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Abstrakt 
     Práce se zabývá elektrickou instalací na a v hořlavých podkladech a průzkumem trhu jednotlivých 

elektrických přístrojů a materiálů, které jsou určeny pro montáţ na a do hořlavých materiálů. Práce je 
dobrým vodítkem nejen pro osoby, které chtějí provádět elektroinstalaci na a v hořlavých materiálech, 

ale i pro osoby, které se chtějí dozvědět, jaké přístroje a materiály určené pro montáţ na a do 

hořlavých materiálů se vyskytují na trhu. V práci jsou obsaţeny postupy jak provést bezpečnou 
elektroinstalaci a normy pro elektroinstalaci elektrických přístrojů a matriálů na a do hořlavých 

prostředí. Dodrţováním těchto postupů a norem vzniká daleko menší nebezpečí vyhoření objektů 

z hořlavého materiálů. Práce se dále zabývá průzkumem základních elektrických přístrojů a materiálů 

na trhu i s jejich příslušnými cenami a umoţňuje tak snadnému vytvoření přehledu o přístrojích a 
materiálech, které budou vyhovovat konkrétně poţadovaným normám, estetice a ceně.  

 

 

Klíčová slova 
     Stavební hořlavé hmoty, elektrické rozvody, elektroinstalační lišty, elektroinstalační trubky, 
elektroinstalační krabice, domovní spínače, domovní zásuvky, svítidla, cena, trh, výrobce 

 

 
 

Abstract: 

     This work deals with electric installation on and at fiery bases and the market research of electric 

apparatuses and materials, which are used for assembly on and to fiery materials. The work helps 

persons, who want to do the electric install in fiery materials and the work helps persons, which want 

to know, which apparatuses and materials designated for assembly on and to fiery materials are on the 

market. Procedures, how to make the safe electric install and norms for the electric install of electric 

apparatuses and materials on and to fiery environment are included in the work. The danger of burn- 

up of objects from the fiery materials will lower, when you will keep this procedure and norms. The 

work deals with the research of essential electric apparatuses and materials on the market, where has 

got pertinence price and she enable easily to create the survey of apparatuses and materials, which will 

comply with requisite norms, the aesthetic and price too.   

 

 

Key words: 

Building combustible masses, seat power control divorce, elektroinstalacni moulding, conduit, 
mounting box, house switch, house drawers, light fitting, price, market, producer 
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Úvod   

     Na světě je plno lidí, kteří si doma dělají alespoň částečně domovní elektroinstalaci sami a přotom 

nemají k této činnosti vůbec ţádné pravomoci. Správně osoba neznalá nemůţe provádět montáţ na 

elektrickém zařízení. Na trhu je ovšem spousta elektrických zařízení volně dostupná a tak je logické, 

ţe bude docházet například k montáţi spínače osobou nezpůsobilou k této činnosti.  

To, ţe nezpůsobilí lidé provádějí domovní elektroinstalaci se dá ještě nějak přehlídnout, horší ovšem  

je, ţe někteří z těchto nezpůsobilých lidí nedodrţují bezpečnostní normy pro domovní elektroinstalaci 

a díky tomu tak jejich vinou můţe snadno dojít k poţáru a nebo k úrazu elektrickým proudem, čímţ 

ohrozí nejen sebe, ale i další osoby. Na druhou stranu, se dá tyto neznalé lidi, kteří si sami instalují 

elektrické přístroje a materiály pochopit,  protoţe práce elektrikáře není nejlevnější a lidé ho nechtějí 

platit, třeba jen za to, ţe vymění kryt na spínači. Někteří elektrikáři Vám pak třeba při instalaci 

doporučí přístroj s lepšími parametry neţ je potřeba a vy za něj zaplatíte více. Tato bakalářská práce 

dává osobám nezpůsobilým, popřípadě i osobám způsobilým přehled o tom, jak správně instalovat 

přístroje a materiály na a do hořlavých materiálů a dále shrnuje jaké druhy výrobků jsou na trhu a jaká 

je jejich cena. V první části práce je uvedeno rozdělení stavebních materiálů podle stupně hořlavosti, 

dále jsou zde uvedeny všeobecné poţadavky na elektroinstalaci na a v hořlavých materiálech a 

v poslední řadě konkrétní poţadavky na přístroje a materiály mezi neţ patří kabely, vodiče, lišty, 

trubky, elektroinstalační krabice a rozvody, zásuvky, spínače a další. Druhá část práce se zabývá 

konkrétními vlastnostmi elektrických přístrojů a materiálů. Jsou zde uvedeny k čemu slouţí jednotlivé 

přístroje a materiály, z jakých materiálů jsou vyrobeny, jaké máme druhy těchto jednotlivých 

elektrických přístrojů a materiálů. Ve třetí části práce jsou zobrazeny jednotlivé modelové příklady 

instalace na a v hořlavých materiálech jako například modelová instalace dřevostavby, dřevěné příčky 

nebo hudebního nástroje. V čtvrté a zároveň poslední části práce je průzkum trhu. Tento průzkum trhu 

zahrnuje přehled přístrojů a materiálů na trhu. Jsou zde uvedeny i jejich přibliţné ceny a základní 

parametry. V práci je také uveden výčet jednotlivých výrobců a dodavatelů.   
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I. Předpisy a normy pro elektroinstalace na a v hořlavých   

    hmotách, základní východiska a omezení. 
 

1. Rozdělení stavebních hmot podle jejich hořlavosti 

 
     Kaţdý prodejce by měl mít k dispozici podklady o zjištěném stupni hořlavosti prodávaných 

stavebních hmot. Zákazník má právo si na poţádání tyhle podklady prohlídnout. Podle deklarovaného 
stupně hořlavosti stavebních hmot se volí jednotlivé prvky úloţných soustav tak, aby vyhovovali všem 

platným normám a předpisům. Třídění jednotlivých stavebních materiálů podle stupně hořlavosti je 

uvedeno v tab. 2. 
 

Tab.1 Rozdělení hořlavých hmot podle stupně hořlavosti 

Nehořlavé stavební hmoty Hořlavé stavební hmoty 

Hmoty stupně A – nehořlavé 

Hmoty stupně B – nesnadno hořlavé 

Hmoty stupně C1 – těţce hořlavé 

Hmoty stupně C2 – středně hořlavé 

Hmoty stupně C3 – lehce hořlavé 

 
Tab. 2 Převodník požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě       

           podlahových krytin dle ČSN 33 2312 změna Z1, platí pro lišty, kanály, trubky  

Třída reakce na oheň 

(podle ČSN EN 13501-1) 
 

Stupeň hořlavosti 

(podle dříve platné ČSN 73 0862) 
 

A1 A 

A2 B 

B C1 

C nebo D C2 

E nebo F C3 

 
     Uvedené stupně hořlavosti stavebních hmot jsou uvedeny v normě ČSN 73 0823 (1983) „Stupeň 

hořlavosti stavebních hmot“. Zkoušky hořlavosti jsou prováděny zkušební metodou podle normy ČSN 

73 0862 (1980) „Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot“. Zkoušky podle kterých je určen 
stupeň hořlavosti byli prováděny ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha na odloučeném 

pracoviště ve Veselí nad Luţnicí. Pro uvedené stupně hořlavosti stavebních hmot se volí jednotlivé 

prvky úloţných soustav tak, aby vyhovovali všem platným normám a předpisům. U stupně hořlavosti 
A vyhoví platným normám a předpisům prakticky jakákoliv úloţná soustava.  U ostatních stupňů 

hořlavosti je nutné respektovat předpisy které jsou uvedeny v normě ČSN 33 2312 „Elektrické 

zařízení v hořlavých látkách a na nich“.  

 

1.1 Stavební hmoty nehořlavé – stupeň A 
     Jsou to hmoty jako například kámen, břidlice, pískovec, ţula, beton, cihly, tvárnice, dlaţdice, 
keramické obkladačky, malty, omítky cementové, omítky sádrové, Perlit, kovy pro stavební 

konstrukce jako je ocel a hliník, sklo, tavný čedič, Porfix, Dupronit A, Dupronit B, Ezalit B, Ezalit C, 

desky z minerálních vláken Kotvit, desky z čedičové plsti, minerální vlákno typu B, desky ze 

skleněných vláken Araver, Cembalit lisovaný a nelisovaný, Cemavin, Cemvin, lignátové desky 
lisované a nelisované, Unicel, litá polyesterová podlahovina typu Dexamin a speciální omítkoviny a 

protipoţární nástřiky.  

 

1.2 Nesnadno hořlavé stavební hmoty – stupeň B 
     Jsou to například hmoty jako je Akumin, Ozimin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, neměkčený 

PVC jako je Novodur a Durofol B, houţevnatý PVC jako je Duroplast H, Dekorplast, skelný laminát 
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polyesterový retardovaný, desky z minerálních vláken, Rotizol, desky ze skleněných vláken, skleněná 

posukovaná rohoţ, skleněná šitá rohoţ, sádrokartonové desky.  

 

1.3 Těžce hořlavé stavební hmoty – stupeň C1 
     Těţce hořlavé stavební hmoty představují například listnatá dřeva jako je buk čí dub, dále jsou to 

desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír jako je Umakart a 
Ecrona, desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP – 1 P, 

Regina, litá podlahovina polyesterová laminová (Fortit), překliţka pro všeobecné pouţití, překliţka 

vodovzdorná pro všeobecné pouţití, překliţka vodovzdorná pro stavebnictví.  

 

1.4 Středně hořlavé stavební hmoty – stupeň C2 
     Mezi tyto hmoty patří jehličnatá dřeva (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky pro 
všeobecné pouţití, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové 

parkety, pazdeřové desky Orlen, foliová podlahovina Izolit, pryţová podlahovina Industriál, pryţová 

podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Kryla, Final, Tumir ex, lepenka 

s ţivičným pojivem Bitalbit. 

 

1.5 Lehce hořlavé stavební hmoty – stupeň C3 
     K těmto hmotám patří například dřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, 

dřevovláknité desky Akulit, Bukolik, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, 

lineární polyetylén, lehčený polyetylén standardní, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, 
Polystyrén houţevnatý, Polystyrén lehčený, Polystyrén standardní, Polyuretan lehčený, Polyuretan 

měkčený, Polyuretan tuhý, Polyuretan standardní, PVC lehčený (Technopor), pryţová izolační fólie, 

skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersip, pryţová 
podlahovina s desénem, pryţový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se 

syntetickým vlasem (Bergamo), podlahové textilie všívané (Korval, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, 

Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), 

lepenky a hmoty s ţivičným pojivem, asfaltový pás s vloţkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S. 
 

1.6 Posuzování změny stupně hmot hořlavosti 
     Jsou-li na nehořlavých hmotách stupně A upevněny hořlavé hmoty o stupních hořlavosti B, C1, C2, 

C2 a nepřesahují tloušťku 1 mm, bere se tento celek jako hmota nehořlavá, čili stupeň A. Za nehořlavé 

hmoty se dále povaţují stavební nehořlavé hmoty stupně A, ve kterých jsou zapuštěny dřevěné 

špalíčky a hmoţdinky, které slouţí pro upevnění krabic a přístrojů. Podobně se za nehořlavou stavební 
hmotu povaţuje nehořlavá hmota ve které jsou zapuštěny dřevěné krabičky, které slouţí k ochraně 

elektrických přístrojů jako jsou zásuvky čí vypínače před mechanickým poškozením a před přímými 

vlivy ve venkovních prostředích. Toto zapuštění musí být ovšem povedeno tak, aby rámeček z přední 
strany nepřečníval nad okolní omítku a ze zadní strany musí být přístroj krytý nehořlavou hmotou jako 

je například zdivo nebo omítka. V případě ţe se ale jedná o papírové tapety které jsou upevněny na 

omítce, tak jejich tloušťka nesmí přesáhnout hodnotu 0,7 mm. Přepočet tloušťky t´ vrstvy hořlavé 

hmoty pouţité na povrchovou úpravu konstrukce na tloušťku t dřeva stejné výhřevnosti se provádí na 
základě vzorce t = K . t .́ ρ/ρ .́ Součinitel K, který je uváděn ve vzorci nabývá pro různý materiál na 

základě dřeva hodnot od 1,0 do 1,3 a je jeho přesné hodnoty pro různé hmoty jsou uvedeny v normě 

ČSN 73 0824.  
     V případě ţe je na povrchu hořlavých hmot stupně B nehořlavá hmota stupně A o tloušťce alespoň 

2 mm, posuzujeme celou tuto stavební hmotu jako nehořlavou (stupeň A). Podobně se posuzuje stupeň 

hořlavosti hmoty, kdyţ na hořlavé hmotě těţce hořlavé (stupeň C1) a hmotě středně hořlavé (stupeň 
C2) je nehořlavý povrch (stupeň A) o tloušťce alespoň 2 mm, tak se celek posuzuje jako hmota 

nesnadno hořlavá (stupeň B). [1] 
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2. Všeobecné požadavky na elektrickou instalaci na a v hořlavých hmotách 

 
     Podle normy ČSN 33 2312 platí předpis, který stanovuje, ţe nejvyšší dovolená teplota hořlavé 
hmoty, která má být ve styku s elektrickým zařízením, můţe být maximálně 120 °C, a to u hořlavých 

hmot všech stupňů hořlavosti. Zmíněná teplota 120 °C nesmí být na hořlavé hmotě předmětu za 

ţádných okolností překročena ani při poruchových stavech. Poruchovými stavy myslíme stavy jako je 
přetíţení, zkrat, uvolnění vodičů, nepečlivá obsluha, nepečlivě provedená montáţ nebo selhání funkce 

elektrického předmětu. Všeobecné normy podle kterých se musíme při elektrické instalaci na a 

v hořlavých hmotách řídit, jsou uvedeny v tab. 3. 
 

