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elektrotechnická praxe

Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 
ochranného pospojování

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Norma.ČSN.33.2000-5-54.je.částí.soubo-
ru.norem.ČSN.33.2000.(Elektrické.instala-
ce.nízkého.napětí),.do.které.jsou.zapracová-
ny.harmonizační.dokumenty.HD.384,.popř..
HD.60364,.převzetím.souboru.mezinárodních.
norem.IEC.60364.

Uvedená.norma.předepisuje.požadavky.na.
uzemnění.a.pospojování.elektrických.instalací.
především.z.hlediska.bezpečnosti.jejích.uži-

vatelů.v.souvislosti.s.používáním.
elektrických.zařízení.

Pro. řádné. zajištění. ochrany.
citlivých.elektronických.zaříze-
ní.před.elektromagnetickým.ru-
šením.v.budově.je.třeba.splňovat.
ještě.požadavky.těchto.norem:
o. ČSN.EN.50310.(třídicí.znak.

36.9072).Použití.společné.sou-
stavy.pospojování.a.zemnění.
v.budovách.vybavených.zaří-
zením.informační.techniky.a

o. soubor.ČSN.EN.50174.(třídi-
cí. znak.36.9071). Informační.
technika. –. Instalace. kabelo-
vých. rozvodů,. zejména. část.
2.s.názvem.Plánování.instala-
ce.a.postupy.instalace.v.budo-
vách.
Zodpovědně.vytvořenou.ochranu.před.ná-

sledky.atmosférických.výbojů.je.třeba.zajis-
tit.pospojováním.a.uzemněním.podle.souboru.
ČSN.EN.62305.(třídicí.znak.34.1390).Ochra-
na.před.bleskem.

Hlediska.uzemnění.před.účinky.elektrosta-
tiky.jsou.uvedena.v.ČSN.33.2030.Elektrosta-
tika.–.Směrnice.pro.vyloučení.nebezpečí.od.

statické.elektřiny..To.se.týká.především.elek-
trických.instalací.do.1.000.V.

Požadavky. na. uzemnění. zařízení. nad.
1.000.V.jsou.obsaženy.v.ČSN.33.3201.

Maximální.hodnoty.odporů.uzemnění.pře-
depisují.normy.z.hlediska:
o. ochrany.před.úrazem.elektrickým.proudem.

v.sítích.do.1.000.V.–.ČSN.33.2000-4-41.
ed..3,

o. vlivu.poruchy.v.síti.nad.1.000.V.na.síť.do.
1.000.V.–.ČSN.33.2000-4-442,

o. ochrany.před.úrazem.elektrickým.proudem.
v.sítích.vn.–.ČSN.33.3201.

Zřízení uzemnění

Uzemnění.se.zřizuje.z.těchto.důvodů:
o. pro. ochranu. před. úrazem. elektrickým.

proudem,
o. pro.ochranu.před.bleskem.a.přepětím,
o. pro.správnou.funkci.elektrických.zaříze-

ní.

Uzemnění. se. zajišťuje. náhodnými. nebo.
strojenými.zemniči..Je-li.instalace.vybavena.
zemničem.(obr..1),.musí.být.příslušný.zem-
nič.spojen.uzemňovacím.přívodem.s.hlavní.
ochrannou.svorkou.nebo.přípojnicí.
Typy.zemničů:
o. zemnicí.tyče.nebo.trubky,
o. zemnicí.pásky.nebo.dráty,
o. podzemní.stavební.sítě.zabudované.v.zá-

kladech.(základové.uzemnění),
o. kovové.výztuže.betonu.(kromě.výztuže.

v. předpjatém. betonu). uloženého. v. ze-
mi,

o. kovové.pláště.nebo.jiné.kovové.obaly.ka-
belů.podle.místních.podmínek.nebo.poža-
davků,

o. jiná.vhodná.podzemní.kovová.díla.podle.
místních.podmínek.

Elektrolytická koroze při použití různých 
materiálů pro uzemnění 

Elektrolytickou.korozi.je.třeba.brát.v.úva-
hu.nejen.při.použití.různých.materiálů.zemni-
čů,.ale.také.vyskytují-li.se.v.okruhu.zemničů.
v.půdě.kovové.části.s.výrazně.odlišným.elek-
trochemickým.potenciálem,.než.má.materiál.
zemničů..Proto.se.měď.jako.materiál.zemničů.
používá.v.ČR.jen.výjimečně,.a.to.při:
o. použití. katodické. ochrany. k. eliminaci.

makročlánku,
o. dodržení.dostatečné.vzájemné.vzdálenosti.

měděných.a.ocelových.zemničů.

