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Účelem ošetření rizika je zjistit a uplatnit nákladově 

efektivní opatření, která učiní rizika přijatelnými. Jde  

o proces rozhodování o volitelných možnostech a jejich 

uplatňování při zacházení se zjištěnými riziky.  

Sem mohou být zahrnuty akce pro: 

- úplné zabránění riziku; 

- snížení pravděpodobnosti výskytu rizika; 

- snížení případných výsledných následků; 

- přenos nebo sdílení rizika;  

- zachování rizika a vypracování plánů na zotavení  

z jeho následků (plánů na obnovu). 

Ošetření rizika může samo vytvořit nová rizika, která 

se mají též uvážit. 



 Každá část elektrického zařízení musí vyhovovat příslušným 
evropským normám nebo harmonizačním dokumentům nebo 
národním normám ve kterých je zaveden HD. Pokud evropské 
normy nebo harmonizační dokumenty neexistují, musí 
odpovídat národním normám.  

 Pokud nejsou k dispozici žádné odpovídající normy, musí být 
návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem 
elektroinstalace. 

 Vždy musí technické řešení být na stejné a/nebo vyšší úrovní 
dosaženého technického rozvoje v oboru řešení. 

 Má-li být elektroinstalace vybudována s použitím nových 
materiálů, vynálezů nebo metod, nesmí být výsledný stupeň 
bezpečnosti elektroinstalace menší než požadovaný  
v souboru ČSN 33 2000. 
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 Každá část elektrického zařízení musí mít vlastnosti 
odpovídající podmínkám obsaženým v návrhu a zvláště musí 
plnit následující požadavky. 

◦ Elektrické zařízení musí odpovídat nejvyššímu trvalému napětí, 
které je použito (pro střídavý proud jeho efektivní hodnotě).  

◦ Zařízení musí být vhodné pro předpokládanou kategorii přepětí. 

◦ Elektrická zařízení musí odpovídat druhu provozu, pro který jsou 
určena. Přitom je nutno brát v úvahu činitel zatížení a normální 
provozní podmínky.  

 Při doplnění nebo změně elektroinstalace musí elektrické 
zařízení vyhovovat novým požadavkům na ně kladeným i při 
požadovaném zvýšení zatížení.  

 Pokud je požadováno dodatečné pospojování či uzemnění,  

musí i toto vyhovovat požadavkům příslušné normy. 
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 Všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby 
odpovídala vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna  
a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších vlivů. 
Pokud některý prvek zařízení není v provedení vhodném pro 
prostředí, ve kterém má být umístěn, může být zde použit, 
pokud je provedeno odpovídající dodatečné ochranné 
opatření v rámci celého zařízení. 

 Všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby 
nepůsobila škodlivě na jiná zařízení nebo na přívod, zdroj  
či napájecí síť, a to jak během normálního provozu, tak i při 
spínání a předpokládané poruše. 
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Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat 
požadavky na: 
 
 bezpečnost osob, chovaných zvířat a majetku za normálního stavu i při předpokládaných 

poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě; 
 provozní spolehlivost (v daném prostředí při způsobu provozu a vlivu prostředí); 
 přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch; 
 snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení  

a strojů; 
 hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech); 
 hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, 

transformoven apod.); 
 zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím 

vedením (elektronickými komunikacemi); 
 instalování elektrických zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou rušení a 

odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by 
sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. 
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 Rozvody elektronických komunikací jsou navrhovány  
a provedeny v souladu splatnými evropskými a národními 
normami a s ohledem na technické požadavky služby 
elektronických komunikací. 

 Pro informační techniku v budovách určených pro bydlení 
i budovách průmyslových platí především soubory norem 
ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 a ČSN EN 50310. 

 Elektrická požární signalizace se navrhuje ve zvláštních 
případech podle ČSN 73 0875 - pro její provedení platí 
předpisy pro bezpečnostní a nouzové obvody,  
např. ČSN EN 50172, ČSN 33 2000-5-56. 