Tab. 3 Základní normy pro elektrickou instalaci na a v hořlavých materiálech 

Slovní popis normy Norma 

Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na na nich (1985) ČSN 33 2312 

Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické rozvody, 

připojování elektrických přístrojů a spotebičů 
ČSN 33 2130 

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné 

předpisy 

ČSN 33 2000-5-51 

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 
Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-4-41 

 

Elektrická instalace budov – Část 5: Výběr a stavba 

elektrického zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy 
v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-5-523 od. 2 

Poţární bezpečnost tepelných zařízení ČSN 06 1008 

Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty ČSN 73 0802 

Poţadavky a zkoušky elektrických svítidel jako jsou zářivková 

a výbojková svítidla 
ČSN 36 0600 - 1 

Poţadavky a zkoušení elektrických přístrojů ČSN 34 5618 

Odolnost proti šíření plamene 

ČSN 34 5615, ČSN IEC 332 – 1, 

ČSN IEC 332 – 2, ČSN 37 0001, 

ČSN 37 0000 

 

Stupně hořlavosti stavebních hmot 
 

ČSN 73 0823 

 

2.1 Požadavky na elektrické rozvody 
     Krabice, které jsou dodatečně zakryty obloţením z hořlavých hmot, musí mít snadný přístup. Víka 

krabic musí jít snadno otevřít i zavřít. Místo kde je uloţená krabice je potřeba snadno nalézt a proto je 
potřeba toto místo vţdy viditelně označit. Na půdách a podkrovích lze ukládat na hořlavý podklad a do 

hořlavých hmot jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě, která má stupeň krytí minimálně  

IP 42. Tam kde je strop a prostor z hořlavého materiálu, musí být trubky celistvé, čili spojené 

například lepením a nebo závitovými spoji. 
 

2.2 Elektrické rozvody malých napětí 
     Jestliţe se z funkčních důvodů pouţívá napětí, které není vyšší neţ AC 50 V nebo DC 120 V, měli 
by být splněny poţadavky týkající se sítí nízkých napětí SELV a PELV. V případě, ţe poţadavky na 

sítě nízkých napětí  SELV a PELV nejsou splněny nebo je není zapotřebí plnit, pak aby byla zajištěna 

základní ochrana i ochrana při poruše je nutno přijmout níţe uvedená opatření: 

 Pro zajištění základní ochrany slouţí základní izolace nebo přepáţky a kryty 

 Pro zajištění ochrany při poruše musí být neţivé části spojeny s ochranným vodičem 

Získává-li se malé napětí ze sítě, musí to být prostřednictvím bezpečného ochranného transformátoru 

nebo měniče s odděleným vinutím. Uvedené hodnoty napětí na transformátoru, vycházejí 

z předpokladu, ţe bezpečnostní ochranný transformátor pracuje při svém napájecím napětí. 
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2.3 Elektrické rozvody v hořlavých dělících konstrukcích 

     Elektrické rozvody, které jsou umístěny na dělících konstrukcích odolných proti poţáru, musí být 

provedeny takovým způsobem, aby nebyla porušena poţární odolnost těchto konstrukcí. Nehořlavou 
hmotou musí být z obou stran utěsněny takové prostupy poţární stěnou, které nepřesahují tloušťku  

300 mm a zároveň je jejich tloušťka větší neţ 150 mm. Pokud jsou kabely nehořlavé nebo odolné proti 

šíření plamene, můţeme je utěsnit téţ pomocí pouţití vývodku. 
 

2.4 Průchody v hořlavých hmotách 
     Průchody elektrického vedení skrz ostatními stavebními konstrukcemi, které jsou tvořeny 
z hořlavých hmot, se zhotovují shodně jako při zapuštění do hořlavých hmot. 

 

2.5 Jištění a zatěžování vodičů 
     Silové vodiče, které budou ukládány na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot, se před přetíţením a 

zkratem jistí podle normy ČSN 33 2000-4-473 „Elektrická zařízení, Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47: 

Pouţití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti, Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
nadproudům“ a podle normy ČSN 33 2000-4-43 Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům. Dovolené 

zatěţování silových vodičů se řídí podle normy ČSN 33 2000-5-523 „Elektrická zařízení Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523: Dovolené proudy“ Jištění silových kabelů je 
doporučeno provádět nejvíce jističi. [1] 

 

2.6 Všeobecné požadavky na vodiče a úložný materiál 
     Vodiče a úloţný materiál lze uloţit na hořlavé hmoty a do hořlavý hmot všech stupňů hořlavosti za 

předpokladu, ţe jsou nehořlavé, nebo aspoň odolné proti šíření plamene. Za vodiče a úloţný materiál 

povaţujeme například silové vodiče, kabely, elektroinstalační lišty s příslušenstvím, instalační trubky 
s příslušenstvím, elektroinstalační kanály a krabice, které nejsou osazeny svorkami.     

 

 

3. Požadavky na silové vodiče a kabely 

 
     Pro silové vodiče a kabely izolované z PVC pro pevná uloţení platí norma ČSN 34 7410-3 „Kabely 
a vodiče izolované z PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V Část 3: Vodiče pro pevná uloţení“. 

V této normě se objevuje nové kódové označení  jednokilových vodičů podle evropské normy 

CENELEC. Přiřazení stávajícího označení vodičů podle ČSN k označení podle IEC a podle 

CENELEC je uvedeno v tab. 4. 
 

Tab. 4 Převodní tabulka značení vodičů podle ČSN, IEC a CENELEC [2] 

ČSN IEC CENELEC 

CYH 

CYLY kulatá 
CYLY plochá 

CYSY plochá 

CYSY kulatá 
Ţehličková 

CGLG 

CGSU 

227 (IEC) 42 

227 (IEC) 52 
227 (IEC) 52 

227 (IEC) 53 

227 (IEC) 53 
245 (IEC) 51 

245 (IEC) 53 

245 (IEC) 57 

HO3VH-N 

HO3VV-F 
HO3VVH2-F 

HO5VVH2-F 

HO5VV-F 
HO3RT-F 

HO5RR-F 

HO5RN-F 

CY 

 

CYA 

CY 
CYA 

CQ 

 
CQ 

227 (IEC) 01 

227 (IEC) 01 

227 (IEC) 02 

227 (IEC) 05 
227 (IEC) 06 

- 

- 
- 

- 

HO7V-U 

HO7V-R 

HO7V-K 

HO5V-U 
HO5V-K 

HO5V2-U 

HO5V2-K 
HO7V2-U 

HO7V2-K 
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     Na a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti, lze ukládat silové vodiče a kabely dřívějšího 

označení CY, AY, CYY, AYY, CYM, CYR, CYBY, AYMY a kabely CYKY, AYKY. Proti šíření 

plamene a tedy u moţné ukládat na a do hořlavých hmot jsou téţ šňůry CYH, CYLY, CYSY, CMSM, 

CMFM, CGSU, CGTU, CGDU, CGVU a vodiče YQJ, LYQJ, SYKY, SYKFY, SYP, SYPP. 
 

 

4. Požadavky na připojování vodičů 

 
4.1 Šroubové svorky 
     Šroubové připojovací svorky mají domovní zásuvky a domovní spínače vyráběné v ČR podle  

ČSN 35 4515 a ČSN 35 4106 a průmyslové zásuvky vyráběné na Slovensku podle ČSN 35 4513. 

Zmíněné domovní zásuvky a domovní spínače  umoţňují připojení vodičů z mědi a hliníku. 
Pro připojování hliníkových vodičů platí norma ČSN 37 0606 „Mechanické spojování hliníkových 

vodičů v elektrickém zařízení“ 

     Vodič se do hlavičkových svorek zavádí tak, aby při dotahování šroubu do svorky byl vodič do 

svorky vtahován. Aby bylo dosáhnuto dopruţování šroubem hlavičkové svorky, musí být konec 
vodiče rovný nebo ohnutý tak, aby nebyl tlak hlavy šroubku na větší části neţ 180°. Dotaţení šroubů 

svorek musíme provádět podle předepsaného kroutícího momentu, jinak by mohlo dojít k porušení 

správného styčného tlaku. Při nedotaţení závitu se sníţí kvalita spoje, naopak při překročení 
kroutícího momentu je překročena mez pruţnosti a dalším dotahování jiţ nelze dosáhnout 

vyrovnaného stavu. [1] 

 

4.2 Bezšroubové svorky 
     Přístroje s bezšroubovými svorkami zrychlí a usnadní připojování elektrických přístrojů. 

Poţadavky a zkoušky pro jejich ověření spolehlivosti spínačů určuje mezinárodní norma IEC 669-1 a 
pro zásuvky platí norma IEC 884-1. Při pouţití bezšroubových svorek u těchto přístrojů se zvyšuje 

spolehlivost připojení vodičů ve svorkách, neboť zaručuje stálý kontaktní tlak připojeného vodiče se 

svorkou a  nemůţe dojít k nesvědomité montáţi. Nevýhoda je, ţe u spínačů a zásuvek pro domovní 
instalace s bezšroubovými svorkami nelze pouţít hliníkové vodiče, protoţe by byly v rozporu 

s poţadavky normy ČSN 37 0610 a ČSN 37 0611. 

 

 

5. Požadavky na elektroinstalační lišty a na jejich příslušenství 
 

     Elektroinstalační lišty a příslušenství jsou provedeny podle normy ČSN 37 0001 „Elektroinstalační 

lišty a příslušenství“. Tato norma udává ţe elektroinstalační lišty a příslušenství musí být vyrobeny 
z materiálů odolných nehořlavých nebo alespoň z materiálů odolných proti šíření plamene. Tahle 

odolnost proti šíření plamene je zkoušena na Bunsenově hořáku plamenem, který vzniká hořením 

plynu Propan. Odolné proti šíření plamene jsou lišty a příslušenství z tvrdého PVC. Dále můţeme na 

hořlavé materiály a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti ukládat lišty L20, L40, L60, L70,  
L 140 včetně příslušenství, které je tvořeno například spojovacími kryty, odbočovanými kryty, 

ohybovými kryty, koncovými kryty, rohovými kryty, elektroinstalační lišty podlahové 2780 

s příslušenstvím, nosné lišty z PVC typ 5822, kovové nosné lišty typu 5820, distanční a řadové 
příchytky. Bez dalších opatření lze na hořlavé hmoty všech stupňů hořlavosti montovat téţ 

elektroinstalační kanály z PVC rozměru 40 x 40 mm typ 106, elektroinstalační kanály z PVC rozměru 

40 x 20 mm typ 109, a elektroinstalační kanály z PVC rozměru 100 x 100 mm typ 110.     
 

