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výměna zkušeností lidé a Elektro

Necertifikované přístroje 
Moeller

Podobně, jako každý elektrikář, revizní technik a projektant ob-
novuje svoji odbornou způsobilost, mělo by se totéž pravděpodobně 
vyžadovat i na odborných prodejcích elektromateriálu. Hustá síť od-
borných velkoobchodů a maloobchodů v České republice by neměla 
připustit prodej necertifikovaných instalačních přístrojů.

V současné době jsou na českém trhu nabízeny výrobky s logem 
Moeller v provedeních, která nejsou pro tento trh určena. Nemilou sku-
tečnost jsem zjistil při poslední prováděné revizi. Neznalá montážní fir-
ma použila instalační výrobky firmy Moeller řady PX, které nemají pro 
Českou republiku certifikaci. Jedná se např. o jističe PXL, proudové 
chrániče PXF, proudové chrániče s nadproudovou ochranou PXK apod.

Jelikož jsem člověk „šťouravý“ a nedůvěřivý, zmíněné skutečnos-
ti jsem si ověřil u výrobce. Dovolím si upozornit, že nařízením vlády 
(n. v.) č. 163/2002 v platném znění je u vybraných stavebních výrob-
ků stále vyžadováno povinné přezkoušení akreditovanou zkušebnou 
České republiky, které je nutným předpokladem pro uvedení na tu-
zemský trh. Mezi tyto vybrané stavební výrobky jsou zahrnuty např. 
přístroje pro elektroinstalační rozvody, kabely, zásuvky a rozváděče.

Schválené výrobky, které jsou způsobilé pro používání v České re-
publice a mají vystaven certifikát EZÚ, je možné najít v českém Ka-
talogu 2005 – Instalační přístroje a rozváděče.

Výrobek podléhající n. v. 163/2002 bez schválení akreditovanou 
zkušebnou je nezpůsobilý pro uvedení do provozu. Prodej a instalace 
neschválených výrobků je pravděpodobně v rozporu s českým práv-
ním řádem. Předpokládám, že jako každý elektrotechnik musí znát 
normy a právní předpisy, měl by je znát i prodejce elektromateriálu.

Přeji všem poctivým elektrotechnikům a prodejcům mnoho úspěchů.

Modrý vodič
Vážená redakce Elektro,

jak se takřka pravidelně ve článcích zmiňuji o své chorobné šťoura-
vosti, dovolím si proti článku v Elektru 8–9/2009 na straně 62 opono-
vat. Publikovaný článek Uvedení špatného druhu kabelu ve schématu 
autora Jaroslava Šimánka není až tak docela pravdivý.

Autor v článku upozorňuje na nesprávné zapojení instalačních 
obvodů, publikované v Elektru 7/2009, obr. 2 na straně 62. Je zde 
od rozbočovací krabice k vypínači použit kabel CYKY-O 2× 1,5. 
Mylně se domnívá, že jde o chybu. Dovolím si ale upozornit na ČSN 
33 2000-5-51 ed. 2 z listopadu 2006, čl. 514.3. Z4 Užití modrého vo-
diče pro další účely.

V dalších případech, kdy není možná záměna za situace, že není 
v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako 
fázového vodiče či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako 
ochranného vodiče.

Pozn.: Toto je např. v případě části světelného obvodu mezi spí-
načem a ovládaným zařízením.

Pokud, podle výše uvedeného článku, může být modře označené-
ho vodiče užito jako fázového, může být pod napětím 230 V a může 
se použít jako vypínací fáze ve vypínači.

Autor článku hodnotí zapojení s modrým vodičem jako nutné, ale 
špatné řešení, doporučuje přeznačení vodiče nebo použití třížilového 
kabelu. Divím se, že jako projektant nezná normu ČSN 33 2000-5-51. 
Není od věci použít i kabel třížilový, cenu elektroinstalace to určitě 
závratně nezvýší a vodič navíc není nikdy na škodu. Preferuji však 
používat fázové vodiče v barvě hnědé, černé a šedivé.

Oba dva příspěvky zaslal 
pan Miroslav Šnobl, Unie elektrotechniků ČR

Ing. M. Wdowyczyn, MBA

ředitel, LAPP KABEL s. r. o.

V první řadě Vám jménem 
naší redakce a vydavatelství 
FCC Public přejeme na pozi-
ci ředitele LAPP KABEL v ČR 
mnoho úspěchů v další práci.

Přibližte, prosím, našim čte-
nářům, alespoň rámcově svou 
koncepci na této nové pozici, 
cíle, jichž chcete dosáhnout.

Jsme dlouhodobě úspěšnou 
společností, které se daří dy-

namicky a efektivně zvyšovat tržní podíl. Mojí ambicí je na-
vázat na tento trend a zajistit další organický a kvalifikovaný 
růst firmy postavený na tradičních pilířích LAPP GROUP, tj. 
rodinných hodnotách, inovacích, orientaci na výsledek a na zá-
kazníka.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch?
Obecně lze za toto považovat fakt, že se mi vždy dařilo vybu-

dovat tým, který byl úspěšný. A mám-li být konkrétní, pak mezi 
největší úspěchy patří například zvýšení prodeje LAPP KABEL 
mezi roky 2004 až 2008 na téměř dvaapůlnásobek, či příprava 
restrukturalizačního projektu ŠKODA PRAHA v roce 2003.

Jakou hudbu posloucháte?
Hudbu, s výjimkou dechovky, mám rád, přičemž žánr si vy-

bírám podle nálady. Část mé generace, do které patřím, vyrůs-
tala spolu s rockovými projekty Radima Hladíka, či Vladimí-
ra Mišíka. V mládí jsem hrával na klavír, avšak dnes bych se 
za klávesy již neodvážil ani zasednout.

Co právě čtete? Jakou literaturu preferujete?
Momentálně si pročítám dvě publikace, a to Picassa od Ingo 

Walthera a Dalího od Gilles Néreta. Obě jsem dostal jako dá-
rek od svých kolegů. Jinak mi učarovaly klasické sci-fi romány, 
jako např. Den trifidů od Johna Wyndhama. Nepohrdnu však 
ani literaturou, zabývající se vzdálenou historií civilizace. Na-
konec, ženská linie mých nejstarších genetických předků sahá 
až do období před 45 tisíci lety kamsi do oblasti Blízkého vý-
chodu, takže proč ne?

Co sport, fandíte zvlášť některému z nich?
Jsem fandou individuálních sportů, v nichž se jejich aktéři 

nemohou schovávat za druhé a jejichž úspěchy jsou výsledkem 
osobní vůle a schopností. Kdysi jsem závodil na minikárách 
a motokárách. V první disciplíně jsem se stal mistrem republi-
ky a v té druhé jsem byl po řadu let součástí špičky na národ-
ní úrovni. Jinými slovy, motoristický sport je mým favoritem.

Jaké bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?
Nepovažuji žádné rozhodnutí za těžké, pokud zásadně nega-

tivně neovlivňuje životy ostatních. A taková jsem naštěstí činit 
nemusel. Rozhodování považuji za přirozenou součást života, 
a pokud se nacházím v delším období bez nutnosti něco řešit, 
cítím se docela nesvůj.

Co považujete za svou silnou stránku?
Schopnost vnímat a chápat věci v širších souvislostech a činit 

správná rozhodnutí i za poměrně vysoké míry nejistoty.
(jk)