Instalace normy | Pantucek | 2016 



 Všechny objekty určené pro bydlení mají být nejen  
z bezpečnostních důvodů vybavovány kompletním 
dorozumívacím a otevíracím zařízením. 
 

 Základní zařízení elektronických komunikací v bytě tvoří: 
◦ domácí telefon nebo videotelefon s možností dálkového 

ovládání elektrického zámku u vstupních dveří do objektu; 
◦ - zvonek s ovládáním od vstupních dveří do bytu; 
◦ - rozvody umožňující distribuci základních služeb hlasových, 

datových a audiovizuálních služeb včetně doplňkových služeb 
(telefon, internet, rozhlas, video, TV a další). 
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ČSN 332130 

Rozvody elektronických komunikací 



 Obecné požadavky na elektronické systémy pro 
byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí 
systémy budov (BACS) dají části normy: 

 
◦ Část 2: Podmínky prostředí 
◦ Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost 
◦ Část 4-1: Požadavky na funkční bezpečnost výrobků 

určených k začlenění do elektronických systémů pro byty a 
budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů 
budov (BACS) 

◦ Část 5: EMC požadavky HBES/BACS používaných v prostředí 
obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu 

◦ Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování 
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 Ochranné pospojování musí obsahovat nebo 
být sestaveno z následujících prvků: 
◦  prostředků pro ochranné pospojování uvnitř zařízení 

◦  ochranného pospojování v instalaci  

◦  ochranného vodiče a/nebo vodiče PEN; 

◦  ochranného stínění; 

◦  uzemněného bodu zdroje nebo umělého středu; 

◦  zemniče včetně zemničů pro vyrovnávání potenciálu; 

◦  uzemňovacího přívodu. 
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 V nn instalacích se ochranné pospojování skládá z:  

◦ hlavního pospojování, které spojuje navzájem: 
 hlavní ochranný vodič, 

 hlavní uzemňovací přívod nebo hlavní ochrannou svorku; 

 kovová potrubí sloužící v budově pro rozvod médií a vody; 

 kovové konstrukční části, popřípadě ústřední topení a klimatizaci, 

 jakékoli kovové pláště (telekomunikačních kabelů, pokud to dovoluje 
jejich majitel nebo provozovatel) 

◦  doplňujícího pospojování, které spojuje vodivé části 

◦  místního pospojování, které spojuje vodivé části  
v prostorech, kde se vyskytují specifické podmínky. 
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 Ochranné pospojování vysokonapěťové instalace nebo sítě 
musí být spojeno se zemí. Impedance uzemňovací soustavy 
vůči zemi musí být uvažována tak, aby nemohlo vzniknout 
žádné nebezpečné dotykové napětí. Neživé části, které se 
mohou stát živými v případě poruchy, musí být spojeny s 
uzemňovací soustavou. 

 Přístupné vodivé části, na které se může v případě poruchy 
základní ochrany dostat nebezpečné dotykové napětí musí 
být spojeny se soustavou ochranného pospojování.  

 Vodivá část elektrického zařízení, která se může stát živou 
jenom vodivým spojením s neživou částí, která se stala živou, 
se sama o sobě za neživou část nepovažuje 
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 Proudy protékající ochrannými vodiči, vyvolané elektrickým 
zařízením, za normálních provozních podmínek elektrického 
zařízení nesmí rušit normální provoz zařízení a způsobit 
ohrožení bezpečnosti osob za normálního provozu.  

 V instalaci a v zařízeních se musí provést opatření, k omezení 
nadměrných proudů  ochranným vodičem které by ohrozily 
bezpečnost nebo normální použití elektrické instalace.  

 Pro proudy všech frekvencí dodávaných do zařízení nebo v 
zařízení produkovaných musí být zajištěna kompatibilita. 

23 | Instalace normy | Pantucek | 2016 



 Ke snížení elektromagnetického rušení působí 
opatření: 
◦ S ohledem na elektromagnetické jevy přenášené po vedení 

se pro zlepšení elektromagnetické kompatibility zařízení 
citlivých na elektromagnetické účinky doporučuje instalovat 
přepěťové ochrany a/nebo filtry. 