 

6. Požadavky na elektroinstalační trubky a na jejich příslušenství 
 

     Na Elektroinstalační trubky a příslušenství klade poţadavky norma ČSN 37 0000. Elektroinstalační 
trubky a příslušenství se dělí podle odolnosti proti šíření plamene na nehořlavé, odolné proti šíření 

plamene a hořlavé. 
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6.1 Nehořlavé trubky  

     Nehořlavé trubky, které tvoří hlavně trubky kovové a jejich příslušenství včetně krabic bez svorek 

lze montovat na a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti bez dalšího opatření. Konkrétně se jedná 
o trubky s pancéřovým závitem o průmětu 13,5, 16, 21, 29, 36 a 48 včetně kolen, spojek a 

protahovacích krabic a ohebné instalační trubky KOPEX typového značení 2413 vnitřního průměru 

13,5, 2416 ( průměr 16 ), 2423 ( průměr 23 ), 2429 ( průměr 29 ), 2436 ( průměr 36 ), 2448 ( průměr 
48 ). Všechny zmíněné předchozí hodnoty jsou uváděny v milimetrech. [4] 

 

6.2 Trubky odolné proti šíření plamene 
     Trubky a příslušenství odolné proti šíření plamene jsou proti odolnosti šíření plamene zkoušeny 

plamenem Bunesonova hořáku. Tyto trubky lze montovat na a do hořlavých materiálů všech stupňů 

hořlavosti bez jakéhokoliv dalšího opatření. Mezi tyto materiály patří pancéřové izolační trubky 
z tvrdého PVC typu 1516 (ø 16), 1523 (ø 23), 1529 (ø 29), dále trubky ohebné z PVC typu  

2313 (ø 13,5), 2316 (ø 16), 2323 (ø 23), 2329 (ø 29), 2336 (ø 36), 2348 (ø 48). Všechny zmíněné 

rozměry jsou v milimetrech. [4] 

 

6.3 Hořlavé trubky 
     Hořlavé trubky a jejich příslušenství se proti odolnosti šíření plamene nezkouší. Mohou se ukládat 
jen na a do nehořlavých hmot stupně A. Pouţívají se například pro zalití do betonu. Norma ČSN 

37 000 v článku 6 doporučuje aby hořlavé trubky a příslušenství byly zhotoveny z materiálu, který je z 

oranţové barvy. Kaţdá svazek z hořlavých trubek ale musí mít na sobě visačku s nápisem „Matriál 

není samozhášivý“. V praxi se ale často stává to ţe se visačky s upozorněním ztratí a materiál není 
také vţdy oranţový, protoţe to norma ČSN 37 000 přímo nenařizuje, ale jen doporučuje. Můţeme to 

ale poznat podle vlastní zkoušky odolnosti proti šíření plamene a to tak ţe daný materiál zapálíme a 

kdyţ i po oddálení zapalovače materiál stále hoří, jedná se pak o materiál hořlavý. V opačném případě, 
tedy kdyţ po oddálení zapalovače materiál uhasne, se jedná o jiný typ materiálu neţ o materiál 

hořlavý. 

 

 

7. Požadavky na elektrické předměty 

 
     Elektrické předměty které můţeme bez dalšího opatření přímo montovat na nebo do hořlavých 
hmot stupně B, C1, C2, nebo C3 musí být pro tuhle montáţ odzkoušeny podle normy ČSN 34 5618 

„Zkoušení elektrických přístrojů pro montáţ na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot“ (1984). 

Elektrické předměty, které této zkoušce vyhověli jsou označeny značkou pro montáţ na hořlavé hmoty 

(obr. 1) nebo značkou pro montáţ do hořlavých hmot (obr. 2). Elektrická svítidla které vyhovují 
zkoušce kterou předepisuje norma ČSN 36 0600 – 1 jsou označeny obrázkem s písmenem F (obr. 3). 

Ostatní  elektrické předměty které nevyhověli předpisům těchto zkoušek smí být na nebo do hořlavé  

hmoty montovány jen za předpokladu, ţe jsou od hořlavé hmoty odděleny. 
Odděleny můţou být buď nehořlavou tepelněizolační podloţkou nebo lůţkem (sádrovým) nebo budou 

od hořlavé hmoty odděleny vzduchovou mezerou.  

 

 
  
     Nehořlavá podloţka která slouţí k oddělení elektrického předmětu od hořlavé hmoty, musí být 

jednak nehořlavá (stupeň A) a jednak její tepelná vodivost λ musí být menší nebo rovna 5 W.m
-1

.K
-1

 

( 5 W.m
-1

.K
-1

).Materiály, které jsou tepelně vodivé, jsou tudíţ i elektricky vodivé a při pokládání 

Obr.1 Značka elektrického 

předmětu  pro montáž 
 na hořlavé hmoty 

Obr. 2 Značka elektrického 

předmětu  pro montáž 
 do hořlavých hmot 

Obr. 3 Značka svítidel  pro 

montáž  do hořlavých hmot 
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elektrického předmětu se musí tyto části chránit před nebezpečným dotykovým napětí, protoţe kdyby 

náhodou došlo k poruše izolace, mohly by se stát tyto materiály ţivými. V ţádném případě tedy nelze 

pouţívat  nehořlavých podloţek kovových, hliníkových, nebo dokonce měděných, protoţe i kdyţ tyto 

materiály jsou nehořlavé (stupeň A), tak výrazně přesahují dovolenou hodnotu vodivosti a to aţ o 
několik desítek 5 W.m

-1
.K

-1
. Naopak veškeré poţadavky normy splňují nehořlavé podloţky sádrové (λ 

= 0, 58 W.m
-1

.K
-1

) a nehořlavé podloţky které obsahují ţulu (λ = 3,1 – 4,0 W.m
-1

.K
-1

). 

      Dříve se pro oddělení elektrického předmětu od hořlavé hmoty pouţíval Lignát nebo lisované 
desky Cembalit. Tyto podloţky ale obsahovali nepřípustné mnoţství azbestu a jejich pouţívání 

zejména při opracovávání bylo zdravotně nebezpečné. Z toho důvodu se jiţ dnes tyto podloţky Lignát 

a Cembalit nepouţívají a vhodný materiál pro tepelněizolační podloţky jsou cementovláknité desky 
bezazbestové  CEMVIN. Cemvin je nehořlavá hmota (stupeň A) a její tepelná vodivost je  

λ = 0,2 W.m
-1
.K

-1
 

     Tepelněizolační lůţka se pouţívají pro oddělení elektrického předmětu od hořlavých hmot při 

zapuštěné montáţi. Tepelněizolační lůţko musí splňovat stejné základní podmínky jako 
tepelněizolační podloţky a to tedy znamená, ţe musí být z nehořlavého materiálu (stupeň A) a jejich 

stupeň vodivosti 5 W.m
-1

.K
-1

. Navíc u zapuštěných předmětů musí být minimální tloušťka 5 mm 

po celé ploše styku elektrického předmětu s hořlavou hmotou. Nejdostupnější materiál, který se pro 

lůţko pouţívá je sádra. [3] 

     Vzduchová mezera slouţí pro oddělení elektrického předmětu od hořlavého podkladu. Lze ji vyuţít 
jen u předmětů, které jsou umístěny na hořlavých podkladech. U předmětů umístěných v hořlavých 

podkladech vzduchová mezera nesmí být pouţita. Vzduchová mezera nesmí být také pouţita u 

elektrických předmětu, které jsou při provozu vystaveny mechanickému namáhání. Tlak a tah na 
přístroj, můţe být přenesen na přípojné vodiče ve svorkách přístroje a snadno tak můţe dojít k jejich 

úvolnění a nedokonalému kontaktu, coţ můţe mít za následek zapálení,hoření a následné přenesení 

plamene na hmotu, která je ve styku s tímto elektrickým přístrojem. Mezi takové přístroje kde je 
vyvinuto mechanické namáhání, patří např. zásuvka nebo spínač. Vzduchová mezera musí být 

dostatečně široká, aby v případě zvýšené teploty povrchu předmětu, neovlivnila tato teplota teplotu 

hořlavého podkladu. Předepsaná minimální šířka vzduchové mezery pro elektrické přístroje, 

elektroinstalační materiál a elektrická svítidla je 30 mm. U elektrických strojů, rozvaděčů a 
elektrických spotřebičů je předepsaná minimální vzduchová mezera 50 mm.  

Oddělení elektrických předmětů od hořlavých hmot je vidět v tab. 3. Druhy a podmínky oddělení 

elektrických předmětů od hořlavých hmot jsou popsány v tab. 5.  
 
Tab. 5 Oddělení elektrických předmětů od hořlavých hmot 

Elektrický předmět Izolační podloţka (mm) Vzduchová mezera (mm) 

Rozvaděče 
Elektrické stroje 

Elektrické spotřebiče 

10 50 

Elektrické přístroje 

Elektroinstalační materiál a 
přístroje* 

Elektrická svítidla 

5 30 

*Dovoluje se na a do hořlavých hmot B, C1, C2 montovat elektrické přístroje do 16 A a do 380 V, 

pokud jsou vyrobeny z materiálu alespoň odolného proti šíření plamene. 
 

7.1 Požadavky na elektroinstalační krabice a rozvodky 
     Platí pro ně norma ČSN 37 0100 „Elektroinstalační krabice“ (1985). 
Krabice se podle odolnosti proti šíření plamene dělí na: 

 krabice neodolné proti šíření plamene 

 krabice odolné proti šíření plamene 

Krabice které nejsou odolné proti šíření plamene mají být označeny oranţovou barvou nebo nápisem  

„Materiál není samozhášivý“. 
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Další dělení krabic: 

 krabice ověřené pro přímou montáţ na hořlavé podklady, které se značí značkou  

 

 krabice ověřené pro přímou montáţ do hořlavých hmot, které se značí touto značkou  
     

     Odbočné a protahovací krabice, které nejsou opatřeny svorkami pro spojování nebo rozvětvování 
vodičů, lze montovat na hořlavé hmoty stupně B, C1, C2, C3 přímo,ale musí být z nehořlavého 

materiálu nebo z materiálu, který je odolný proti šíření plamene. 

     Krabice opatřené svorkami (krabicové rozvodky) a krabice určené pro elektrické přístroje (spínače, 

zásuvky, termostaty, programátory apod.) je dovoleno montovat na a do hořlavých hmot stupně B, C1 
a C2, za předpokladu ţe krabice je z nehořlavého materiálu nebo alespoň z materiálu odolného proti 

šíření plamene a dále nesmí být jmenovitý proud větší neţ 16 A a jmenovité napětí výší neţ 380 V. 

Elektrický přístroj, který je do krabic montován, musí mít stěnu, která se dotýká s hořlavým 
podkladem z nehořlavého materiálu, nebo alespoň z materiálu který je odolný proti šíření plamene. 

 

7.2 Požadavky na domovní zásuvky 
     Pravidla fungování domovních zásuvek předepisují normy ČSN 35 4515 a ČSN 35 4516. Tyto 

normy nařizují pouţívat v České republice systém domovních dvoupólových zásuvek a vidlic 

s ochranným kolíkem. Zásuvky jsou označeny jmenovitými hodnotami 10/16 A 250 V nebo nověji 16 
A 250 V. Tyto zásuvky jsou výhradně určeny pro střídavý proud. Aby zásuvky nešli zaměnit s jiným 

pracovním napětím, pouţívají se takzvané zásuvky technické podle normy ČSN 35 4517. Třífázové 

zásuvky 16 A 380 V stř. jsou podle normy ČSN 35 4518. Domovní zásuvky se připojují pevnými 
vodiči. Průřezy vodičů pro připojování zásuvek jsou uvedeny v tab.6 [4] 

 

Tab. 6 Průřezy vodičů pro připojování domovních zásuvek 

Jmenovitý proud (A) 
Připojené vodiče 

Cu mm
2
 Al mm

2
 

10 a 10/16 
16 

25 

1.0 aţ 2,5 
1,5 aţ 4,0 

2,5 aţ 10,0 

2,5 aţ 4,0 
2,5 aţ 4,0 

2,5 aţ 10,0 

   

    Dvojpólové zásuvky s ochranným kolíkem vyráběné v České republice, se vyrábějí se zdvojenými 
připojovacími šroubovými svorkami, aby se dala provést tzv. průběţná montáţ. U třívodičového 

připojení zásuvek se připojuje fázový vodič k levé dutince zásuvky, střední vodič k pravé dutince 

zásuvky a ochranný vodič k ochrannému kolíku. Další připojení vodičů, které existuje je připojení 
dvouvodičové. Polarizace připojení vodičů u dvoupólových zásuvek s ochranným kolíkem je 

předepsána normami ČSN 34 1010 a ČSN 33 2180.  

    Podle montáţe na a do hořlavých hmot zásuvky dělíme na: 

 zásuvky schválené pro montáţ na hořlavé podklady 

 zásuvky schválené pro montáţ do hořlavých hmot 

    Zkoušené a schválené zásuvky pro přímou montáţ na hořlavé hmoty všech stupňů hořlavosti jsou 
zásuvky nástěnné v krytu ze slitiny hliníku ve venkovním provedení. 

