
Technická zařízení za požáru

2. Přednáška ČVUT FEL



Druhy sítí 
podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde 
 

prvé písmeno    vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: 
 
 T bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí, 
 I  oddělení všech živých částí od země, nebo spojení 

jednoho bodu sítě se zemí přes velkou impedanci, 
   

druhé písmeno  vyjadřuje vztah uzemnění a neživých částí  
  v rozvodu: 
   
 T přímé spojení neživých částí se zemí, 
 N přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem  N přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem 

sítě, kterým je obvykle střed, resp. uzel zdroje  
(nebo uzemněný fázový vodič), 

   

další písmena    mohou vyjadřovat uspořádání ochranných a středních   
  vodičů: 
   
 S funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem 

vedeným odděleně od středního (nebo uzemněného 
fázového) vodiče, 

 C funkce ochranného a středního vodiče je sloučena do 
jediného vodiče (do vodiče PEN). 

 



Sítě TN

Sítě TN mají jeden bod přímo uzemněný, neživé části jsou spojeny s 
tímto bodem prostřednictvím ochranných vodičů

TN-S  

v celé síti se užívá odděleně vedený ochranný vodič (PE)

TN-C TN-C 

funkce středního a ochranného vodiče je sloučena do jediného vodiče (PEN)

TN-C-S 

funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného 
vodiče PEN

V síti TN-C-S se vodiče PE a N za místem rozdělení již nesmějí spojit a 
musejí být vedeny vzájemně izolovaně



Sítě TT

Síť TT má jeden bod přímo uzemněný (pracovní uzemnění)

Neživé části připojených elektrických zařízení jsou přímo spojeny se zemí 
(ochranné uzemnění) nezávisle na pracovním uzemnění sítě. Připojení 
může být realizováno individuálním nebo skupinovým ochranným 
uzemněním

Sítě ITSítě IT

Síť IT má všechny živé části izolované od země, nebo jeden pól je 
spojený se zemí přes velkou impedanci.

Neživé části elektrických zařízení jsou spojeny pomocí ochranného 
uzemnění přímo se zemí buď jednotlivě nebo po skupinách

Pevné připojení spotřebičů i připojení spotřebičů pomocí zásuvek 
odpovídá zapojení v síti TT. 

Pokud je v síti IT provedeno skupinové ochranné uzemnění, odpovídá 
připojení v síti TN-S.



Síť TN-S. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje (1) a se   
samostatnými vodiči – ochranným (PE) a středním(N). Ochranný 
vodič je přizemněn (2). K síti jsou pevně připojeny spotřebiče třídy 
ochrany I - trojfázové (a,b) a jednofázový (c)



Síť TN-C. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem 
zdroje (1) a s kombinovaným vodičem ochranným a středním 
– s vodičemPEN. Vodič PEN je přizemněn (2). K síti jsou 
pevně připojeny spotřebiče třídy ochrany I - trojfázové (a,b) a 
jednofázový (c)



Síť TN-C-S. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje, 
v první části sítě plní vodič PEN současně funkci ochranného i 
středního vodiče, ve druhé části je vodič PEN rozdělen na 
ochranný (PE) a střední (N) vodič. Ochranný vodič (2), místo 
rozdělení vodiče PEN (3) i vodič PEN mohou být přizemněny. 



Připojování jednofázových spotřebičů pohyblivými přívody a 
zásuvkami k sítím TN-C (a,b,c) a TN-S (d,e)

Třída I Třída I Třída II T řída I Třída II 

NEDOVOLENÉ Povolené pouze ve stávajících 
zařízeních dle ČSN 34 1010 

Předepsané pro nová zařízení dle 
ČSN 33 2000-4-41 

 



Síť TT. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje 
s vyvedeným středním vodičem(N) - pro připojení spotřebiče (c) 
nemusí být střední vodič vyveden. Neživé části trojfázových (a,c) i 
jednofázového (b) spotřebiče mají samostatné ochranné uzemnění



Síť TT. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem s vyvedeným 
středním vodičem(N) - pro připojení spotřebiče (b) nemusí být 
střední vodič vyveden. Pro připojení neživých částí několika 
(skupiny) spotřebičů je instalován samostatně uzemněný skupinový 
ochranný vodič PE



Síť IT. Trojfázová síť s izolovaným, (nebo přes velkou impedanci 
uzemněným), uzlem zdroje. Pro pevné připojení trojfázových 
spotřebičů musí (a) nebo nemusí být (b) vyveden střední vodič N. Neživé části 
spotřebičů jsou spojeny se zemí samostatným ochranným uzemněním (4)