◦  Vodivé pláště (pancéřování, stínění) kabelů, by měly být 
spojeny se soustavou vyrovnání potenciálu, pokud je 
vytvořena. 

◦  Volbou společných tras pro instalace silových, návěstních  
a datových vedení zabránit vzniku indukčních smyček. 

◦ Silové a návěstní kabely vést zvlášť s křížením v pravých 
úhlech  

◦ Použití kabelů s koncentrickými vodiči, aby se snížily proudy 
indukované do ochranného vodiče. 
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1 – ohrožené zařízení 

2, 3 – vedení  

4 – chybový prostor 

Nechráněný prostor                                Magnetické stínění 

 Stíněná vedení                                         Kabelové prostory 
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 Ke snížení elektromagnetického rušení 
působí následující opatření: 
◦ Použití symetrických mnohožilových kabelů (např. stíněných 

kabelů obsahujících samostatné ochranné vodiče) pro elektrická 
spojení mezi měniči a motory, jejichž pohon je frekvenčně řízený 

◦ Použití návěstních a datových kabelů podle požadavků návodů 
výrobce na EMC. 

◦ Pokud je instalován systém ochrany před bleskem, jsou silové a 
sdělovací kabely odděleny od soustavy ochrany před bleskem buď 
vzdáleností, nebo stíněním. 
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 Ke snížení elektromagnetického rušení 
působí následující opatření: 
◦ Při použití sdělovacích kabelů se stíněním je k omezení možných  

a chybových proudů tekoucích stíněním nebo jádry použito 
přemosťovacího vodiče, k odvedení chybových proudů a posílení 
stínění. 

◦ Spoje ekvipotenciálního pospojování by měly mít co nejmenší 
impedanci, čehož dosáhneme 

 Minimalizací délky a tvarem průřezu, jehož důsledkem je nízká 
induktivní reaktance a impedance na metr délky,  

 Sestavením kruhové přípojnice uzemnění určené k tomu, aby 
podporovala systém ekvipotenciálního pospojování důležitých 
instalací Informační technologie v budově. 
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V 

50 Hz, blesk, ...  

Zlepšit vyrovnání 

potenciálů!! 



 Sítě TN-C se nesmí používat v novostavbách, které obsahují 
nebo u nichž je pravděpodobné, že budou obsahovat 
významné množství zařízení informační techniky. Doporučuje 
se, aby se sítě TN-C v existujících budovách obsahujících, 
nebo u nichž je pravděpodobné, že budou obsahovat 
významné množství zařízení informační techniky, nadále 
nepoužívaly. 

 V nově stavěných budovách musí být sítě TN-S instalovány 
počínaje začátkem instalace. V existujících budovách 
napájených z veřejných nízkonapěťových sítí, které přitom 
obsahují, nebo je pravděpodobné, že budou obsahovat 
významné množství zařízení informační technologie, síť TN-S 
má být instalována počínaje začátkem instalace. 

 Účinnost sítí TN-S je možno zvýšit použitím přístrojů pro 
monitorování reziduálních proudů (RCM) 
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 Pro mnoho budov nemusí být provedení zaměřené na nezávislé 
zemníce připojené k síti vodičů pospojování tam, kde se pro 
spojení a výměnu dat mezi různými budovami používají 
elektronická zařízení, vyhovující, a to z těchto důvodů: 
◦ mezi těmito různými zemnici existuje vazba a ta vede k neřízenému 

zvýšení napětí na zařízení, 
◦  propojená zařízení mohou mít různé zemní potenciály, 
◦  existuje riziko elektrického úrazu, a to zvláště v případě atmosférických 

přepětí. 