Hlavní ochranná svorka nebo přípojnice

V.každé.elektrické.instalaci,.kde.je.pou-
žito.ochranné.pospojování,.musí.být.ochran-
ná. svorka. nebo. přípojnice,. se. kterou. musí.
být.spojeny:
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Obr. 1. Základový zemnič zajišťuje uzemnění

Sb ≥ 0,5 SPE

SPE1 ≤ SPE2   Sb ≥ SPE1

kde M, M1 a M2 jsou neživé části,
SPE1, SPE2 průřezy ochranných vodičů,
Sb průřezy ochranných vodičů doplňujícího pospojování

ocelová konstrukce 
(potrubí, nosná konstruk-
ce apod.)
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Obr. 2. Příklad průřezů ochranných vodičů

Obr. 3. Příklad pospojování s použitím přípojnice hlavního 
pospojování
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o. vodiče.ochranného.pospojování,
o. uzemňovací.přívody,
o. ochranné.vodiče,
o. uzemňovací.přívody.pracovního.uzemně-

ní.(je-li.instalace.vybavena.zemničem).
Je-li.instalace.vybavena.zemničem,.musí.

být. tento. zemnič. spojen. uzemňovacím. pří-
vodem.s.hlavní.ochrannou.svorkou.nebo.pří-
pojnicí.

Ochranné vodiče

Průřez.každého.ochranného.vodiče.musí.
splňovat. podmínky. pro. automatické. od-
pojení. od. zdroje. požadované. normou. IEC.
60364-4-41.(ČSN.33.2000-4-41.ed..2.Elek-
trické.instalace.nízkého.napětí.–.Část.4-41.
Ochranná.opatření.pro.zajištění.bezpečnos-
ti.–.Ochrana.před.úrazem.elektrickým.prou-
dem). a. ochranný. vodič. takového. průřezu.
musí. být. schopen. vydržet. předpokládaný.
poruchový.proud.

Ochranné.vodiče.musí.vyhovovat.podmín-
ce.pro.průřez.podle.vzorce.(1).nebo.vyhovo-
vat.hodnotám.uvedeným.v.tab..1.**vzorec 1** 
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Není-li.ochranný.vodič.ze.stejného.mate-
riálu.jako.vodič.vedení,.použijí.se.k.výpočtu.
odpovídajícího. průřezu. ochranného. vodiče.
přepočítávací.součinitele:

Tab. 1. Průřez ochranného vodiče vzhledem 
k průřezu vodiče vedení

Průřez vodiče 
vedení S

Průřez odpovídajícího 
ochranného vodiče

(mm2	) (mm2)

S	≤	16 S

16	<	S	≤	35 16

35	<	S	 S/2

Tab. 2. Příklad hodnot k pro izolované ochranné vodiče, které nejsou součástí kabelu a nejsou 
ani ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči)

Izolace 
vodiče

Teplota
(°Cb)

Materiál vodiče
měď hliník ocel

počáteční	 konečná	 hodnoty	pro	kc

70	°C,	PVC 30 160/140a 143/133a 95/88a 52/49a

Obr. 4. Ukázka rozložení potenciálů okolo 
zemniče délky 9 m, na jehož levý konec je při-
vedeno napětí 120 V

Obr. 5. Příklad uspořádání společné sítě pospojování pro zařízení informační techniky v budově
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kde.
k1.je.hodnota.k.pro.vodič.vedení,
k2. hodnota.k.pro.ochranný.vodič.

Pro.k.platí:

**vzorec 1** 

k
tIS
2



**vzorec 2** 
S

k
k


2

1

**vzorec 3** 
16

2

1 
k
k

**vzorec 4** 

22

1 S
k
k


**vzorec 5** 

)1ln()20(

i

if

20

c














Qk . (5)

Příklady.hodnot.k jsou.uvedeny.v.tab..2.

a)	Nižší	hodnota	se	uplatňuje	na	vodiče	s	izolací	z	PVC	o	průřezu	300	mm2	a	větším.
b)	Teplotní	meze	pro	různé	typy	izolace	jsou	uvedeny	v	IEC	60724.
c)	Pro	způsoby	výpočtu	k	viz	vzorec	(5).
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kde.
Qc.je.objemová.tepelná.kapacita.materiálu.vo-

diče.(J/°C).při.20.°C,
β. reciproční.hodnota.teplotního.součinitele.

rezistivity.při.0.°C.pro.vodič.(°C),
ρ20. elektrická.rezistivita.materiálu.vodiče.při.

20.°C.(Ω·mm),
θi. počáteční.teplota.vodiče.(°C),
θf. konečná.teplota.vodiče.(°C).