Pospojování slouží k vyrovnání potenciálů

Důvody vyrovnání potenciálů (komplexní přístup):

• ochrana před úrazem elektrickým proudem

• ochrana před přepětími

• ochrana před rušivými vlivy jiných elektrických zařízení

Pospojování zajišťuje uvedení neživých částí EZ i cizích vodivých částí na 
společný potenciál. V bezporuchovém stavu je tento potenciál blízký potenciálu 
vzdálené země - považuje se za nulový.V případě poruchy izolace zajišťuje i 
uzavření smyčky poruchového proudu, který způsobí odpojení obvodu, kde 
došlo k poruše



Příklad provedení hlavního pospojování v budově



Hlavní pospojování

Do hlavního pospojování musejí být navzájem spojeny tyto vodivé části:

• Hlavní ochranný vodič PE (PEN)

• Hlavní uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka (přípojnice pospojování)

• Kovová potrubí v budově (např. rozvod plynu a vody)

• Kovové konstrukční části, ústřední topení, klimatizace apod.• Kovové konstrukční části, ústřední topení, klimatizace apod.

• Kovové pláště sdělovacích zařízení, antény atd.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku se pospojují co nejblíže jejich 
vstupu. Tím se docílí vyrovnání potenciálů v celé budově a šíření rušivých 
napětí v instalacích.



S hlavní 
ochrannou svorkou 
nebo přípojnicí 
není nutné 
spojovat každý 
jednotlivý 
ochranný vodič 
přímo, pokud jsou 
tyto vodiče s touto 

Příklad pospojování spojeného s hlavní uzem ňovací 
svorkou 

svorkou nebo 
přípojnicí spojeny 
prostřednictvím 
jiných ochranných 
vodičů. 



Přípojnice pospojování po vnitřním obvodu budovy



Vodi če ochranného pospojování

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní
uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče
ochranného uzemnění (vodič označený PE), jehož průřez je v instalaci
největší, a nesmí být menší než:

- 6 mm2 mědi nebo

- 16 mm2 hliníku nebo

- 50 mm2 oceli.- 50 mm2 oceli.

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní
uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez
pro jiné materiály.



Neutrální proudy v soustavě TN-S a TN-C



Lidské tělo jako elektrický předmět zařazený mezi dvěma místy 
s různými potenciály spolu s izolacemi, kde je:

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



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  nebezpečný proud-tř. ochr. III  

2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Omezení (přerušení) dotykového 
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  

 



Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

1 ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH  
ČÁSTÍ 

- malým bezpečným napětím (třída ochrany III ) 
       - obvody SELV 
       - obvody PELV 
- omezením ustáleného dotykového proudu - omezením ustáleného dotykového proudu 
- omezením náboje 

Přehled ochran před nebezpečným dotykem živých i neživých částí



Obvod SELV - malé bezpečné napětí



Podmínky pro obvod SELV 
 

1) Použití malého bezpečného napětí 
2) Elektrické oddělení  SELV od ostatních obvodů 
3) Prostorové oddělení SELV 3) Prostorové oddělení SELV 
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 proud, nahromaděný náboj 
 Mezní hodnota 
Ustálený proud střídavý (15 až 100 Hz) 3,5 mA 
Ustálený proud stejnosměrný 10 mA 
Nahromaděný náboj 50 µµµµC 
 



Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

ZÁKLADNÍ DOPL ŇKOVÉ 

2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ 

- základní izolací 
- krytem 
- přepážkou 

- proudovým chráničem 
- doplňkovou izolací 

- přepážkou 
- zábranou 
- polohou 

Přehled ochran před nebezpečným dotykem živých částí



Ochrana polohou- nejmenší dovolené vzdálenosti od živých částí



Skupina Ochrany před 
nebezpečným dotykem 

Druhy ochran 

3A 
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
(nezahrnuje samočinné 

odpojení) 

- použitím zařízení třídy ochrany II , nebo 
   s rovnocennou izolací 
- neuzemněným místním pospojováním 
- elektrickým oddělením 
- nevodivým okolím 

  

Přehled ochran před nebezpečným dotykem neživých částí
(nezahrnuje samočinné odpojení)



Princip ochrany elektrickým oddělením
- oddělovací ochranný transformátor



Skupina Ochrana před 
nebezpečným dotykem 

Užité ochranné prvky 

3B 
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

samočinným odpojením 
(pro zařízení třídy ochrany I)  

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

  

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



Samočinné odpojení

Princip

Hlavní zásady - uzemnění neživých částí

- připojení na společný zemnič- připojení na společný zemnič

- ochranné pospojování



Pracovní a ochranné uzemnění, 
příklady různých druhů zemničů



Samočinné odpojení v jednotlivých rozvodných sítích

Sítě TN, TT, IT - funkce ochrany

- poruchová smyčka

- velikost dotykového napětí na neživých částech- velikost dotykového napětí na neživých částech