 Veškeré vodiče ochranného a pracovního uzemnění v instalaci 
musí být spojeny s hlavní uzemňovací svorkou 

 Kromě toho všechny zemniče, které přísluší k budově, tzn. 
ochranného a pracovního uzemnění, musí být propojeny  

 V případě několika budov, u nichž není možné nebo praktické 
provést propojení zemničů, se doporučuje, aby bylo uplatněno 
nevodivé oddělení komunikačních sítí, např. pomocí spojení 
optickými vlákny. 
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  Ochranné vodiče připojené k obvodovému 

vodiči pospojování 
◦ Síť pospojování ve formě obvodového vodiče 

pospojování přednostně provedeného z mědi 
takovým způsobem, aby zůstal všude přístupný, 
např. použitím kabelových lávek, kovových 
instalací metodou montáže na povrchu nebo 
použitím instalačních kabelových kanálů. Veškeré 
vodiče ochranného a pracovního uzemnění mohou 
být s ním spojeny. 
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Společné zemnění napájení a IT 
Stanovení kombinovaného ochranného prostoru  

Základní záměry jsou: 
bezpečnost: omezení dotykového napětí a porucha zpětné trasy na zem, 

elektromagnetické rušení: jediný referenční potenciál  

a vyrovnávání napětí, účinek stínění. 

Návrh uzemňovacích soustav je koordinován se všemi stranami 

angažovanými ve správě bezpečnosti a EMI. 
 

Bezpečnost proti elektrickým rizikům 
• Umístění a rozsah instalace musí odpovídat ČSN 33 2130 

• Zařízení připojené ke kabeláži IT musí být v souladu s ČSN EN 60950-1 nebo 

ČSN EN 41003. 

• Instalace vodičů PE a vodičů pospojování pro vyrovnání potenciálu musí být 

provedena v souladu s ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54 a ČSN EN 

61140. 

• Odstup mezi kabeláži IT a kabeláži pro napájení v souladu s ČSN EN 50174-2. 
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Společné zemnění napájení a IT 
Stanovení kombinovaného ochranného prostoru  
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Hlavní ochranná svorka (MET) 
Každá budova musí být vybavena označenou MET. Přípojka pro kabely IT musí 

být umístěna co nejblíže MET nebo místům s vlastnostmi MET. 

Pro minimalizaci přepětí a působení proudových rázů v budově musí být 

stíněníkabelů, vstupujících do budovy, připojena na MET s nízkou impedancí. 

 

Reference signálu 
Pro reference signálu je důležité správné pospojování pro vyrovnání potenciálu 

jak u systému IT, tak u elektrických rozvodných sítí. Je třeba se vyvarovat 

signalizace přes zpětné vedení v zemi. 

 
Uzemňovací soustavou se nevyhnutelně šíří bludné proudy, není možné odstranit 

všechny zdroje rušení, jsou nevyhnutelné uzemňovací smyčky, při ovlivňování 

stavby vnějšími magnetickými poli se indukují rozdíly potenciálů ve smyčkách  

a do uzemňovací soustavy se šíří proudy - tedy účinnost uzemňovací soustavy 

uvnitř budovy závisí také na protiopatřeních provedených vně budovy.  

Proudy tekoucí do uzemňovací soustavy s nevyrovnanými potenciály 

mohou vytvářet elektromagnetické rušení, které ovlivňuje zařízení 

Společné zemnění napájení a IT 
Stanovení kombinovaného ochranného prostoru  
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Uzemňovací sběrnice pro rozvaděče  

Uzemnění rozvaděče na hlavní sběrnici 

Přepěťová ochrana 

Referenční zemnění 

přepěťové ochrany 
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Společné zemnění napájení a IT 
Místní síťové pospojení 

U místní sítě se ve vymezené oblasti uvnitř budovy vyžaduje 

pospojování všech kovových částí, aby se zajistila elektricky spojitá 

uzemňovací soustava o nízké impedanci, která musí obsahovat: 

• skříně, otevřené rámy a stojany;  

• vodivé systémy pro trasy;  

• stínění kabelů;  

• rohože pro pospojování tam, kde jsou potřebné. 

 

To může být dosaženo následující kombinací: 

• instalací dalších vodičů pospojování; 

• dokonalejším způsobem ukončení a upevnění stávajících vodičů 

pospojování. 