Průřez.ochranného.vodiče,.který.není.sou-
částí. kabelu. nebo. který. není. ve. společném.
obložení.s.vodiči.vedení.(fázovými.vodiči),.
nesmí.být.menší.než:
o. 2,5.mm2.Cu.nebo.16.mm2.Al,.je-li.ochran-

ný.vodič.chráněn.před.mechanickým.po-
škozením,

o. 4.mm2.Cu.nebo.16.mm2.Al,.není-li.ochran-
ný.vodič.chráněn.před.mechanickým.po-
škozením.

Ochranné.vodiče.mohou.být.provedeny.jako:
o. vodiče.v.mnohožilových.kabelech,
o. izolované.nebo.holé.vodiče.ve.společném.

obložení.s.pracovními.vodiči,
o. upevněné.holé.nebo.izolované.vodiče,
o. kovové.pláště.kabelů,.stínění.kabelů,.pan-

céřování.kabelů,.drátěné.pletivo,.koncent-
rické.vodiče,.kovové.instalační.trubky.a.ně-
které.vodivé.předměty

o. nebo.kombinace.uvedených.vodičů.

Vodiče PEN

Vodič.PEN.(Protective Earthing and Ne-
utral conductor,. ochranný. zemnicí. a. nulo-
vý.vodič.–.soustava.AC).může.být.používán.
pouze.v.pevných.instalacích..Pro.mechanic-

Tab. 3. Značení svorek zařízení pro určité 
vybrané vodiče

Popis vodiče Zkratka 
vodiče

Označení 
svorky

ochranný PE

–	 	ochranný	a	nulový	
(soustava	AC)

PEN

–	 ochranný	vodič	
a	vodič	vedení	
(soustava	DC)

PEL

–	 ochranný	a	střední	
(soustava	DC)

PEM

ochranné	pospojování PB

–	 uzemněný	 PBE

–	 neuzemněný	 PBU

pracovní	uzemnění FE

pracovní	pospojování FB

kou.pevnost.nesmí.být.jeho.průřez.menší.než.
10.mm2.Cu.nebo.16.mm2.Al.

V.normě.je.doplněna.národní.poznámka:.
„Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojo-
vání je třeba zvážit, zda v případě poruchy 
některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní 
pospojování jeho funkci. Potom je třeba vo-
dič hlavního pospojování dimenzovat jako 
vodič PEN.“

V. neměřených. částech. pevných. instala-
cí.připojených.na.sítě.TN.je.přípustné.použít.
vodič.PEN.za.předpokladu,.že:
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články aktuálních i minulých čísel časopisu ELEKTRO najdete na

a). průřezy.všech.vodičů.odboček.k.elektromě-
ru.a.od.elektroměru.jsou.shodné.a.nejsou.
menší.než.6.mm2.Cu.nebo.10.mm2.Al,

b). vodiče.PEN.lze.rozdělit.na.PE.a.N.v.nej-
bližším.vhodném.místě.rozvodu.za.elektro-
měrem.(např..v.bytové.rozvodnici.apod.).
Jsou-li.počínaje.určitým.bodem.instalace.

funkce.nulového.a.ochranného.vodiče.zajiš-
ťovány.samostatnými.vodiči,.není.dovoleno.
spojovat.nulový.vodič.s.žádnou.jinou.uzem-
něnou.částí.instalace.(např..s.ochranným.vo-
dičem.vyvedeným.z.vodiče.PEN).

Je. však. dovoleno,. aby. se. jeden. vodič.
PEN. rozdělil. na. více. než. na. jeden. nulový.
a. jeden. ochranný. vodič.. Pro. ochranné. vo-
diče.a.pro.nulové.vodiče.mohou.být.urče-
ny.samostatné.svorky.nebo.samostatné.pří-
pojnice..V.tom.případě.musí.být.vodič.PEN.
spojen.se.svorkou.nebo.přípojnicí.určenou.
pro.ochranný.vodič..Jako.vodiče.PEN,.PEL.
(Protective Earthing and Line conductor,.
vodič.ochranného.uzemnění.a.zároveň.vo-
dič.vedení.–.soustava.DC).nebo.PEM.(Pro-
tective Earthing and Mid-point conductor,.
ochranný.zemnicí.a.střední.vodič.–.soustava.
DC).se.nesmí.používat.cizí.vodivé.části.

Vodiče ochranného pospojování

Vodiče.ochranného.pospojování.pro.při-
pojení. k. hlavní. uzemňovací. svorce. nesmí.
být.menší.než:
o. 6.mm2.Cu,
o. 16.mm2.Al,
o. 50.mm2.Fe.(ocel).
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