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Osnova 2. přednášky
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem

• Ochrana před nebezpečným dotykem živých 
a neživých částí

• Jisticí a ochranné prvky

• Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
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• Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
samočinným odpojením

• Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů

• Měření základních bezpečnostních parametrů zařízení 
informační techniky

• Organizace písemné zkoušky



Principy ochrany před nebezpečným dotykem

Skupina Ochrana 
před nebezpečným dotykem 

Princip 

1 ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

Malé bezpečné napětí na živých 
částech nemůže při dotyku s nimi 
vyvolat v lidském těle 
nebezpečný proud-tř. ochr. III  
Omezení (přerušení) dotykového 
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2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ proudu při dotyku s živými 
částmi 
Omezení dotykového proudu při 
dotyku s krytem-tř.ochr. II  

3 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ Omezení trvání dotykového 
napětí na neživých částech 
samočinným odpojením-tř.ochr. I  

 

Skripta: TAB. 8.1



Lidské tělo jako elektrický předmět
zařazený mezi dvěma místy s různými potenciály

Zjednodušené náhradní schéma vnitřní impedance lidského těla ZT, 
kde Zip je dílčí vnitřní impedance jedné končetiny.

4Skripta: Obr. 8.1



Lidské tělo jako elektrický předmět
mezi dvěma místy s různými potenciály spolu s izolacemi

Zi – impedance izolace živé části elektrického předmětu
Z1 – impedance izolace obuvi
Z2 – impedance izolace místa, na kterém člověk stojí

5Skripta: Obr. 8.2



Napěťová křivka L

Ukazuje závislost velikosti 
maximálního dovoleného 
dotykového napětí na době 
jeho trvání (zde uvedeno 
pro prostory normální). 

6Skripta: Obr. 8.3



Přehled ochran před nebezpečným dotykem 
živých i neživých částí

Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

1 ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH  
ČÁSTÍ 

- malým bezpečným napětím (třída ochrany III ) 
       - obvody SELV 
       - obvody PELV 
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1 
ČÁSTÍ 

       - obvody PELV 
- omezením ustáleného dotykového proudu 
- omezením náboje 

Skripta: TAB. 9.1



Obvod SELV – zdroj malého bezpečného napětí

8Skripta: Obr. 9.1



Podmínky pro obvod SELV

1. Použití malého bezpečného napětí

2. Elektrické oddělení SELV od ostatních obvodů

3. Prostorové oddělení SELV

4. Obvod SELV musí být izolovaný (neuzemněný)
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4. Obvod SELV musí být izolovaný (neuzemněný)

5. Použití nezáměnných vidlic a zásuvek



Ochrana omezením ustáleného dotykového proudu
Ochrana omezením náboje

(Maximální dovolené hodnoty)

Ustálený (dotykový) proud, nahromaděný náboj 
Mezní hodnoty 

Proud v mA 
Účinky proudu a 

náboje Náboj v µC 
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Proud v mA náboje 
střídavý stejnosměrný 

Náboj v µC 

Mez vnímání 0,5 2 0,5 
Práh bolesti 3,5 10 50 

Mez uvolnění 5 25  
 Upřesněná kapitola 5.8 na bezpecnost.feld.cvut.cz : TAB. 5.3.1



Přehled ochran před nebezpečným dotykem 
živých částí

Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

ZÁKLADNÍ DOPL ŇKOVÉ 
- základní izolací 
- krytem 

- proudovým chráničem 
- doplňkovou izolací 
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Skripta: TAB. 10.1

2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ - krytem 
- přepážkou 
- zábranou 
- polohou 

- doplňkovou izolací 

 



Ochrana polohou
Nejmenší dovolené vzdálenosti od živých částí
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Skripta: Obr. 10.1



Přehled ochran před nebezpečným dotykem 
neživých částí

Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
- použitím zařízení třídy ochrany II , nebo 
   s rovnocennou izolací 

(Tabulka nezahrnuje ochranu samočinným odpojením)
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Skripta: TAB. 11.1

3A 
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
(nezahrnuje samočinné 

odpojení) 

   s rovnocennou izolací 
- neuzemněným místním pospojováním 
- elektrickým oddělením 
- nevodivým okolím 

 



Princip ochrany elektrickým oddělením
Oddělovací ochranný transformátor

Skripta: Obr.11.1
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Skripta: Obr.11.1