- doba odpojení elektrického zařízení

- kontrola funkce ochrany

- užití proudového chrániče



vypínač

vyhodnocovací 
zařízení

čidlo 
detekující 

směr toku elektrické energie

zařízenídetekující 
nadproud

napájené 
elektrické 
zařízení

Princip nadproudové ochrany



Charakteristika nadproudové ochrany

Oblast působení ochrany10

t

1 2

5

i= I / In

h0

Ochrana vypíná objekt od elektrizační soustavy při překročení hranice h0

1,2



Rychlost ochrany

je důležitým požadavkem při zkratech. Znamená omezení tepelných 
účinků zkratových proudů

Nejkratší vypínací časy bývají 10 až 20 ms.

Některé pojistky mohou při zkratech působit tak rychle, že nedovolí , aby 
se plně vyvinula ani první amplituda proudu po vzniku zkratu a takové 
pojistky pak mají omezovací schopnost - omezují silové účinky 
zkratových proudů

Výběrová schopnost ochrany neboli selektivitaVýběrová schopnost ochrany neboli selektivita

je schopnost ochrany najít místo poruchy a odpojit pouze postiženou 
část rozvodného zařízení od napájecího zdroje. Zajišťuje se časovým 
nebo proudovým odstupňováním činnosti ochran, řazených za sebou 
mezi zdrojem a spotřebičem elektrické energie.

Citlivost ochrany

je nejmenší hodnota ochranou sledované veličiny, na kterou je ochrana 
nastavená a která způsobí činnost ochrany.



Napěťová křivka L - Závislost velikosti maximálního dovoleného dotykového 
napětí na době jeho trvání (pro prostory normální)



Legenda:

1. terčík (ukazatel stavu pojistky)
2. pérko
3. vrchní kovové kontaktní víčko
4. porcelánové (keramické) pouzdro
5. přídržný drátek ukazatele stavu pojistky     5. přídržný drátek ukazatele stavu pojistky     
(po vybavení pojistky drátek uvolní terčík)
6. tavný vodič
7. křemenný písek
8. spodní kovové kontaktní víčko

Obr. 12.1 Konstrukce pojistkové vložky (patrony)



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



Legenda: 1)  zkratová spoušť,
2)  nadproudová spoušť

Obr. 12.3 Konstrukce jističe





Příklad pásma ampérsekundových
charakteristik jisti čů typu B a C



a) b)

Princip proudového chrániče

a) bezporuchový stav chráněného elektrického zařízení

b) odpojení chráněného EZ v případě poruchy

Iz . . . poruchový rozdílový proud



a) b)

Princip proudového chrániče

a) bezporuchový stav chráněného elektrického zařízení

b) odpojení chráněného EZ v případě poruchy

Iz . . . poruchový rozdílový proud



vypínač

vyhodnocovací 
zařízení

čidlo detekující 

směr toku elektrické energie

zařízeníunikající proud

napájené 
elektrické 
zařízení

Princip ochrany  proudovým chráničem



Proudový jistič nezajišťuje ochranu před přetížením!



Parametry proudového chrániče

Parametry proudového chrániče je třeba volit tak, aby se zabránilo jeho 
nežádoucímu zapůsobení při spínání spotřebičů nebo při krátkodobých 
přepětích v síti. Musí vypínat pouze ten obvod, ve kterém došlo k poruše a 
nikoliv celou instalaci, musí vypínat selektivně.

jmenovité povolené trvalé proudové zatížení hlavních kontaktů 
chrániče

jmenovitý poruchový rozdílový proud chrániče

( )AI n

( )AmI zn jmenovitý poruchový rozdílový proud chrániče

okamžité proudové zatížení hlavních kontaktů chrániče

okamžitý poruchový rozdílový proud protékající chráničem

vybavovací proud relé chrániče

vypínací čas chrániče

( )AmI zn

( )AI

( )AmI z

( )AI r

( )st



Proudový chránič musí při průtoku okamžitého poruchového rozdílového 
proudu zapůsobit nejdéle za 0,3 s. Při průtoku větších proudů jsou vypínací 
časy kratší.