     Povolenou montáţ zásuvek schvaluje norma ČSN 33 2312. Tato norma dovoluje montáţ zásuvek 

na a do hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2 za předpokladu, ţe jsou jejich kryty nehořlavé 
nebo aspoň zabraňují šíření plamene. Podle ČSN 33 2312 je dovoleno montovat na hořlavé podklady 

stupně B, C1, a C2 zásuvky 5517-2500, 5517-2600, 5515-500, 5515-600, 5042-71, 5044-71. Norma 

ČSN 33 2313 dále udává, ţe polozapuštěné a zapuštěné zásuvky je moţno montovat do hořlavých 

hmot stupně hořlavosti B, C1, C2 tehdy, jsou-li krabice z materiálu odolného proti šíření plamene a 
krycí víčka zásuvek jsou také z materiálu odolného proti šíření plamene. Zásuvky tohoto typu jsou 

5517-2235, 5517-2335,5514-2335 a 5514-2349. Zásuvky tzv. velkoplošného provedení 5517-

2380,5517-2349, nemají víčka z materiálu, který je odolný proti šíření plamene. Abychom je mohli 
instalovat do hořlavých hmot, musíme je podloţit nehořlavou tepelněizolační podloţkou tloušťky  
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5 mm. Nástěnné zásuvky typu 5517-2629 nemají odolný proti šíření plamene kryt. K tomu aby mohli 

být pouţity k instalaci na hořlavé hmoty, musí být po celé dosedací ploše podloţeny 

nehořlavoutepelněizolační podloţkou tloušťky 5 mm. Jako tepelněizolační podloţku můţeme pouţít 

Cemvin. [1] 
 

7.3 Požadavky na domovní spínače 
      Předpisy pro domovní spínače udává norma ČSN EN 60 669-1. Jmenovitý proud spínače můţe být 

maximálně 63 A. ČSN 34 5615 předepisuje teplotu ţhavé smyčky pro nosiče ţivých částí maximálně 

850°C. Maximální teplotu pro izolační kryty jiţ zmíněná norma (ČSN 34 5615) předepisuje 650°C. 

     Na hořlavé podklady všech stupňů hořlavosti, čili stupňů A, B, C1, C2 a C3 lze bez dalšího 
opatření montovat spínače ve venkovním provedením. Tyto spínače jsou z krytu Al slitiny ve 

venkovním provedením typu 3553-750. Jsou označené značkou . 
     Norma ČSN 33 2312 udává, ţe montování spínačů do 16 A a do 380 V na hořlavé podklady stupně 

B, C1 a C2 je moţné tehdy, pokud jsou z krytu, který je z nehořlavého materiálu a nebo je odolný 
proti šíření plamene. Jsou to spínače typové řady 3553-..500, 3553-..600, 35303-71, 35363-81, ale 

s podmínkou, ţe jmenovité zatíţení nebude vyšší neţ 16 A. Spínače které nemají kryt nehořlavý nebo 

neodolný proti šíření plamene jsou určeny jen na hmotu stupně A.  
     U montáţe těchto spínačů na hořlavé hmoty stupně B, C1, C2, C3 musí být vţdy podkládány po 

celé dosedací ploše nehořlavou tepelněizolační podloţkou tloušťky 5 mm. Nejvhodnější podloţkou je 

podloţka z hmoty Cemvin. Jedná se o typy 34252-10, 34253-10, 35303 -10P a 35363-10P. 
    Při montáţi do hořlavých hmot se musí dodrţet ustanovení normy ČSN 33 2312. Do hořlavých 

hmot můţeme instalovat takové spínače, jejiţ kryt je nehořlavý nebo odloný proti šíření plamene. 

Jmenovitý proud spínače nesmí být v tomto případě větší neţ 16 A a jmenovité napětí nesmí být vyšší 

neţ 380 V. Části které přicházejí do styku s hořlavým podkladem, musí být buď nehořlavé, nebo 
alespoň odolné proti šíření plamene.  

     Spínače páčkové, zapuštěné 16(6) A, 380 V stř. typ 34253-42 a 34253-47 a sporákové přípojky  

25 A, 380 V stř. typ 39563-23 lze montovat pod podmínkou, ţe jejich jmenovitý proud nebude vyšší 
neţ 16 A. Do stupně hořlavých hmot C3 je lze montovat za předpokladu, ţe je zapuštěná část spínače 

v sádrové lóţi tloušťky 5 mm. Montáţ spínačové kolébky typové řady 3553-..280 a spínače řady  

3553-..275 nebo 3553-..283 lze provést jen na nehořlavou tepelněizolační podloţku tloušťky 5 mm, 
protoţe jejich krycí víčka jsou z materiálu, který není odolný proti šíření plamene. Teplněizolační 

vloţkou nemusí být naopak podkládány spínače s elektronickou regulací osvětlení 220 V stř., 400 W 

typ 3294-06480 a 3296-06389, protoţe mají části, které jsou ve styku s hořlavou hmotou z materiálu 

odolného proti šíření plamene. 

 

 

 

8. Zkoušení elektrických předmětů pro přímou montáž na hořlavé   

    podklady a do hořlavých hmot 
 

     Zkoušení elektrického předmětu, který má šroubové svorky a hodnotu jmenovitého proudu do  

63 A, se provádí podle normy ČSN 34 5618. Dva základní poţadavky této normy jsou: 

 Kryt elektrického přístroje, musí zakrývat přístroj ze všech stran a to i ze strany která je ve 

styku s hořlavým podkladem. Tento kryt musí být z nehořlavého materiálu nebo materiálu 

odolného proti šíření plamene. 

 Elektrický přístroj musí vyhovovat předepsané zkoušce, která se provádí pomocí vyhřívaného 

topného tělíska 
     Elektrické předměty, které prošli předepsanou zkouškou, která říká ţe předměty je moţné montovat 

přímo a bez jakéhokoliv opatření na hořlavé hmoty stupně B, C1, C2, C3 jsou označeny značkou      

 nebo  nebo  .Předměty, které příslušné zkoušce nevyhověli a nejsou tedy označeny 
příslušnými značkami, musíme při instalaci na hořlavé hmoty stupně B, C1, C2, C3 upravit. Úpravu 

provádíme tak, ţe přístroj po celé dosedací ploše podloţíme nehořlavou tepelněizolační podloţkou 
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minimální tloušťky 5 ţ 10 mm, nebo přístroj oddělíme od hořlavého podkladu nebo hmoty dostatečně 

širokou vzduchovou mezerou. 

 

 

II. Přístroje a příslušenství, vodiče a kabely, úložný materiál. 

 
9. Přístroje a materiál 
 
     Mezi prvky silového rozvodu patří vodiče, instalační trubky, lišty, ţlaby, jističe, pojistky, relé, 

spínače, krabice, rozvodnice, zásuvky, a objímky svítidel. 

 

9.1 Vodiče 
    Vodiče můţeme ukládat do instalačních trubek, hadic, ţlabů a lišt, nebo v častějším případě je 

sdruţujeme po dvojicích nebo trojicích do kabelů. Tyto zmíněné kabely se ukládají do vysekaných 
dráţek pod omítku, nebo se vedou po zdech pomocí odstupných příchytek, ukládají do lišt, ţlabů a 

trubek. Ale naopak jednotlivé vodiče se do zdi bez dalších opatření ukládat nesmí. 

     Pro elektrický silový rozvod se převáţně pouţívají vodiče měděné a v dnešní době jiţ zcela 
výjimečně vodiče hliníkové. Kabely typu AYKY, které obsahují hliníkové vodiče se uţ dnes příliš 

nepouţívají protoţe jsou nebezpečné. Hliník má totiţ malou mechanickou pevnost a nízkou odolnost 

proti oxidaci. Tyto vlastnosti hliníku můţou vést aţ ke vzniku poţáru. V případě ţe chceme hliníkové 

vodiče přesto pouţít nebo uţ je máme zabudované v domovní elektroinstalaci doporučuje se 
pravidelně kontrolovat všechny spoje, dbát nato aby vedení nebylo přetěţováno, krabice musíme 

instalovat s podloţkou nebo oddálené od podkladu, při delší nepřítomnosti by jsme měli instalaci 

vypnout, měli by jsme si pořídit hasící přístroj a objekt pojistit proti poţáru. Nejčastější izolace těchto 
vodičů je z PVC.  Při domovní instalaci se nejčastěji pouţívají kabely typu CYKY. CYKY jsou kabely 

skládající se ze dvou aţ pěti vodičů se samostatnými izolacemi navzájem odlišných barev. 

      Často pouţívanými kabeli jsou taktéţ plochý kabely typu CYKYLs, CYBY, CYKYLo, CYWD, 
CYND, CYWY a CYNY. Rozdíl mezi jednotlivými typy je v šířce a provedení kabelu, ale pro daný 

účel jsou prakticky rovnocenné. Ploché kabely se ukládají výhradně pod omítku, ale vzhledem k její 

slabší izolaci nesmí být uloţeny na omítce.Zmíněné kabely CYKY, CYWD, CYND, CYNY, jsou tzv. 

samozhášecí, coţ znamená, ţe po odstranění zdroje tepla hořící kabel po několika vteřinách sám 
uhasne. Tyto kabely lze montovat nejen přímo na dřevo, ale i do spár a dutin které se ve dřevě 

vyskytují a taky je lze dokonce umísťovat do vyvrtaných otvorů a vyfrézovaných dráţek. S ohledem 

na moţné oteplení se však doporučuje takto uloţené kabely jistit o jeden stupeň „přesněji“, coţ 
znamená, ţe např. pro kabel CYKY 3 x 2,5 mm

2
 se pouţije jistič o hodnotě 10 A. [2]  

      Barevné značení slouţí k rozpoznání vodičů vzhledem k jejich účelu a dále zejména k odlišení 

fázových vodičů od vodičů ochranných a pracovních středních. V dnešní době je bezpodmínečně 

nutné pouţívat instalaci třívodičovou. Dvouvodičové vedení je dovoleno pouţívat jen u vodičů 
s průřezem nad 10 mm

2
. Barva fázového vodiče je černá nebo také hnědá.Střední nulovaní vodič je 

rozdělen na ochranný, který má barvu zelenoţlutou a pracovní jehoţ barva je světle modrá 

 

9.2 Elektroinstalační lišty a žlaby 
     Lišty L 40 a L 20, které byly původně vyvinuty pro panelové domy, se jiţ dnes prakticky 

nepouţívají. Těmito lištami se musely kabely protahovat. V dnešní době je nahrazují plastové ţlaby, 
do niţ se kabely jen vkládají a zakrývají se víky. Lišty a ţlaby nemají schopnost působit jako 

nehořlavá tepelně izolující podloţka, musí v nich být kabely moderního typu, které jsou odolné proti 

šíření plamene. V opačném případě musíme lištu či ţlab v celé délce podloţit. 
Typy lišt: 

Následující lišty je moţné montovat na veškeré stupně hořlavosti A aţ C3. Jsou odolné proti 

agresivnímu a chemickému prostředí, jejich stupeň krytí je aţ IP 40. Jsou vyrobeny z tvrdého 
samozhášivého polvinylchloridu (PVC) a jejich teplotní odolnost je v rozmezí do -5 °C do +60 °C. 

1.   Lišty vkládací – tyto lišty s příslušenstvím je moţné instalovat do prostorů s nebezpečím         

      výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná zóna 2. 
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 LV 11x10 

 LV 24x22 

 LV 40x15 

2.   Lišty zaklapávací 

 LZ 15x12 

 LKZ 15x12 – lišta zaklapávací kulatá 

3.   Lišty hranaté - tyto lišty s příslušenstvím je moţné instalovat do prostorů s nebezpečím         

      výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná zóna 2. 

 LH 15x10 

 LHD 17x17 

 LHD 20x10 

 LHD 25x20 

 LHD 32x15 

4. Lišty hranaté bezhalogenové – neobsahují halogenové prvky. Lišty z tohoto materiálu jsou       

      určeny pro bytové a průmyslové rozvody v nemocnicích, školách, nádraţních halách,   

      výpočetních centrech atd. 