Jistící a ochranné prvky elektrických zařízení

• Negativní jevy
– přetížení

– zkrat

• Pojistka
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• Pojistka

• Jistič

• Chránič
– proudový

– napěťový



Konstrukce pojistkové vložky (patrony)

Legenda:

1. terčík (ukazatel stavu pojistky)
2. pérko
3. vrchní kovové kontaktní víčko
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Skripta: Obr. 12.1

3. vrchní kovové kontaktní víčko
4. porcelánové (keramické) pouzdro
5. přídržný drátek ukazatele stavu pojistky     

(po vybavení pojistky drátek uvolní terčík)
6. tavný vodič
7. křemenný písek
8. spodní kovové kontaktní víčko



Příklad pásma ampérsekundových charakteristik 
pojistkové vložky se jmenovitým proudem 10 A
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Skripta: Obr. 12.2



Konstrukce jističe

Legenda:

1. zkratová spoušť

18Skripta: Obr. 12.3

1. zkratová spoušť

2. nadproudová spoušť



Příklad pásma ampérsekundových charakteristik 
jističů typu B a C

Legenda:

typ B (běžný)   – vlevo

19Skripta: Obr. 12.4

typ B (běžný)   – vlevo

typ C (motory) – vpravo



Princip proudového chrániče

a) b)
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Skripta: Obr. 12.5

a) bezporuchový stav chráněného elektrického zařízení
b) odpojení chráněného elektrického zařízení v případě poruchy

Iz . . . poruchový rozdílový proud, Ir . . . vybavovací proud relé



Princip napěťového chrániče

21Skripta: Obr. 12.6



Přehled používaných ochranných prvků 
pro ochranu před nebezpečným dotykem 
neživých částí samočinným odpojením

Skupina Ochrana před 
nebezpečným dotykem 

Užité ochranné prvky 
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Skripta: TAB. 13.1

3B 
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

samočinným odpojením 
(pro zařízení třídy ochrany I)  

- jisticí prvky  - pojistka 
                       - jistič 
- chrániče - napěťový 
                 - proudový 

 



Samočinné odpojení

• Princip

• Hlavní zásady
– uzemnění neživých částí
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– uzemnění neživých částí

– připojení na společný zemnič

– ochranné pospojování



Rozložení potenciálů v okolí tyčového zemniče
Dotykové a krokové napětí

24Skripta: Obr. 13.1



Pracovní a ochranné uzemnění                               
Příklady různých druhů zemničů
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Skripta: Obr. 13.2



Samočinné odpojení v jednotlivých rozvodných sítích

• Sítě TN, TT , IT
– funkce ochrany

– poruchová smyčka
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– velikost dotykového napětí na neživých částech

– doba odpojení elektrického zařízení

– kontrola funkce ochrany

– užití proudového chrániče



Poruchová smyčka v síti TN-C

27Skripta: Obr. 13.4



Maximální doby odpojení pro sítě TN

(Platí pro zásuvkové obvody pro připojení přenosných 
elektrických předmětů třídy ochrany I)

Jmenovité (fázové) napětí sítě proti zemi 
U0 (V) 

Doba odpojení 
t (s) 
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Skripta: TAB. 13.2

120 0,8 
230 0,4 
400 0,2 

> 400 0,1 



Proudový chránič v síti TN-S

29Skripta: Obr. 13.7



Poruchová smyčka v síti TT
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Skripta: Obr. 13.8



Proudový chránič v síti TT

31Skripta: Obr. 13.10



Ochrana před bleskem
Revize elektrických instalací

• Ochrana před bleskem
– Účinky blesku

– Hromosvody

• Revize elektrických instalací
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• Revize elektrických instalací
– Zaměření revizí

– Postup při revizích



Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů

• Stupně ochrany krytem

• Třídy ochran elektrických a elektronických předmětů

• Pohyblivé přívody a šňůrová vedení +

• Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů +
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• Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů +

• Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního 
nářadí



Stupeň ochrany krytem – přehled

Skladba IP kódu:    (např. IP 2 3 C H) 
IP Písmena kódu (International Protection = mezinárodní ochrana) 

2 
První charakteristická číslice (číslice od 0 do 6, nebo písmeno X) 
Vyjadřuje - stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí 
                 - stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích těles 

3 
Druhá charakteristická číslice (číslice od 0 do 8, nebo písmeno X) 
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Skripta: TAB. 16.1

3 
Druhá charakteristická číslice (číslice od 0 do 8, nebo písmeno X) 
Vyjadřuje - stupeň ochrany proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky 