 

Tyto uzemňovací soustavy vytvářejí místní síťové izolované soustavy 

pospojování (MESH-IBN). Mezi místní síťovou uzemňovací sítí a CBN  

s hlavní ochrannou svorkou musí být spoj. 
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Kruhové vyrovnání  

potenciálu 

Mřížové vyrovnání  

potenciálu 

Hvězdicové vyrovnání  

potenciálu s lokální mříží 

Hvězdicové vyrovnání  

potenciálu 

Základový zemnič Kovová nosná část 



 Uzemnění pracovního potenciálu musí být 
provedeno pouze v jediném místě ! 

 V současných instalacích je nutno účinně 
odstranit vícenásobná uzemnění ochranné i 
pracovní země 

 Propoj ochranné a pracovní země pouze v 
jediném místě 

 Monitoring propoje ochranné a pracovní země 
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 Pokud není specifikace a/nebo určená aplikace kabelů 
informační technologie k dispozici, musí být oddělovací 
vzdušná vzdálenost mezi silovým kabelem a kabelem IT 
nejméně 200 mm. 

 Živé vodiče, které jsou také nositeli aplikací informační 
technologie, se nepovažují za kabely informační technologie. 
Požadavky na oddělení vzdáleností se na tyto typy živých 
vodičů neuplatňují. 

 Oddělující vzdálenost je možno snížit kovovými přepážkami 
nebo systémy kovových kabelových žlabů nebo kanálů, 
případně vhodnou kombinací stínění. 
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 Oddělující vzdálenost je možno snížit kovovými přepážkami 
nebo systémy kovových kabelových žlabů nebo kanálů, 
případně vhodnou kombinací stínění. 

 Požadavek na minimální oddělení se uplatňuje ve třech 
dimenzích. Pokud se požaduje, aby se kabely informační 
technologie a silové napájecí kabely křížily  
a nemohlo by se přitom dodržet minimální oddělení, musí být 
zajištěn úhel jejich křížení 90° z každé strany jejich křížení až 
do vzdálenosti, která není menší než příslušná požadovaná 
minimální vzdálenost oddělení. 

 Silové napájecí kabely a kabely informační technologie nesmějí 
být ve stejném svazku 

 Různé svazky musejí být vzájemně odděleny a 
elektromagneticky izolovány. 
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 Volba systémů uložení kabelů zvažovat 
◦ sílu elektromagnetických polí podél trasy, přípustnou úroveň 

vyzařovaných emisi a emisí šířených po vedení; 

◦  typ kabelů (stíněné, kroucené, optická vlákna); 

◦  elektromagnetickou odolnost připojených zařízení; 

◦  ostatní omezení z hlediska vnějších vlivů (chemické, 
mechanické, klimatické, oheň atd.); 

◦  jakékoliv budoucí rozšíření kabelového systému informační 
technologie. 
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 Volba systémů uložení kabelů musí zvažovat 
◦ Nekovové systémy uložení kabelů lze použít pro kabely z optických vláken; 

 pokud elektromagnetické prostředí a připojená zařízení vyhovují souboru ČSN 
EN 61000-6 s odpovídající náročností a používané kovové kabely vyhovují 
požadavkům na využití 

 případě kabelů jiných než z optických vláken, kdy elektromagnetické prostředí 
a připojená zařízení nevyhovují souboru EN 61000-6, se od systému uložení 
kabelů vyžaduje elektromagnetická ochrana. 

◦ u kovových součástí kabelových nosných systémů určuje celkovou 
impedanci systému uložení kabelů spíše tvar vedení než průřez. 
Uzavřené tvary jsou nejlepší, redukují způsob ovlivňování seskupení. 

◦ použitelný prostor na kabelové lávce by měl dovolovat instalaci 
dohodnutého množství přídavných kabelů. Výška kabelového svazku 
musí být nižší než postranní stěny kabelové lávky. Použití zakrývajících 
vík zvyšuje účinnost kabelových lávek z hlediska elektromagnetické 
kompatibility. 