 LHD 20x20HF – pouţití -20 aţ +80 °C 

 LHD 40x40HF – pouţití -20 aţ +80 °C 

5. Lišty elegant – jsou určeny k montáţi na stěnu. Na podlahu je nemontujeme proto, ţe nejsou 
určeny k zátěţi jako je např. šlapání  

 LE 40 

 LE 80 

6. Elektroinstalační kanál – jsou určeny pro vloţení více kabelů, nebo pro kabely větších průřezů 

 EK 100x40 

 EK 120x40 

 EKE 60x60 – elektroinstalační kanál elegant 

7. Parapetní duté kanály – jsou určeny k uloţení silových sdělovacích obvodů, zabezpečovacího 
vedení a dalších rozvodů. Montují se do úrovně okenních parapetů nebo nad pracovní desky 

stolů 

 PK 90x55 D 

 PK 120x55 D 

 PK 160x65 D 

8. Lišty oblé – je moţné je montovat na podlahu a zatěţovat je běţným provozem v bytech a 
kancelářích 

 LO 35 

 LO75 

9. Lišty podlahové – montují se do rohu mezi podlahou a stěnou místnosti 

 LP 80x25 

 LP 35 

 

9.3 Elektroinstalační trubky 

     Trubky, které zajišťovali, ţe případné oteplení vodičů objekt neohrozí, se pouţívaly především 

v dobách, kdy se samozhášecí kabely nevyráběli. Pro dnešní nové kabely jsou jiţ nepotřebné. 
V některých chatách můţeme vidět místo tenkostěnných elektrikářských pancéřových trubek i 

silnostěnné trubky topenářské. Topenářské trubky se sice mohou pouţívat,ale nejsou příliš vhodné pro 

nesouhlas závitů v krabicích a na trubkách. 
     V mnohých rekreačních objektech se můţeme setkat s vypínači a krabicemi pro venkovní montáţ a 

zásuvek s víčky, které jsou napájeny kabely vedenými na odstupných příchytkách na stěnách, 

popřípadě v kovových trubkách. K tomuto popsanému řešení není důvod, a z hlediska ceny a 
estetičnosti se doporučuje instalace v mezistěnách, popřípadě instalace vyuţívající půdní prostor. 
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9.4 Přípojky (instalační krabice) 
      Přípojky slouţí ke spojování vodičů. Elektroinstalační krabice se vyrábějí pod omítku, do dutých 

stěn a v neposlední řadě existují také krabice lištové. Pro instalaci se pouţívají  krabice vyráběné 
z termoplastů v občasných případech i krabice z termosetů. Krabice musí obsahovat vhodné svorky, 

protoţe spojování vodičů bez svorek, např. zkrucováním je zakázáno. Instalační krabice s zásadně 

osazují tak, ţe jejich okraj je v úrovni zdi, aby nemohlo dojít k poškození instalace nebo poţáru. 
Pokud není účel krabice na první pohled zřejmý (např. krabice je nad vypínačem), doporučuje se na 

vnitřní stranu víčka napsat, z jakého jističe je připojen a který okruh napájí.   
 Základní typy krabic které lze pouţít pro instalaci na hořlavé hmoty o stupních hořlavosti A aţ C2: 

1. elektroinstalační krabice pod omítku – jsou vyrobeny se samozhášivého polvinylchloridu 
(PVC), jejich teplotní odolnost je v rozmezi -5 °C aţ +60 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody 

s napětím 400 V a s proudem 16 A. 

 Kruhová krabice univerzální samozhášivá hluboká UK 1 SZH – slouţí ke spojení, 

odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení  

 Krabice PK 67/1 spojovací – je určena pro vnitřní rozvody pod omítku pro pouţití 

vícenásobného rámečku pro přístroje TANGO, nebo jiné s osovou vzdáleností 71 mm, do 

napětí 400 V. 

 Kruhová krabice přístrojová PK 1 SZH – slouţí k montáţi elektroinstalačních přístrojů 

s hloubkou zapuštění 25 mm. 
 

2. Elektroinstalační krabice do dutých stěn - – jsou vyrobeny se samozhášivého polvinylchloridu 

(PVC), jejich teplotní odolnost je v rozmezi -5 °C aţ +60 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody 

s napětím 400 V a s proudem 16 A. 

 Krabice do sádrokartonu KU 68 SK/1- slouţí ke spojení, odbočení elektrického vedení 

v bytových rozvodech 

 Krabice do sádrokartonu 97 s víčkem VUK2 typu SK 97 – je určena pro montáţ do dutých 

a sádrokartonových příček 

3. Elektroinstalační krabice lištové - – jsou vyrobeny se samozhášivého polvinylchloridu (PVC), 
jejich teplotní odolnost je v rozmezi -5 °C aţ +60 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody 

s napětím 400 V a s proudem 16 A. 

 Krabice KL 80 N vysoká KLASIK 

 Krabice KL 80 N nízká KLASIK 

4. Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení – plastové (IP 40, 54, 65)  – jsou vyrobeny 
se samozhášivého polvinylchloridu (PVC), jejich teplotní odolnost je v rozmezi -5 °C aţ  

      +60 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem 16 A. 

 Krabice s průchodkami (světle šedá RAL 7035) 8117 KA - je zhotovena pro montáţ do 

prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo zvýšeným 
nebezpečím chemického poškození 

 Krabice 8135 – víčko těchto krabic je nasazeno bez šroubů 

5. Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení – kovové (IP 54) – vyrábějí se ze slitiny 
hliníku, jejich teplotní odolnost je v rozmezi -45 °C aţ +105 °C. Krabice jsou určeny pro 

rozvody s napětím 400 V a s proudem 16 A. 

 Krabice s víčkem 7116 C – krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými nebo 

kovovými ohebnými trubkami, na bocích krabice jsou rovnoměrně umístěny 3 vývodky a 
1 zátka se závitem P16, vstupy jsou řešeny pomocí nástavců a ucpávek 

6. Elektroinstalační krabice bezhalogenové (HF) – vyrábějí se ze samozhášivého materiálu PC, 

PPO. Jejich teplotní odolnost je -45 °C aţ +105°C. Pouţívají se do prostředí s vyšším zájmem 

na ochranu osob a zařízení. Od běţných typů krabic se liší pouze pouţitým materiálem. 

 Krabice univerzální KU 68-1901HF 

 Krabice přístrojová LK 80x28 THF – krabice určená pro montáţ přístrojů Tango 

 

9.5 Zásuvky 
     Pomocí zásuvek provádíme připojování drobných elektrických spotřebičů, elektronických zařízení, 

ručního nářadí, přenosných svítidel apod. Elektrické spotřebiče, které nemají vlastní vypínač jako jsou 
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např. ondulační kleště, elektrické ţehličky a ponorné vařiče, se přímo zapínají a vypínají zasouvání a 

vysouváním vidlice. Tímto se dosáhne úplného připojení nebo odpojení spotřebiče od sítě a jedná se 

tedy o jediný případ, kromě nástrček a přívodek, kdy se při zapínání a vypínání zapojuje respektive 

rozpojuje ochranný obvod.   
Domovní zásuvky dělíme na: 

 Jednofázové zásuvky 

 Třífázové zásuvky 

 Nezáměnné zásuvky 

     Jednofázové zásuvky se v bytových místnostech nejčastěji instalují namontované v instalačních 

krabicích pod omítkou. Jsou vyrobeny z keramiky a termosetu nebo keramiky a termoplastu, a nebo 
z termosetu. Ze zahraničí se k nám dováţejí další typy jednofázových zásuvek. Zásuvky, které jsou 

umístěny v našich bytech, jsou vţdy s ochranným kontaktem ve tvaru kolíku. Do krabic se montují 

tak, ţe ochranný kolík je vţdy nahoře. Staré zásuvky bez ochranného kolíku a zásuvky z dovozu se 
dvěma kontakty, se v ţádném případě nesmějí pouţívat. 

     Typickým příkladem zásuvek z dovozu se dvěma kontakty jsou tzv. německé zásuvky (pouţívané i 

v Rakousku, Maďarsku, Bulharsku, v zemích bývalé Jugoslávie a v pobaltských zemích), které někteří 

prodejci dodávají na náš trh, ať jiţ samotné nebo zamontované do různých zařízení. Tyto zásuvky jak 
jiţ bylo řečeno se u nás pouţívat nesmějí. 

     V pevných elektrických instalacích je nutno umístit takový počet zásuvkových vývodů, aby 

v ţádném případě nebylo třeba dlouhodobě připojovat jiné součásti pohyblivého rozvodu, neţ vidlice 
připojené k přívodním šňůrám jednotlivých spotřebičů. Dlouhodobě můţe být v kaţdé zásuvce 

v pevné elektrické instalaci zasunuta vţdy jen jediná vidlice 16 A, 250 V, opatřená ochrannou 

dutinkou, nebo event. Jiná, v ČR normalizovaná vidlice.  
     Obzvlášť nebezpečné je pouţívání rozbočovacích zásuvek, které vytváří na pevných zásuvkách 

hrozny vidlic přívodních šňůr, protoţe při dlouhodobém působení nadměrně mechanicky namáhají 

pracovní kontakty. Důsledkem tohoto namáhání, je postupné zvyšování přechodových odporů 

v kontaktním systému, coţ má za následek růst oteplení a někdy i pozdější tepelnou destrukci zásuvky. 
Minimální počty zásuvkových vývodů v jednotlivých místnostech udává tab. 7. 

 

Tab. 7 Minimální počty zásuvkových vývodů v jednotlivých místnostech  

Místnost ČSN 33 2130 Evropský standard 
Vyšší evropský 
standard 

Obývací pokoj do 20 m
2
 

Obývací pokoj nad 20 m
2
 

Loţnice do 20 m
2
 

Loţnice nad 20 m
2
 

Kuchyně 

Koupelna 

WC 
Domácí dílna, pracovna 

Chodba 

Slípek, komora 
Terasa 

Obytná lodţie, atrium 

1 

5 

4 
5 

3 

2 

1 
3 

1 

0 
1 

1 

2 

9 

7 
9 

7 

4 

2 
5 

2 

2 
1 

1 

3 

11 

9 
11 

8 

9 

2 
7 

3 

2 
3 

3 

 

    Třífázové zásuvky, které jsou perspektivní a kompatibilní se zahraničními typy. Jsou z plastů 
v provedení 3 x 16 A a 3 x 32 A. Tyto zásuvky se vyrábějí v provedení se čtyřmi nebo pěti kontakty 

(obr. 18). Třífázové zásuvky, které obsahují čtyři kontakty jsou pouţitelné jen pro spotřebiče, které 

nepouţívají střední vodič jako například motory. Veškeré ostatní třífázové spotřebiče musí být 

napájeny ze zásuvek s pěti kontakty. Umístění třífázových zásuvek se volí tak, aby zásuvky nebyly 
vystaveny poškození (např. do mělkých výklenků ve vnější zdi domu). Z jejich vedení by se nemělo 

odbočovat pro zásuvky jednofázové čí jiné okruhy. 

Typy zásuvek které je moţno pouţít na hořlavé hmoty o stupních hořlavosti A aţ C2: 

 Zásuvka 10/16 A 250 V, ochranný kolík, hloubka 28,5 mm, šroubové svorky 
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 Zásuvka 10/16 A 250 V, ochranný kolík, hloubka 28,5 mm, šroubové svorky, 

bezpečnostní clonky s víčkem 

 Zásuvka 10/16 A 250 V, ochranný kolík, hloubka 21 mm, šroubové svorky, bezpečnostní 

clonky 

 Dvojitá zásuvka 10/16 A 250 V, ochranný kolík, hloubka 21 mm, šroubové svorky, 

bezpečnostní clonky 

 Audio reproduktorová zásuvka, 2x otvory ø 16 mm (DIN 41524/41529), rozteč 30,5 mm, 

bez konektorů 
 

9.6 Spínače 
     Spínače jsou určeny k zapínání, přepínání a regulaci pevně instalovaných elektrických spotřebičů, 

svítidel, přístrojů a zařízení. Pod pojmem „spínač“ nerozumíme jen klasický elektromechanický 

vypínač nebo přepínač, ale i sloţitější elektrické zařízení, které je často vybavené elektronickým 

řídícím obvodem. Domovní spínač se skládá z přístroje spínače, ovládacího krytu a rámečku.  
Silové spínání je zajištěno elektromechanickým kontaktem nebo výkonovým polovodiče, který 

zpravidla představuje triak. 

Spínače dělíme na: 

 Jednofázové spínače 

 Třífázové spínače 

     Jako jednofázové spínače se v bytových rozvodech často vyskytují kolébkové spínače, které jsou 

namontované do krabic pod omítkou. V domovní elektroinstalaci se vyskytují spínače jednoduché, 

schodišťové, coţ jsou dvoupolohové přepínače a spínače kříţové, coţ jsou dvojité dvoupólové 
přepínače. Některé spínače jsou i v provedení s doutnavkou, která signalizuje stav obvodu a nebo 

s orientační doutnavkou, která se vyuţívá například při osvětlení schodiště. Kolébkový spínač se 

zásadně montuje tak, aby se při zapínání muselo tlačit na horní část „kolébky“. [4] 

Třífázovými spínači jsou osazeny některé rozvodnice, mimo to spínače musí být předřazeny 
pracovním strojům a velkým spotřebičům. Trojfázové spínače máme buď páčkové, které se montují 

tak aby ovládací páčka byla v poloze „vypnuto“ skloněna dolů, nebo tlačítkové, které se zapínají 

vtaţením ovládací rukojetí. Ovládací tlačítka můţou být opatřena nápisem „stiskem vypni“, nikdy 
však nesmí být opatřena nápisem typu „stiskem zapni“. 

