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Úvod

V časopise Elektro 2009/8–9 byla na 
str. 79 uvedena informace o probíhající revi-
zi některých čistých ČSN v oblasti pravidel 
pro elektrotechniku. Jde o tyto normy: ČSN 
33 1310:1989; ČSN 33 1600:1994; ČSN 
33 2130:1983; ČSN 33 2410:1992; ČSN 
33 2420:1986 a ČSN 34 0350:1964.

O uvedených normách, které se v součas-
né době již připravují v ÚNMZ ke schválení 
a k následnému vydání, budou čtenáři časopi-
su Elektro informováni takto (pozn.: u norem 
jsou již uvedeny nové názvy, tj. po revizi):
o ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace níz-

kého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 (vydání září 2009 – informace v Elektru 

6/2009, str. 57),
o ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace 

nízkého napětí – Elektrická zařízení v ki-
nech

 (vydání říjen 2009 – informace v Elektru 
8–9/2009, str. 79),

o ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace 
nízkého napětí – Elektrická zařízení v di-
vadlech a jiných objektech pro kulturní 
účely

 (vydání říjen 2009 – informace v Elektru 
8–9/2009, str. 79),

o ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní poža-
davky na elektrické instalace a spotřebiče 
určené k užívání osobami bez elektrotech-
nické kvalifikace

 (vydání říjen 2009 – informace v tomto 
článku),

o ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadav-
ky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

 (vydání listopad 2009 – informace v tom-
to článku),

o ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elek-
trických spotřebičů během používání

 (vydání listopad 2009 – informace bude 
uvedena v Elektru 11/2009).

Předmětem tohoto příspěvku je informace 
o ČSN 33 1310 ed. 2 a ČSN 34 0350 ed. 2.

Nové ČSN a změny ČSN

ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní poža-
davky na elektrické instalace a spotřebiče 
určené k užívání osobami bez elektrotech-
nické kvalifikace (vydání říjen 2009)

Tato norma je výsledkem revize ČSN 
33 1310:1964, kterou s účinností od 1. října 
2011 plně nahradí (souběžná platnost).

Norma byla aktualizována z hlediska 
nově vydaných ČSN týkajících se proble-
matiky bezpečnosti osob při používání elek-
trických spotřebičů a elektrických instala-

cí nízkého napětí. Do normy byly zapraco-
vány požadavky vyplývající z Doporučení 
Českého elektrotechnického svazu – Pouče-
ní o správném a bezpečném používání elek-
trické instalace laiky ČES 33.04.94 k ČSN 
33 1310:1989.

Daná norma stanovuje požadavky a pod-
mínky, které musí být splněny pro zajištění 
bezpečnosti osob bez elektrotechnické kva-
lifikace při používání elektrických instalací 
a elektrických spotřebičů.

Uvedená norma platí pro elektrické instala-
ce nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které 
mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické 
kvalifikace (dále jen laici), a stanovuje poža-
davky na obsah průvodní technické dokumen-
tace pro používání těchto elektrických instalací 
a elektrických spotřebičů a základní opatření 
před jejich uvedením do užívání.

Tato norma stanovuje základní bezpeč-
nostní opatření pro elektrické instalace a elek-
trické spotřebiče, která musí být splněna po-
užívají-li tyto instalace, resp. spotřebiče lai-
ci. Požadavky stanovené touto normou jsou 
minimální. Norma se nevztahuje na osoby, 
které ve svém pracovněprávním vztahu po-
užívají elektrické instalace a zařízení. Kvali-
fikace těchto osob musí odpovídat ČSN EN 
50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-2 a přísluš-
ným právním předpisům stanovujícím poža-
davky na bezpečnost práce.

Kapitola 3 (Definice) byla dána do sou-
ladu s terminologií platnou v současné době 
a předně s normou ČSN IEC 60050-826 
(Mezinárodní elektrotechnický slovník – 
Část 826: Elektrické instalace).
Nová norma mj. uvádí:
o Elektrické instalace a elektrické spotřebi-

če, s nimiž laici přicházejí do styku nebo 
se dostávají do jejich blízkosti, musí být 
provedeny tak, aby jejich obsluha nebo 
práce s nimi, anebo jakákoliv jiná činnost 
nevyžadovaly odborné znalosti nebo elek-
trotechnickou kvalifikaci. K jejich bezpeč-
nému používání musí být aplikována ales-
poň opatření podle této normy.

o Elektrické instalace a elektrické spotřebiče 
musí být používány pouze k účelům, pro 
které byly vyrobeny.

o Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo 
spotřebiči závadu nebo poruchu, je povi-
nen zajistit její posouzení, popř. její odstra-
nění osobou odborně způsobilou.

o Elektrické instalace a elektrické spotřebi-
če se smí používat jen v prostředí, pro kte-
ré byly konstruovány. Působení vnějších 
vlivů musí být uvedeno v průvodní doku-
mentaci. Obsluhuje-li laik elektrické za-
řízení umístěné ve skříni (rozváděč, roz-
vodnice), kterou smí otevřít, musí tomu-

to požadavku vyhovovat i stupeň ochrany 
krytem uvnitř skříně.

o S každým elektrickým spotřebičem a/nebo 
instalací určenými k používání laiky musí 
být dodávána průvodní dokumentace, kte-
rá kromě ujištění o shodě musí obsahovat 
všeobecné poučení o správném a bezpeč-
ném používání a dále alespoň údaje uve-
dené v kapitole 6 této normy.

o Seznámení o správném a bezpečném pou-
žívání elektrické instalace laiky v bytových 
jednotkách, budovách určených pro bydle-
ní a ve společném příslušenství budov by-
tové výstavby musí být předány vlastní-
kovi nebo nájemci nejpozději při předání 
předmětných prostor.

o Před uvedením elektrické instalace nebo její 
části do provozu (před předáním elektrické 
instalace nebo její části do užívání) musí 
osoba, která elektrickou instalaci zhotovi-
la, nebo jí zmocněná osoba vykonat poučení 
o jejím správném a bezpečném používání.

Vlastní norma je rozdělena do těchto ka-
pitol:
o Rozsah platnosti
o Citované normativní dokumenty
o Definice
o Všeobecně
o Základní požadavky
o Požadavky na dokumentaci
o Seznámení a upozornění

ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadav-
ky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 
(vydání listopad 2009)

Tato norma je výsledkem revize ČSN 
34 0350:1964, kterou s účinností od 1. října 
2011 plně nahradí (souběžná platnost). Nor-
ma byla dána do souladu s vydanými evrop-
skými a českými (československými) tech-
nickými normami, které byly vydány po plat-
nosti ČSN 34 0350:1965 a dosud platí. Stať 
pro šňůrová vedení se rozšiřuje i pro kabe-
lová vedení, neboť podmínky pro používání 
kabelových a šňůrových vedení jsou shodné.

Pohyblivé přívody elektrických předmě-
tů pevně připojené i oddělitelné a prodlužo-
vací pohyblivé přívody, včetně kabelových 
a šňůrových souprav, které nesplňují poža-
davky této normy, ale neohrožují bezpečnost 
osob, hospodářských zvířat a majetku, nemu-
sí být vyřazeny z užívání a mohou být i na-
dále používány.

Uvedená norma platí pro pohyblivé přívo-
dy elektrických předmětů provedené jako pev-
ně připojené i oddělitelné a pro prodlužovací 
přívody nízkého napětí. Dále platí pro kabelo-
vá a šňůrová vedení a kabelové a šňůrové sou-
pravy určené pro zřizování dočasných vedení 
(např. v prozatímních zařízeních).

Nové normy ČSN (95)
Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
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Tabulka s příklady nových termínů a jejich definic 

Termín Definice
prodlužovací	kabel,
prodlužovací	šňůra

sestava	složená	z	ohebného	kabelu	nebo	šňůry,	vybavená	nerozebí-
ratelnou	(neoddělitelnou)	vidlicí	a	nerozebíratelnou	(neoddělitelnou)	
přenosnou	zásuvkou,	které	se	k	sobě	hodí	(pozn.:	šňůra	se	nazývá	
adaptérovou	šňůrou,	nehodí-li	se	k	sobě	zásuvka	a	vidlice)

odpojitelný	přívod sestava	složená	z	ohebného	kabelu	nebo	šňůry,	vybavená	nerozebíratel-
nou	(neoddělitelnou)	vidlicí	a	nerozebíratelnou	(neoddělitelnou)	nástrč-
kou,	určená	pro	připojení	elektrického	spotřebiče	k	napájecímu	zdroji

nerozebíratelná	vidlice	
nebo	nerozebíratelná	
pohyblivá	zásuvka

vidlice	nebo	nerozebíratelná	pohyblivá	zásuvka	konstruovaná	tak,	že	
po	spojení	a	smontování	výrobcem	tvoří	kompletní	jednotku	s	kabe-
lem	nebo	šňůrou

neoddělitelná	vidlice	
nebo	neoddělitelná	
pohyblivá	zásuvka

vidlice	nebo	pohyblivá	zásuvka,	jejíž	výroba	je	dokončena	nalisováním	
izolačního	materiálu	kolem	předem	smontovaných	částí	a	kolem	vývo-
dů	ohebného	kabelu