◦ u kabelové lávky profilu U se magnetické pole snižuje v blízkosti obou 
koutů. Z tohoto důvodu se dává přednost hlubokým postranním 
stěnám. 
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Zdroj: SEW 



Quelle: SEW 



 Vlastní řízení přepětí 
◦ Tam, kde je instalace napájena kompletně podzemní 

nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení, je 
impulzní výdržné napětí zařízení v souladu ČSN 332000-4-443 
dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před 
přepětím atmosférického původu. 
 

◦ Pokud je instalace napájena nízkonapěťovým venkovním 
vedením nebo zahrnuje toto vedení a keraunická hladina je 
rovna/nižší než 25 dní za rok, nevyžaduje se žádná zvláštní 
ochrana před přepětím atmosférického původu. Přepěťová 
ochrana může být bez ohledu na hodnotu keraunické hladiny, 
nezbytná v aplikacích, kde se předpokládá větší spolehlivost 
nebo větší nebezpečí (například požár). 
 

◦ V obou případech se musí z hlediska ochrany proti přechodným 
přepětím brát zřetel na zařízení s impulzním výdržným napětím 
podle přepěťové kategorie I  
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 Řízení přepětí ochranou 
◦ Ve všech případech se musí věnovat pozornost ochraně proti 

přechodným přepětím u zařízení s impulzním výdržným 
napětím podle přepěťové kategorie I 
  

◦ Tam, kde je instalace napájena venkovním vedením nebo 
zahrnuje venkovní vedení a keraunická hladina daného místa je 
větší než 25 dnů za rok (AQ 2), požaduje se ochrana proti 
přepětí atmosférického původu. Ochranná úroveň ochranných 
zařízení nesmí být vyšší než úroveň přepěťové kategorie II. 
 

◦ Hladina přepětí může být řízena pomocí přepěťového 
ochranného zařízení použitého těsně u začátku instalace 
buď na venkovním vedení nebo v instalaci v budově 
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 Výběr ochranných opatření proti blesku a indukovaným přepětím je 
těsně spojen s porovnáním rizika škody a přijatelným rizikem, které 
závisí na pravděpodobnosti přepětí a elektromagnetické citlivosti 
zařízení. 

 Doporučuje se odkaz na soubor EN 62305, týkající se mimo jiné 
požadavků a informací o: 
◦ všeobecných zásadách, které se mají dodržet; 

◦ vyhodnocení rizik pro konstrukci nebo pro službu; 

◦ potřebách ochrany proti zraněním živých bytostí; 

◦ údajích pro návrh, instalaci, kontrolu, údržbu a zkoušení systému ochranných 
opatření pro systémy uvnitř objektu před elektromagnetickými rázy blesku; 

◦ poskytnutí údajů o ochranných opatřeních pro snížení rizika poruch 
telekomunikačních služeb. 

 Výběr ochranných opatření proti bleskem indukovanému přepětí a 
požadavků na instalaci zařízení pro ochranu před přepětím musí být 
proveden v souladu s ČSN EN 332000-4-443, ČSN EN 332000-5-
534 a souborem IEC/EN 61643. 
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Požadavky 

 

 Nízkoohmové 

 Proudová propustnost 

 Nízkoimpedanční pro vyrovnání potenciálu 

 Uživateli blízké připojovací body 

 ... 
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Důsledné uplatnění konceptu EMC umožní trvalý  

provoz elektronických systémů. Vzhledem k důle- 

žitosti elektronických dat pro provoz organizace  

je důležité uplatnit hledisko elektromagnetické  

Slučitelnosti všude tam, kde by mohlo dojít k průniku  

Zpětných a vyrovnávacích proudů a přepětí a tím 

ke zničení nebo poškození elektronických systémů. 

Prvky EMC a ochrany proti přepětí fungují opakovaně,  

pokud nejsou výkonově přetíženy. Tím jsou díky  

zvýšené provozní bezpečnosti a vyšší spolehlivosti 

systémů získání, zpracování a přenosu dat  

zdůvodněny počáteční náklady výstavby systému.  

Obraz 7.3 
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