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1.1 Kovové podpᆰrné body vedení nn a jejich chránᆰní pᖐed 
nebezpeაným dotykem

U vedení nn je nutné celokovové sto០áry (mᖐí០ové, manesmany) chránit pᖐed 
nebezpeაným dotykem ne០ivých აástí pᖐipojením na PEN vodiა rozvodné sítᆰ. 

1.1.1 Po០adavky normy PNE 33 0000-1
აl. 3.1.2 Ne០ivé აásti 

Za ne០ivou აást je pova០ována vodivá აást elektrického zaᖐízení, které se lze dotknout a 
která není pᖐi obvyklém u០ívání ០ivá, ale mᛰ០e se stát ០ivou v pᖐípadᆰ poruchy. 
აl. 3.1.2.1 Ne០ivé აásti rozvodných elektrických zaᖐízení do 1 000 V 

a) vodivé kostry toაivých i netoაivých strojᛰ; 

b) vodivé kostry a kryty elektrických pᖐístrojᛰ a prvkᛰ rozvodného elektrického zaᖐízení; 
c) kovové nosné konstrukce a kovový upevᒀovací materiál nesoucí elektrické pᖐedmᆰty 

rozvodných elektrických zaᖐízení (sto០áry, konzoly, háky, kotvy a vzpᆰry); 
Výjimku z bodu c) tvoᖐí a proto je není nutné chránit: 

- konzoly pro upevnᆰní zaᖐízení tᖐídy II nebo s rovnocennou izolací; 
- აást kotevního drátu, která je od kotvené konstrukce oddᆰlena pᖐedepsaným 

kotevním izolátorem, který je mimo dosah (nejménᆰ 3 m nad terénem); 
- konzoly a háky nesoucí vedení z holých vodiაᛰ, upevnᆰné na dᖐevᆰných nebo 

០elezobetonových sloupech, které jsou mimo dosah; 
- nosná lana samonosných závᆰsných kabelᛰ, 
- kotevní dráty bez kotevního izolátoru a vzpᆰry, pokud jsou ukotveny ve zdivu 

budovy a místo upevnᆰní je mimo dosah (nejménᆰ 3 m nad terénem); 
- kotevní drát nevodivého sto០áru upevnᆰný ve vzdálenosti vᆰtᘐí ne០ 20 cm od 

kovové აásti podpᆰry vedení; 
- nepᖐístupná ocelová výztu០ ០elezobetonových sloupᛰ; 
- trubkové opᆰrné body nesoucí vedení z holých vodiაᛰ pokud jsou upevnᆰny 

na stᖐeᘐe nebo ve zdivu objektu a místa upevnᆰní jsou mimo dosah (nejménᆰ 
3 m nad pᖐístupným stanoviᘐtᆰm). 

d) kovové trubky (i ohebné) elektrického vedení s pᖐísluᘐným instalaაním materiálem; 
Výjimku z bodu d) tvoᖐí a proto je není nutné chránit: 

- pláᘐtᆰ pláᘐᙐových trubek i ohebných a jejich pᖐísluᘐenství, 
- kovové trubky chránící elektrické zaᖐízení tᖐídy II (napᖐ. kabely) nebo s 

rovnocennou izolací; 
- kovové pᖐíchytky a závᆰsy kovových trubek. 

e) kovové obaly, tj. pláᘐtᆰ a pancíᖐe kabelᛰ a chránᆰných vodiაᛰ a jejich vodivé pᖐísluᘐenství 
(rozvodky, koncovky, spojky); kovové kabelové soubory se spojí s kovovým pláᘐtᆰm kabelᛰ; 

f) vodivé odnímatelné zábrany, pokud nejsou ve vodivém spojení s chránᆰnými აástmi; za 
vodivá spojení se pova០ují napᖐíklad klouby a závᆰsy upevnᆰné na chránᆰném rámu. 

აl. 3.3.3.3 Vᘐechny ne០ivé აásti distribuაní sítᆰ TN dodavatele elektᖐiny musí být spojeny s 
hlavním bodem uzemnᆰní sítᆰ prostᖐednictvím vodiაᛰ PEN nebo vodiაᛰ PE. Hlavním bodem 
uzemnᆰní distribuაní sítᆰ je zemniა pᖐísluᘐející stᖐedu (uzlu) vinutí zdroje (napᖐíklad transformátoru). 
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1.1.2 Rizika
Tento typ podpᆰrných bodᛰ bývá აasto souაasnᆰ uzemnᆰn. Samotné uzemnᆰní ale samo o 

sobᆰ nezaruაuje splnᆰní podmínek úაinné ochrany samoაinným odpojením. Pᖐedpokládejme, 
០e podpᆰrný bod je uzemnᆰn velice dobrým zemniაem o Rz=10 Ω. Pokud dojde k prᛰrazu 
napᆰtí Un=230 V na kovový podpᆰrný bod (pᖐetr០ení vazu a pád fázového vodiაe na 
konzoly), zaაne zemniაem protékat proud I=Un/Rz=230/10=23 A. Tento proud v ០ádném 
pᖐípadᆰ nemᛰ០e zajistit vybavení pᖐísluᘐeného nadproudového jistícího prvku, napᖐ. jistiაe o 
In=200 A. Na podpᆰrném souაasnᆰ dojde k výskytu nebezpeაného dotykového napᆰtí, jeho០ 
hodnota se bude blí០it hodnotᆰ fázového napᆰtí 230 V !!! Velikost tohoto napᆰtí bude sní០ena 
o úbytek napᆰtí vzniklý na fázovém vodiაi (ᖐádovᆰ o jednotky voltᛰ). Velikost hodnoty 
uzemnᆰní má velký vliv na velikost poruchového proudu protékajícím zemniაem, avᘐak na 
velikost nebezpeაného dotykového napᆰtí je jeho vliv minimální. Velikost napᆰtí se rozdᆰlí 
v pomᆰrᛰ velikosti odporu fázového vodiაe (ᖐádovᆰ setiny a០ desetiny ohmu)  a odporu 
zemniაe (ᖐádovᆰ jednotky a desítky ohmu).  Ve stejném pomᆰru se rozdᆰlí napᆰtí.

1.1.3 Jak co nejjednoduᘐeji provést nápravu
PNE 33 0000-1 v tabulce ა. 3 ᖐeᘐí prᛰᖐezy vodiაᛰ PEN v závislosti na typu a velikosti 

prᛰᖐezu fázového vodiაe.



Bc. René Vápeník

Nic se vᘐak nezkazí pᖐipojením dᖐíku sto០áru vodiაem stejného typu a stejného 
prᛰᖐezu, jako je nejvyᘐᘐí prᛰᖐez fázového vodiაe vyskytujícího se na podpᆰrném bodᆰ.   

Obr. 1 Pᖐíklad provedení pᖐipojení dᖐíku celokovového sto០áru s PEN vodiაem.
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