Podle způsobu spínání dělíme spínače na:¨ 

 Vypínače 

 Přepínače 

 Tlačítkové ovladače 

     Vypínače mají dvě ustálené polohy zapnuto-vypnuto, coţ na nich můţe být vyznačeno grafickými 
symboly I – O. Spínací mechanismy tlačítkových ovladačů jsou vybaveny vratnými pruţinami. Jsou 

tedy učeny jen pro vytváření krátkodobých spínacích impulzů, trvající po dobu stisknutí ovladače. 

Vyuţívají se pro další ovládání přístrojů jako jsou impulzní relé, schodišťové automaty, stykače a 

podobně. Spínače dále můţeme dělit na nástěnné, polozapuštěné a zapuštěné.   
     Spínače pro spínání osvětlení se umísťují vţdy tak, aby byly snadno dostupné při vcházení do 

místnosti nebo při jejím opouštění, tedy v blízkosti dveří. To znamená, ţe spínač je umístěn ve svislé 

instalační zóně u dveřního otvoru, na straně dveřního zámku, uvnitř místnosti, v níţ se jím ovládá 
osvětlení. Montáţní výška je v rozmezí od 1200 do 1400 mm od podlahy. Minimální počty světelných 

obvodů v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v tab. 8 

 
Tab. 8 Minimální počty světelných obvodů v jednotlivých místnostech 

Místnost ČSN 33 2130 Evropský standard 
Vyšší evropský 

standard 

Obývací pokoj nad 20 m
2
 

Loţnice nad 20 m
2
 

Kuchyně 

Koupelna 

WC 
Chodba 

2 

2 
2 

2 

1 
1 

3 

3 
2 

3 

1 
2 

4 

4 
2 

3 

2 
3 
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Typy spínačů, které se můţou pouţívat k elektroinstalaci na hořlavé hmoty stupně A aţ C2: 

1.   Spínače 

 Spínač 10 A 250 V střídavých, jednopólový, řazení 1 

 Spínač 16 A 250 V střídavých, dvojpólový, řazení 2 

 Dvojitý spínač 10 A 250 V, sériový, řazení 5 

 Dvojitý spínač 10 A 250 V, střídavý přepínač 6 + tlačítko 1/0, 1x přepínací + 1x zapínací 

kontakt  

 Spínač 10 A 250 V se signalizací, jednopólový spínač, řazení 1/S s červenou čéčkou a 
svorkou pro N 

 Spínač 16 A 250 V se signalizací, dvojpólový spínač, řazení 2/S s červenou čočkou¨ 

 Tlačítkový spínač 10 A 250 V ,přepínací kontakt se svorkou N, řazení 6/0 

2.   Přepínače 

 Přepínač 10 A 250 V, střídavý, řazení 6 

 Přepínač 10 A 250 V, kříţový, řazení 7 

 

9.7 Svítidla 
     Přestoţe má většina svítidel malou spotřebu a tím pádem vedení příliš nezatěţuje, jsou to 

v objektech postavených z hořlavého materiálu právě svítidla, která jsou častým zdrojem poţáru. Není 
to zaviněno průtokem proudu vodičem, protoţe při napětí 230 V a odběru ţárovky 100 W je velikost 

proudu asi 0,43 A, ale je to zapříčiněno zejména tepelnými účinky ţárovkových svítidel. Jedná se tedy 

o oteplení vinou rozpálených ţárovek namontovaných na hořlavých hmotách, a také o poţáry 

zapříčiněné halogenovými svítidly tzv. bodovkami. Kaţdá ţárovka hřeje úměrně svému výkonu, a 
proto se nesmí do svítidel určených např.pro ţárovky 60W montovat ţárovky silnější, nebo 

provozovat svítidla bez krycích skel. [4] 

     Na jeden světelný obvod se můţe připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů, 
nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud stanovujeme z maximálního 

příkonu, pro který jsou svítidla typována. Objímky svítidel se zapojují zásadně tak, ţe fázový vodič se 

připojuje na spodní kontakt, vodič N na závit. Na závitu ţárovky, které jsou u některých svítidel 

přístupné dotyku, nesmí být napětí. [4] 
     Abychom při zkratu zabránili moţnosti vzniku poţáru, musíme pouţít některé z těchto opatření 

nebo jejich kombinaci: 

 Napájení zajišťujeme pomocí transformátoru podle IEC 742 (ČSN IEC 742) kapitoly III 

oddílu 2 a nesmíme dovolit aby byl výkon transformátoru větší neţ 200 VA 

 Průběţně sledujeme proud jednotlivých prvků zapojených k napájecímu obvodu. 

 Musíme zajistit automatické odpojení do 0,3 s na straně napájení v případě zkratu, pokud 

vzroste výkon transformátoru o více neţ 60 W 

 V případě ţe dojde k překročení nastaveného příkonu transformátoru o více neţ 60 W, 

musíme zajistit automatické odpojení od sítě na straně napájení 

 Musíme zajistit automatické odpojení svítidla na straně napájení, v případě překročení příkonu 

o více neţ 60 W. 
     Velkou oblibu zvláště u návrhářů bytových a kancelářských interiérů si získaly systémy 

s halogenovými miniaturními zářivkami, převáţně na napětí 12 V. Halogenové ţárovky se často 

montují jen do plechových rámečků, uchycených do otvorů v sádrokartonových deskách. Napájení 

těchto osvětlovacích systémů je moţno provádět SELV – napětím bezpečným z hlediska úrazu 
elektrického proudu. Jejich povrchová teplota je ovšem velice vysoká a to okolo 300 °C. Vzhledem ke 

své teplotě nejsou tyto systémy k osvětlování dřevěných objektů příliš vhodné, protoţe i relativně 

slabá ţárovka o 50 W můţe způsobit poţár. [4] 
     Vzhledem k tomuto nebezpečí poţáru by se halogenové ţárovky nikdy neměli montovat do 

dřevěných, dřevotřískových a jiných spalitelných materiálů. Jejich světlo by se mělo nasměrovat tak, 

aby nedopadalo na blízké hořlavé předměty. 
    Nejčastější důvody havárií z hlediska nevhodného navrţení a provedení elektroinstalace jsou: 

 Nerespektování skutečnosti, ţe halogenové ţárovky jsou významnými tepelnými zdroji, a na 

montáţ nevhodných typů ţárovek do hořlavých materiálů 
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 Nerespektování proudové zátěţe u napájecích vodičů, zvláště při paralelním napájení 

jednotlivých svítidel z kmenového vedení 

 Pouţívání nevhodného zdroje proudu, ať z hlediska výkonu či bezpečnosti. 

 Mnozí dodavatelé bytového zařízení nerespektují, ţe zapojení osvětlovacího systému a jeho 

připojení na světelný obvod bytu není prací pro osoby bez základních elektrotechnických 

znalostí, a svěřují je jiným profesím, coţ samozřejmě ohroţuje tyto řemeslníky a případně i 

zákazníky 

 Nerespektování poţadavků na mechanickou pevnost prvků, které jsou současně i nosným 

prvkem osvětlovacího systému. 

     Zářivky jsou pouţívány na hořlavých podkladech např. v chatách především druhu malé 

kompaktní. Vydávající teplota malých kompaktních zářivek není příliš velká, takţe pro dřevěné 
konstrukce chat jsou vhodně, ale přesto je nesmíme zapomenout při umístění na hořlavé podklady 

podloţit. Vzhledem k odlišnému fyzikálnímu principu je ţivotnost zářivek vysoká, čili přibliţně 10x 

vyšší neţ ţivotnost ţárovek. Dnešní zářivky jiţ mají malé rozměry a dají se zašroubovat místo 
ţárovek, protoţe mají shodný závit a barva jejich světla je často přirozená. Díky měniči, který je v 

nich vestavěn jsou napájeny proudem o vysokém kmitočtu (30-35 kHz), takţe neblikají. Velká jejich 

výhoda je, ţe jejich svítivost je vysoká, takţe tam, kdy byly pouţívány ţárovky 60 W, se vystačí se 

zářivkou 10 aţ 12 W. Bohuţel ceny zářivek jsou zatím ještě o dost vyšší neţ u obyčejných ţárovek, 
ale kompaktní zářivky spotřebují při stejném světelném toku jen asi 20 % příkonu ţárovek, takţe cena 

zářivky se proto časem zaplatí. Provoz zářivek se vyplatí jen tam, kde svítí dlouhodobě a nejsou 

neustále zapínány nebo vypínány. 

 

 

III. Příklady konstrukčních řešení pro modelové instalace 

 
10. Dřevostavba 
 

 

Vedení na povrchu

 

Vedení na povrchu

 
Obr. 4 Modelová instalace – dřevostavba 
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Legenda: 
rozvodná krabice – krabice Kopos Kolín, v uzavřeném provedení, s průchodkami a     

                                svorkovnicí 8102 
 

                          bytová rozvodnice 

 
jednopólový spínač – jednopólový spínač ABB praktik 3553-01929 D 

 

dvoupólový spínač – dvoupólový spínač ABB praktik s doutnavkou 3553-02922 D 

 
zásuvka – jednonásobná zásuvka ABB praktik 5518-2929 D 

 

ţárovkové svítidlo – bytové svítidlo MODUS BETA 32 
 

 zářivkové svítidlo – přisazené svítidlo s krytem MODUS KL 236 

 
                          světelný obvod – CYKY-J 3 x 1,5; CYKY-J 4 x 1,5 (Draka kabely) 

 

 zásuvkový obvod – CYKY-J 3 x 2,5 (Draka kabely) 

 
     Dřevostavba je zhotovena převáţně z materiálu stupně hořlavosti C2 – středně hořlavé stavební 

hmoty. Mezi tyto středně hořlavé stavební hmoty patři u dřevostaveb např. dřevo jehličnatých stromů 

(smrk, borovice, jedle, modřín), dřevotřískové, dřevovláknité a pazdeřové desky, korkové desky typu 
SP a korkové parkety.  

     V dřevostavbě byla zvolena elektrická síť TN – S a to hlavně z toho důvodu, ţe podle ČSN EU je 

dovoleno provádět nové nebo rekonstruované elektrické zařízení pouze třívodičově a třífázové 

elektrické zařízení pouze pětivodičově. Ovšem stará elektrická zařízení se kontrolují a revidují 
s přihlédnutím i ke zrušené ČSN 34 10 10. Elektrická síť TN, je taková elektrická síť, kde všechny 

neţivé části instalace musí být spojeny s uzemněným bodem sítě (uzel) prostřednictvím ochranných 

vodičů PEN, které musejí být uzemněny u kaţdého příslušného transformátoru nebo generátoru 
popřípadě v jejich blízkosti. Elektrická síť TN – S je třívodičová elektrická síť, která se skládá 

z vodičů L1 (fázový vodič), PE (ochranný vodič), N (pracovní vodič). Jako ochrana před poţárem se u 

dřevostaveb (i podkroví) pouţívá chránič s hodnotou do 300 mA. Elektrické rozvody jsou provedeny 
na povrchu stěn pomocí elektroinstalačních lišt.  

     Pro instalace na povrchu stěn jsou určené rozvodné elektroinstalační krabice v uzavřeném 

provedení. Podle druhu stavebních hmot instalujeme krabice přímo na stěnu nebo s pouţitím tepelně 

izolační podloţky. V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podloţkou tloušťky 5 mm z materiálu 
třídy reakce na oheň A1 lze montáţ na stavební hmoty provádět bez omezení. Tepelně izolační 

nehořlavé podloţky umoţňují montáţ krabic na stavební hmoty třídy reakce na oheň E nebo F (popř. 

dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáţ krabic na a do materiálů 
stupně hořlavosti C3). V modelovém provedení byly zvoleny krabice společnosti Kopos Kolín, 

v uzavřeném provedení, s průchodkami a svorkovnicí 8102. Tyto krabice jsou určené pro instalace na 

hořlavé materiály stupně hořlavosti A – C2 a jelikoţ v modelovém příkladě se krabice instalují na 
materiály stupně hořlavosti C2, tak jsou tyto krabice  instalovány bez tepelně nehořlavých izolačních 

podloţek přímo na hořlavý stavební materiál. 

      Spínače ABB designu Praktik, které jsou v dřevostavbě instalované jsou určeny pro přímou 

montáţ na  materiály stupně hořlavosti A – C2. Z toho důvodu jsou taktéţ nainstalovány přímo na 
hořlavý stavební materiál.  

     Zásuvky ABB praktik 5518-2929 D jsou určeny pro povrchovou instalaci. Mohou se montovat na 

hořlavé materiály stupně hořlavosti A – C2. Z toho důvodu jsou tak v modelové instalaci dřevostavby 
instalovány bez nehořlavé izolační podloţky přímo na povrch hořlavého stavebního materiálu.     