Proudový chránič nesmí zapůsobit při vzniku poruchového rozdílového 
proudu    do hodnotyzI

zI5,0

Při hodnotách      v rozmezí                       již chránič zapůsobit může a 
při hodnotě             a vyšší zapůsobit musí.

zI ( ) znIaž 0,15,0

znz II =

Proudové chrániče s větším poruchovým rozdílovým proudem se používají Proudové chrániče s větším poruchovým rozdílovým proudem se používají 
pro ochranu celé instalace (např. rodinného domu nebo bytu)

Chrániče s malým jmenovitým rozdílovým poruchovým proudem (30 mA a 
menším ) se používají pro ochranu zásuvkových obvodů nebo i jednotlivých 
zásuvek v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem

(v koupelnách, v dílnách, ve venkovním prostředí, v kuchyních nebo v 
dětských pokojích).

Slouží ke zjištění unikajících proudů ještě dříve, než tyto proudy mohou 
způsobit poruchu zařízení nebo elektrické instalace a způsobit tak vážné 
škody



Vypínací charakteristiky proudového chrániče 10 mA a 30 mA



Doplňková ochrana proudovým 
chráničem 30 mA



Proudový chránič 2 pól. 30 mA





Ochrana majetku- protipožární ochrana 
 
Postupným zhoršováním izolačního stavu instalace dochází k únikům proudu. Nebezpečí vzniku 
požáru je možné omezit použitím chrániče s max. mAI n 300=∆ . Je dokázáno, že tato hodnota n∆

nI ∆  je postačující k zamezeni vznícení obvyklých hořlavých stavebních hmot. Z tohoto důvodu 

jsou tyto proudové chrániče v řadě zemí povinné pro všechny instalace. 



Obr. 12. 6  Princip napěťového chrániče



Obr. 13.2 Pracovní a ochranné uzemnění, 
příklady různých druhů zemničů



Pokud je instalace vybavena zemničem, musí tento zemnič být 
pomocí uzemňovacího přívodu spojen s hlavní ochrannou 
svorkou nebo přípojnicí.



Zemniče se někdy rozdělují podle hloubky uložení na dvě kategorie:

•povrchové horizontální zemniče – např. pásky dráty, základové zemniče 
zabudované v betonu,

•hloubkové vertikální zemniče – např. tyče, trubky, výztuž betonových pilířů, 
dráty zatažené do hloubky pomocí tyčí.

Dalšími hledisky pro rozlišení zemničů jsou:

•náhodné (přirozené) zemniče – např. výztuž betonu, vodovodní potrubí, pláště •náhodné (přirozené) zemniče – např. výztuž betonu, vodovodní potrubí, pláště 
kabelů,

•strojené zemniče – např. pásky tyče, trubky, i zemniče zabudované 
v základech (s kterými se jako s uzemněním uvažuje již v projektu stavby).

Účinnost zemničů při zajišťování kontaktu s hmotou Země je proměnlivá. Závisí 
na druhu půdy a na jejím obsahu vlhkosti. Trvalé mokro má obvykle sice za 
následek účinné spojení se zemí, ale může způsobovat korozi. Zemnič nesmí 
být přímo ponořený v proudící vodě, řece, rybníku, jezeře a podobně.



Samočinné odpojení v jednotlivých rozvodných sítích

Sítě TN, TT, IT - funkce ochrany

- poruchová smyčka

- velikost dotykového napětí na neživých - velikost dotykového napětí na neživých 
částech

- doba odpojení elektrického zařízení

- kontrola funkce ochrany

- užití proudového chrániče



Obr. 13.4 Princip ochrany samočinným 
odpojením od zdroje v síti TN-C



Obr. 13.4a  Poruchová smyčka v síti TN-C



Obr. 13.5 Příklad rozložení potenciálů a velikosti napětí na 
vodiči PEN a tím i na neživých částech vůči zemi 
v síti TN-C v okamžiku poruchy izolace mezi živou a 
neživou částí



1 L

230 V

121 A

Příklad rozložení potenciálů v síti 
TN-C v okamžiku poruchy izolace 
mezi živou a neživou částí

1

2

7PEN

230 V

85
 V

Dotykové napětí v místě poruchy 
je 85 V.

V případě poruchy nebude na 
neživých částech chráněných 
zařízení v síti TN napětí vyšší než 
90 V.



Obr. 13.8  Princip ochrany samočinným odpojením od zdroje v síti TT



Obr. 13.8a  Poruchová smyčka v síti TT v síti TT



Obr. 13.9 Příklad rozložení potenciálů a velikosti napětí na
neživých částech vůči zemi v síti TT v okamžiku poruchy
základní izolace mezi živou a neživou částí
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Příklad rozložení napětí v síti TT v 
okamžiku poruchy základní izolace 
mezi živou a neživou částí
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V Dotykové napětí v místě poruchy je 
177 V.



Obr. 13.10  Proudový chránič v síti TT



Obr. 13.10  Proudový chránič v síti TT