V kapitole 3 byly doplněny nové termíny 
a jejich definice na základě připomínkového 
řízení k této normě (příklad viz tab.).
Nová norma mj. uvádí:
o Pohyblivé přívody, prodlužovací přívody 

a vedení musí být zhotoveny z ohebných 
kabelů nebo šňůr vhodných pro dané po-
užití z hlediska jmenovitého napětí, ma-
ximálního proudu, mechanické pevnosti, 
odolnosti proti vlivům prostředí, jež mají 
potřebné vlastnosti pro jejich použití (např. 
ohebnost, hladký povrch, nešpinící povrch, 
trvanlivost) a zajišťují bezpečné používání 
připojovaného zařízení.

o Příslušenství pohyblivých kabelových 
a šňůrových přívodů a vedení (např. vi-
dlice, zásuvky, nástrčky, spojky, rozvod-
ky, spínače) musí vyhovovat pro daný pří-
pad použití z hlediska bezpečnosti, funk-
ce i obsluhy. Prodlužovací přívody nesmí 
být vyrobeny z plochých vodičů typu já-
dra Y, popř. H.

o Zásuvky (nástrčky) a vidlice musí být na 
vodičích použity tak, aby v rozpojeném 
stavu příslušného zásuvkového spoje ne-
bylo napětí na kontaktech (kolících) vid-
lic, tzn. že vidlice musí být zapojena jen 

na konci pohyblivého vedení (přívodu), 
kterým se pohyblivé vedení (přívod) při-
pojuje ke zdroji (např. k zásuvce pevné-
ho rozvodu). Rovněž i u jiného provedení 
rozpojitelných spojů se v rozpojeném sta-
vu nesmí objevit napětí na kontaktech pří-
stupných dotyku prstem.

 Pozn.:
 Pohyblivé kabelové a šňůrové přívody a ve-

dení nevyhovující tomuto ustanovení ne-
smějí být ponechány v používání a musí 
se buď ihned upravit na vyhovující prove-
dení, nebo okamžitě vyřadit. Rovněž zho-
tovování a používání pohyblivých přívodů 
zakončených na obou koncích vidlicemi je 
zakázáno; totéž platí i pro jednotlivé díly 
šňůrových vedení a souprav.

o U pohyblivých oddělitelných, pevných 
a prodlužovacích přívodů napájejících 
elektrické předměty nebo zařízení nízké-
ho napětí třídy ochrany I nesmí být pou-
žit vodič PEN. Musí být vždy použity dva 
samostatné vodiče (žíly kabelu nebo šňů-
ry) PE a N.

o U třífázových pohyblivých přívodů a pro-
dlužovacích přívodů z ohebných kabelů 
nebo šňůr se používá samostatný ochran-

ný vodič PE a samostatný nulový (střední) 
vodič N (tedy dvě samostatné žíly). Připo-
jené žíly u vidlice musí být v souladu s při-
pojenými žilami pohyblivé zásuvky.

 Pozn.:
 Nemá-li elektrický spotřebič nebo zaříze-

ní pro svoji funkci připojen nulový (střed-
ní) vodič N, ale pouze ochranný vodič PE, 
může být pohyblivý přívod proveden jako 
čtyřžilový.

o Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová ve-
dení se musí klást tak, aby nebyly vystave-
ny mechanickému poškození, byly chráně-
ny před škodlivým působením vlivů pro-
středí a nepřekážely při používání prostorů, 
v nichž jsou použity.

Vlastní norma je rozdělena do těchto ka-
pitol:
o Rozsah platnosti
o Citované normativní dokumenty
o Definice
o Všeobecně
o Pohyblivé přívody

ČSN 33 1310:1989/Změna Z1 Elektrotech-
nické předpisy – Bezpečnostní předpisy pro 
elektrická zařízení určená k užívání osoba-
mi bez elektrotechnické kvalifikace 
(vydání říjen 2009)

Tato změna obsahuje pouze informa-
ci o souběžné platnosti ČSN 33 1310:1989 
a ČSN 33 1310 ed. 2:2009.

ČSN 34 0350:1964/Změna Z3 Elektrotech-
nické předpisy ČSN – Předpisy pro pohyb-
livé přívody a pro šňůrová vedení 
(vydání listopad 2009)

Tato změna obsahuje pouze informa-
ci o souběžné platnosti ČSN 34 0350:1964 
a ČSN 34 0350 ed. 2:2009.
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