     Přisazené svítidlo s krytem MODUS BETA 32, je ozkoušeno pro instalaci na hořlavé hmoty, o 

čemţ svědčí značka s písmenem F, která je zobrazena na svítidle. Z toho důvodu bylo v dřevostavbě 

nainstalováno přímo na hořlavý materiál. Svítidlo MODUS BETA 32 je určeno pro bytové, obchodní 
a komunikační prostory. Další svítidlo pouţité v dřevostavbě je přisazené svítidlo s krytem MODUS 

 

Vedení na povrchu

 

Vedení na povrchu
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KL 236. Pouţívá se pro přesazenou závěsnou montáţ, v obchodech, školách a ve společenských, 

sportovních a obytných prostorech. Při závěsné montáţi se doporučuje svítidlo vţdy zavěsit ve 4 

bodech. Svítidlo je označeno trojúhelníkovou značkou s písmenem F, coţ znamená, ţe se můţe 

instalovat na hořlavé materiály a proto je v modelové instalaci umístěno bez tepelně izolační podloţky 
přímo na hořlavý povrch. Ale pro větší jistotu, ţe nedojde ke vniku poţáru, se doporučuje tyto svítidla 

podloţit.  

     Kabely, které jsou pouţity v modelové elektroinstalaci, jsou kabely odolné vůči šíření plamene 
CYKY. Dají se pouţít například i kabely AYKY nebo CYKYLo, ale ty nejsou tak vhodné jako 

CYKY. AYKY není vhodný protoţe pouţívá hliníkové vodiče, které uţ se dneska moc nepouţívají a 

CYKYLo není tak mechanicky odolný jako CYKY.   
     Pro vedení rozvodů na povrchu lze pouţít samozhášivé PVC trubky vhodné do /na stavební hmoty 

stupně hořlavosti A – C3: tuhé a ohebné trubky (např. MONOFLEX, SUPERMONOFLEX) ve spojení 

s rozvodnými krabicemi. Dále je moţné pouţít elektroinstalační lišty. Ty je moţné přímo  pokládat na 

stavební povrch bez nutnosti pouţití izolační podloţky. Vedení v nich je celistvé, nedochází zde ke 
vzniku přechodového odporu na kontaktech a spojích, a tím k moţnosti vzniku poţáru. V modelové 

instalaci jsou pouţity hranaté lišty LHD 17 x 17 HD. Jsou to lišty bílé barvy o rozměrech 17 x 15,5, 

takţe se do nich vlezou v instalaci pouţité kabely CYKY. Jsou vyrobeny se samozhášivého PVC a 
díky tomu se mohou pokládat na hořlavé materiály stupně A – C3 a z toho důvodu, tak mohou být bez 

větších problémů pouţity v modelové instalaci dřevostavby.  

 
 

 

11. Dřevěná příčka 

 
 

Vedení pod povrchem

 
Obr. 5 Modelová instalace – dřevěná příčka 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Dřevěná příčka 
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Legenda: 

 

            Rozvodná krabice – krabice KOPOS KOLÍN, s víčkem a svorkovnicí KI 68 L/3 

 

            Jednopólový spínač – spínač ABB design Tango 3558A-A651 S 

 

             Zásuvka – ABB, jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 5519A-A02357 S 

 

            Světelný obvod 

             

            Zásuvkový obvod 

 
      Je-li dřevěná příčka upravená laminací, barvou, lakem nebo impregnovaná hořlavými látkami patří 

do hořlavých materiálů stupně C3 – lehce hořlavé stavební hmoty. Do stupně C3 dále patří stavební 

hmoty, jako jsou dřevovláknité desky, hobra, sololak, solit, korkové desky typu BA, polystyrén. 
V modelové instalaci berme v úvahu, ţe dřevěná přepáţka je z materiálu stupně hořlavosti C3. Vodiče 

jsou v modelové instalaci vedeny uvnitř dřevěné příčky pomocí trubek a přístroje jsou v dřevěné 

příčce zapuštěny nebo polozapoštěny. 

     V dřevěné příčce byla opět zvolena elektrická síť TN – S a to hlavně z toho důvodu, ţe podle  
ČSN EU je dovoleno provádět nové nebo rekonstruované elektrické zařízení pouze třívodičově. Tato 

elektrická síť TN – S je třívodičová elektrická síť, která se skládá z vodičů L1 (fázový vodič), PE 

(ochranný vodič), N (pracovní vodič). 
     Elektroinstalační materiál vhodný pro montáţ do dutých stěn je vyrobený z tvrdého samozhášivého 

PVC s teplotní odolností aţ do +60 °C. Materiál splňuje podmínky norem ČSN EN 60 670 a  

ČSN 33 2312 (platná pro trubky, lišty a parapetní kanály).  

Pro instalaci do stavebních hmot lze vybírat z několika druhů instalačních krabic: 

 univerzální krabice, které jsou vhodné pro uloţení přístroje (i s větší montáţní hloubkou, 

například přepěťovou ochranou), pro montáţ dvojzásuvky nebo pro umístění svorkovnice 

 přístrojové krabice, které jsou v nabídce ve variantách pro zabudování jednoho, dvou, tří, čtyř 

nebo pěti přístrojů 

 rozvodné krabice, které se standardně dodávají s víčkem a svorkovnicí 

Na vnější straně dna přístrojových a rozvodných krabic jsou hroty, které po namáčknutí na stěnu určují 
místo vrtání otvoru. Pro vytvoření přesných otvorů pro elektroinstalační krabice se doporučuje 

pouţívat originální nářadí dodávané společností KOPOS KOLÍN. 

Do dutých stěn lze z hlediska montáţe pouţít dva typy elektroinstalačních krabic:  

 klasické univerzální popř. přístrojové krabice s integrovaným šroubkem s patkou 

 přístrojové krabice s montáţním krouţkem. 

Uţití montáţního krouţku přináší úsporu času. Do vyvrtaného otvoru se vloţí montáţní krouţek a do 

něj se pak nasune krabice. Krouţek krabici bezpečně a pevně drţí ve správné poloze. 

Elektroinstalační rozvodné krabice se také vyrábějí v bezhalogenovém provedení z materiálu PC, 

PPO, který je samozhášivý s teplotní odolností -45 °C aţ +105 °C.  Materiál je odolný proti šíření 
plamene a neobsahuje halogeny. Pouţívá se do prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob 

a zařízení. Při přímém působení plamene dochází ke sníţené dýmivosti a neuvolňují se toxické látky. 

Elektroinstalační bezhalogenové rozvodné krabice se od běţně vyráběných typů liší pouze pouţitým 
materiálem, coţ je vyznačeno písmeny HF na konci typového čísla. KOPOS také nabízí řešení krabic 

pro stavební hmoty třídy reakce na oheň E nebo F (dříve stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavé stavební 

hmoty). Jedná se o jedinečnou dvouplášťovou izolační krabici KI 68 L/1, jejíţ izolační část zamezuje 
průniku nadměrného tepla do stavebních hmot. KOPOS KOLÍN jako výrobce doporučuje tuto krabici 

a její modifikace pro montáţ do stavebních hmot stupně hořlavosti A - C3 dle dříve platné normy ČSN 

73 0862 Hořlavost stavebních hmot. V modelové instalaci je právě tato krabice, kterou lze montovat 

do hořlavých materiálu stupně C3 pouţita. 
     Spínač, který je v modelové instalaci pouţít, je jednopólový polozapuštěný spínač ABB design 

Tango 3558A-A651 S. Spínač je šedé barvy a je určen pro instalace do hořlavých hmot. 
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     Zásuvka, která byla v modelové instalaci pouţita, je jednonásobná zásuvka ABB, s ochranným 

kolíkem, s clonkami 5519A-A02357. Zásuvka je bílé barvy, je určena pro elektroinstalaci do 

hořlavých hmot a její připojení vodičů je bezšroubové.  

     Kabely které jsou pouţity v modelové elektroinstalaci jsou kabely odolné vůči šíření plamene 
CYKY. Dají se pouţít například i kabely AYKY nebo CYKYLo, ale ty nejsou tak vhodné jako 

CYKY. AYKY není vhodný protoţe pouţívá hliníkové vodiče, které uţ se dneska moc nepouţívají a 

CYKYLo není tak mechanicky odolný jako CYKY. 
     Pro rozvody lze opět pouţít samozhášivé PVC trubky, které jsou vhodné do stavebních hmot 

stupně hořlavosti A – C3. Na výběr jsou tuhé a ohebné trubky (např. LPFLEX, MONOFLEX, 

SUPERMONOFLEX) nebo taky bezhalogenové tuhé i ohebné trubky vhodně doplňují systém 
bezhalogenových krabic. 

     V modelové instalaci je pouţita ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP. 

Tato trubka je šedé barvy a můţeme se pouţívat pro instalaci do stavebních materiálu stupně 

hořlavosti A – C3. Pouţívá se v objektech, kde je kladen důraz na ochranu lidských zdrojů 
a cenného majetku, sníţení škod v případě poţáru, dále pak pro stroje, veřejné budovy a ţeleznice. 

 

 

 

12. Hudební nástroj 

 

 

Klávesy

 
Obr. 6 Modelová instalace – hudební nástroj 
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Legenda: 
 

                        Rozvodná krabice - krabice Kopos Kolín, v uzavřeném provedení, s průchodkami a     

                               svorkovnicí 8102 

                         
                        jednopólový spínač - jednopólový spínač ABB design praktik 3553-01929 D 

 

                        zásuvka - jednonásobná zásuvka ABB design praktik 5518-2929 D  
 

  

                        halogenové svítidlo – pohledové vestavné svítidlo MODUS SPMA 218 
 

                        

                        adaptér – AC ADAPTOR AD-12 

 
                        pohyblivé spojení 

 

                        světelný obvod 
 

                        zásuvkový obvod 

      
     Místnost na modelové instalaci je zhotovena převáţně z materiálu stupně hořlavosti C2 – středně 

hořlavé stavební hmoty. Na modelu byla zvolena elektrická síť TN – S.  

     Rozvodné krabice, které jsou v modelu pouţity jsou krabice Kopos Kolín, v uzavřeném provedení, 

s průchodkami a svorkovnicí 8102. Tyto krabice jsou určeny pro montáţ na stavební materiály stupně 
hořlavosti A – C2 a proto jsou krabice v modelové instalaci instalovány přímo na stavební materiál.      

     Dále je pouţit jednopólový spínač ABB design praktik 3553-01929 D, který je nainstalován přímo 

na stavební hmotu.  
     Zásuvka která je v modelové instalaci pouţita je jednonásobná zásuvka ABB design praktik  

5518-2929 D a taktéţ je namontována přímo na stavební hmotu.  

     Halogenové bodové svítidla, které se umisťují na hořlavé podklady musí být označeny písmenem F 

a musí být instalováno patřičně podle návodu. Tyto ţárovky si poslední dobou získaly velkou 
oblibu,ale je třeba si uvědomit ţe jejich povrchová teplota je velice vysoká (okolo 300 °C). Vzhledem 

ke své teplotě nejsou tyto systémy k osvětlování dřevěných objektů příliš vhodné, protoţe i relativně 

slabá ţárovka o 50 W můţe způsobit poţár. Halogenové ţárovky se často montují jen do plechových 
rámečků, uchycených do otvorů v sádrokartonových deskách. Svítidla v modelové instalaci jsou 

podhledová vestavná svítidla MODUS SPMA 218 a jsou vestavné do sádrokartonového podhledu. [4]   

     Kabely které jsou pouţity v modelové elektroinstalaci jsou kabely odolné vůči šíření plamene 
s názvem CYKY. Kabely CYKY jsou v modelové instalaci uloţeny v hranatých lištách  

LHD 17 x 17 HD.  

     Umístění hudebního nástroje je stanoveno v návodě k obsluze. V modelové instalaci jsou klávesy 

CASIO WK-3000 a v návodě k obsluze je napsáno, ţe nástroj má být chráněn před teplem, vlhkem 
popř. přímým slunečním světlem, nemá být umístěn vedle televizoru či radia a nemá být pouţíván 

v oblastech s teplotními extrémy.  