C 
Přídavné písmeno (nepovinné) (písmena A, B, C, D) 
Vyjadřuje - skutečný stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí 

H 
Doplňkové písmeno (nepovinné) (písmena H, M, S, W) 
Vyjadřuje - doplňkovou informaci o zařízení 

 



Třídy ochran
elektrických a elektronických předmětů

Třídy ochrany  
0 I II III 

Základní 
charakteristiky 

předmětu 

Žádné 
prostředky pro 

připojení 
ochranného 
vodiče PE 

Opatřeno 
prostředky pro 

připojení 
ochranného 
vodiče PE 

Přídavná 
izolace a žádné 
prostředky pro 

připojení 
ochranného 
vodiče PE 

Konstruováno pro 
napájení ze zdroje 

SELV 

Opatření Spojení 

35Skripta: TAB. 16.2

Opatření 
k zajištění 

bezpečnosti 
Pouze okolím 

Spojení 
s ochranným 
vodičem PE 

Nejsou 
potřebná 

Připojení ke zdroji 
SELV 

Grafická 
značka 

- 
 

 

 

 

 

 

Použití 
v instalacích 

Není v ČR 
povolena 

S ochranným 
vodičem PE 

nebo 
s vodičem 

PEN 

Všeobecné 
použití 

Všeobecné použití 

 



Lhůty pravidelných kontrol a revizí el. spotřebičů 
(ČSN 33 1610 – březen 2005)

Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče Skupina 
elektrických 
spotřebičů Kontrola  Revize Kontrola Revize 

A 
vždy před vydáním provozovateli nebo uživateli 

a dále podle skupiny jejich užívání 
třídy I  1 x  za   3 měsíce 

B 
před před 1 x  za     
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Skripta: TAB. 16.4

B 
před 

použitím třídy II  a III  1 x  za   6 měsíců 
před 

použitím 
1 x  za     

6 měsíce 
třídy I 1 x  za   6 měsíců 

C 
před 

použitím třídy II  a III  1 x  za 12 měsíců 
před 

použitím 
1 x  za   

24 měsíců 

D 
před 

použitím 
třídy I  

třídy II  a III  
1 x  za 12 měsíců 

před 
použitím 

1 x  za   
24 měsíců 

E 
před 

použitím 
třídy I  

třídy II  a III  
1 x  za 12 měsíců 

před 
použitím 

1 x  za   
36 měsíců 

 



Měření základních bezpečnostních parametrů informační techniky

Charakteristika zařízení informační techniky:

většina zařízení je třídy ochrany I, některá jsou třídy ochrany II resp. III

na samotném zařízení je často umístěna zásuvka pro připojení dalšího
spotřebiče třídy ochrany I

síťové části zařízení (zdrojové jednotky) jsou většinou tvořeny 
kompaktními jednotkami třídy ochrany I
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kompaktními jednotkami třídy ochrany I

tyto jednotky slouží jako zdroje SELV pro napájení dalších částí zařízení

jednotlivá zařízení jsou uvnitř i navzájem propojena množstvím (většinou 
stíněných) datových spojení, znemožňujících přesné změření odporu 
ochranného vodiče RPE

vnitřní izolace jsou často dimenzovány pouze na jmenovitá napětí (hrozí 
případná ztráta dat), a proto je nevhodné provádět měření izolačního 
odporu RISO (napětím 500 V)



Doporučený postup při měření zařízení 
informační techniky

Vnější prohlídka zařízení

Měření odporu ochranného vodiče R , pokud možno 
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Měření odporu ochranného vodiče RPE, pokud možno 
s odpojením datových spojů

Měření dotykového prouduIF, popř. rozdílového I∆



Organizace písemné zkoušky

• Písemná zkouška má podobu testu, ve kterém se označují 
správné odpovědi.

• Mezi nabízenými odpověďmi je nejméně jedna správná 
a nejméně jedna špatná.

• Jako chyba se chápe označení špatné odpovědi i neoznačení 
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• Jako chyba se chápe označení špatné odpovědi i neoznačení 
správné odpovědi. 

• Připouští se max. 5 chyb. V testu se nesmí škrtat a dopisovat.

• Test se píše na 3. cvičení BP1, na který se dostaví všichni
posluchači. Neúspěšní si opravu napíší na 4. cvičení BP1.

• Přehled témat k písemné zkoušce viz 
http://bezpecnost.feld.cvut.cz



Vzor formuláře písemné zkoušky
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