     Nástroj je napájen malým napětím a proto aby mohl být napájen za sítě musí mu být předřazen 
adaptér, který převede nízké napětí na malé. V modelové instalaci je umístěn adaptér AC ADAPTOR 

AD-12, konkrétně adaptér CASIO model A51215DG, který převádí vstupní střídavé napětí 230 V o 

frekvenci 50 Hz na stejnosměrné napětí 12 V. Uloţení adaptéru je opět popsáno v návodě k pouţití. 
K adaptéru jsou samozřejmě připojeny šňůry, které musí být pro uloţení na hořlavý materiál odolný 

proti šíření plamene. V modelové instalaci je pro střídavé napětí pouţita šňůra LUCKY UNITED 

H05VVH2-F 2 x 0,75 mm
2
 a pro stejnosměrné napětí šňůra 2468 E72332-4 22AWG x 2C UNICAB 

     Podle normy ČSN 33 2312 platí předpis, který stanovuje, ţe nejvyšší dovolená teplota hořlavé 
hmoty, která má být ve styku s elektrickým zařízením, můţe být maximálně 120 °C, a to u hořlavých 

hmot všech stupňů hořlavosti. Zmíněná teplota 120 °C nesmí být na hořlavé hmotě předmětu za 
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ţádných okolností překročena ani při poruchových stavech. Poruchovými stavy myslíme stavy jako je 

přetíţení, zkrat, uvolnění vodičů, nepečlivá obsluha, nepečlivě provedená montáţ nebo selhání funkce 

elektrického předmětu. 

 

 

IV. Přehledy výrobků, dodavatelů, vícekriteriální srovnání 

vybraných sestav 

 
13. Výrobci elektrické instalace 

 
13.1 ABB, s.r.o. 
ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umoţňují 

energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném sníţení dopadu jejich 

činnosti na ţivotní prostředí. [6] 

 

13.2 Draka Kabely, s.r.o.  

Společnost Draka Kabely, s.r.o. byla v České republice zaloţena 14.dubna 1994 jako dceřiná 

společnost nadnárodního uskupení Draka Holding N.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí. 

Společnost Draka Kabely, s.r.o. je v souladu s filosofií celého holdingového uskupení zaměřena na 

výrobu určitého sortimentu a prodej širokého sortimentu kabelů, vodičů a kabelových svazků jak pro 
všeobecné uţití, tak i pro speciální účely [7] 

 

13.3  Kopos Kolín, a.s. 

Společnost KOPOS KOLÍN a. s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, která jiţ řadu 

desetiletí působí na českém trhu. Po celou dobu své existence se soustředí především na výrobu 
elektroinstalačních úloţných materiálů. Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu 

let se však věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod 

obchodním názvem NEUTROSTOP. [8] 

 

13.4 MODUS, spol. s.r.o. 

MODUS patří uţ třináct let k nejvýznamnějším producentům osvětlovací techniky v České republice a 

k významným exportérům tohoto průmyslového odvětví. Shrnutím lze říci, ţe současné a budoucí 

úkoly společnosti jsou zaměřeny na dosaţení co nejvyšší kvality a efektivity všech procesů, které ve 
společnosti probíhají s cílem nabídnout zákazníkům produkty a sluţby v nejvyšší kvalitě. [9]  

 

14. Dovozci elektrické instalace 

 

14.1 HAGEMEYER CZECH REPUBLIC, s.r.o. 

HAGEMEYER CZECH REPUBLIC, s.r.o. představuje velkoobchod s elektroinstalačními materiály a 

elektrospotřebiči. Partner pro obchody s domácími spotřebiči, elektroinstalačními materiály a pro 
firmy zabývající se projekční, výrobní a montáţní činností v oblasti elektrotechniky. Více neţ 100 000 

poloţek renomovaných, tuzemských i zahraničních výrobců. Kvalifikované poradenství a technickou 

podporu. Zajišťuje vlastní, pravidelnou dopravu u nás zakoupeného zboţí k zákazníkům. [10] 

 

 

http://www.froeschl.cz/
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14.2 ELFETEX, spol. s.r.o. 
Společnost byla zaloţena v roce 1991. Od této doby ušla pořádný kus cesty. Díky dynamickému 

rozvoji dnes patří ELFETEX k největším hráčům na trhu s elektroinstalačním materiálem. Společnost 
má 17 prodejních míst a 220 spolupracovníků. Roční obrat činí více jak 1 miliardu Kč. [11] 

 

14.3 EMOS, spol. s r.o. 
EMOS je seskupení firem EMOS spol. s r.o., EMOS Trading a.s. a dceřiných společností na 

Slovensku, Polsku a Slovinsku a zabývá se prodejem elektrických produktů. V České republice působí 
EMOS od roku 1991, a v současné době má přes 350 zaměstnanců. Své produkty nabízí 

prostřednictvím vlastní sítě 20 maloobchodních prodejen po celé Moravě. [12] 

 

 

15. Kabely  

 
Jeden z největších výrobců kabelů na českém trhu je firma Draka Kabely, s.r.o. Tato společnost byla v 

České republice zaloţena 14. dubna 1994 jako dceřinná společnost národního uskupení Draka Holding 

N. V. se sídlem v Amsterdamu v Nizozemí. Je zaměřena na výrobu určitého sortimentu a prodej 

širokého sortimentu kabelů, vodičů a kabelových svazků jak pro všeobecné uţití, tak i pro speciální 
účely. 

 

15.1 CYKY 

 
Obr. 7 Kabel CYKY [7] 

 
     Cyky je měděný vodič s výplní. Jeho izolace a plášť je z PVC. Je odolný vůči šíření plamene dle 

ČSN EN 50265-1. Je vhodný pro pouţití pro pevné uloţení v otevřeném prostoru, v zemi, v betonu a 
také pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou. Je vyroben pro jmenovité napětí 450/750 V. Tento 

kabel se pro instalaci na hořlavé podklady doporučuje nejvíce. Vyrábí se v  rozměrech od 2 x 1,5 mm
2 

do 24 x 2,5 mm
2 
. Cena kabelu cyky se pohybuje od 6,279 Kč/m

2
 (pro rozměr 2 x 1,5 mm

2 
) do 129,89 

Kč/ m
2 

(pro rozměr 24 x 2,5 mm
2
). Všechny vyráběné rozměry a ceny i s dalšími parametry jsou 

uvedeny v tab. 9. 

 
Tab.9 Druhy kabelů CYKY 

CYKY 

počet ţil x 

jmenovitý 

průřez [n x 
mm

2
] 

2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 

cena [Kč/Km] 6 279 9 693 14 947 8 405 13 047 20 951 30 679 17 037 26 457 37 940 62 906 

počet ţil x 
jmenovitý 

průřez [n x 

mm
2
] 

5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 6 5 x 10 7 x 1,5 7 x 2,5 12 x 2,5 19 x 1,5 19 x 2,5 24 x 1,5 

cena [Kč/Km] 13 436 20 729 31 893 45 400 75 763 18 115 28 932 70 890 58 484 100 402 75 060 

. 
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15.2 1-CYKY 

 
Obr. 8 Kabel 1-CYKY [7] 

 
     Od kabelu CYKY se liší svým jmenovitým napětím. 1-Cyky je měděný vodič s výplní. Jeho izolace 

a plášť je z PVC. Je odolný vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1. Pouţívá se pro uloţení v zemi 

nebo na vzduchu podle HD 516 S2. Jeho jmenovité napětí je 0,6/1 kV. Vyrábí se v rozměrech od 4 x 
25 mm

2 
do 3 x 240 + 120 mm

2
 . Cena kabelu 1-CYKY se pohybuje od 179,306Kč/m

2
 (pro rozměr 4 x 

25 mm
2 
) do 1 343,774 Kč/ m

2 
(pro rozměr 3 x 240 + 120 mm

2
). Všechny vyráběné rozměry a ceny i s 

dalšími parametry jsou uvedeny v tab.10. 

 
Tab. 10 Druhy kabelů 1-CYKY 

1-CYKY 

počet ţil x 
jmenovitý 

průřez [n x 

mm
2
] 

4 x 25 5 x 25 3 x 35 + 25 4 x 35 5 x 35 3 x 50 + 35 4 x 50 

cena [Kč/Km] 179 306 220 383 223 796 238 632 293 536 298 362 309 612 

počet ţil x 

jmenovitý 

průřez [n x 
mm

2
] 

3 x 70 + 50 4 x 70 3 x 95 + 50 3 x 120 + 70 3 x 150 + 70 3 x 185 + 95 3 x 240 + 120 

cena [Kč/Km] 405 592 434 255 528 821 678 714 293 536 1 013 989 1 343 774 

 

 

15.3 CYKYLo 

 
Obr. 9 Kabel CYKYLo [7] 

 
     Je to měděný plněný vodič, který má izolaci a plášť z PVC. Je odolný vůči šíření plamene dle  

ČSN EN 50265-1. Proto se taky můţe pouţít pro instalaci na hořlavé podklady, ale nemá tak dobrou 

mechanickou pevnost jako kabel CYKY a proto je pro tyto instalace méně vhodný. Pouţívá se pro 
instalaci pod omítku a do lišt a jeho jmenovité napětí je 450/750 V. Vyrábí se v rozměrech  

od 2 x 1,5 mm
2 

do 3 x 2,5 mm
2
 . Cena kabelu CYKYLo se pohybuje od 5,629 Kč/m

2
 (pro rozměr 2 x 

1,5 mm
2 

) do 12,236 Kč/ m
2 

(pro rozměr 3 x 2,5 mm
2
). Všechny vyráběné rozměry a ceny i s dalšími 

parametry jsou uvedeny v tab.11. 

                        

                       Tab. 11 Druhy kabelů CYKYLo 

CYKYLo 

počet ţil x jmenovitý průřez [n x mm
2
] 2 x 1,5 2 x 2,5 3 x 1,5 3 x 2,5 

cena [Kč/Km] 5 629 8 743 7 745 12 236 
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15.4 1-AYKY 

 
Obr. 10 Kabel 1-AYKY [7] 

 

     Kabely 1-AYKY je plný nebo lanový hliníkový vodič, jeho izolace a plášť je z materiálu PVC a je 
opatřen výplní. Je odolný vůči šíření plamene dle DIN 50265 2-1. Je vyuţitelný pro pevné uloţení v 

zemi nebo vzduchu podle HD 516 S2. Jeho jmenovité napětí je 0,6/1 kV. Vyrábí se v rozměrech od 4 

x 25 mm
2 
do 4 x 240 mm

2
 . Cena kabelu 1-AYKY se pohybuje od 55,370Kč/m

2
  

(pro rozměr 4 x 25 mm
2 
) do 403,864 Kč/ m

2 
(pro rozměr 4 x 240 mm

2
). Všechny vyráběné rozměry a 

ceny i s dalšími parametry jsou uvedeny v tab.12. 

 
Tab. 12 Druhy kabelů 1-AYKY 

1-AYKY 

počet ţil x 

jmenovitý 

průřez [n x 
mm

2
] 

4 x 25 4 x 35 4 x 50 3 x 70 + 50 4 x 70 3 x 95 + 50 4 x 95 

cena [Kč/Km] 55 370 67 944 89 480 101 816 122 508 147 158 183 798 

počet ţil x 
jmenovitý 

průřez [n x 

mm
2
] 

3 x 120 + 70 4 x 120 3 x 150 + 70 4 x 150 3 x 185 + 95 4 x 185 3 x 240 + 120 

cena [Kč/Km] 156 448 228 668 192 852 266 790 244 700 324 684 298 484 

 

 

16. Silové vodiče 
 

16.1 CYY 

 
Obr.11 Vodiče CYY [7] 

 

     CYY je měděný plný vodič, jeho izolace je sloţena z pracovní a přídavné izolace a je sloţená z 

PVC. Je odolný vůči šíření plamene dle DIN EN 50265-2-1. Pouţívá se pro pevné uloţení v suchém 
prostředí v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice. Jeho jmenovité napětí je 

450/750 V. Vyrábí se o průřezech od 1,5 mm
2 

do 16 mm
2
 . Cena silového vodiče CYY se pohybuje od 

2,656Kč/m
2
 (pro průřez 1,5 mm

2 
) do 22,607 Kč/m

2 
(pro průřez 16 mm

2
). Všechny vyráběné rozměry a 

ceny i s dalšími parametry jsou uvedeny v tab.13. 

             
             Tab. 13 Druhy vodičů CYY 

CYY 

počet ţil x jmenovitý průřez [n x mm
2
] 1,5 2,5 4 6 10 16 

cena [Kč/Km] 2 656 4 013 6 166 9 100 15 117 22 607 

. 
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16.2 H05V-K 

 
Obr. 12 vodič H05V-K [7] 

 
     Je to měděný lanový vodič s PVC izolací. Jeho odolnost vůči šíření plamene je dána dle  

ČSN EN 50265-1. Je pouţitelný v suchém prostředí pro pevné uloţení v potrubé a pod omítkou, pro 

přístrojové vedení a rozvodné stanice. Jeho jmenovité napětí je 300/500 V. Vyrábí se o průřezech od 
0,5 mm

2 
do 1 mm

2
 . Cena silového vodiče H05V-K se pohybuje od 1,432Kč/m

2
 (pro průřez 0,5 mm

2 
) 

do 2,015 Kč/m
2 

(pro průřez 1 mm
2
). Všechny vyráběné rozměry a ceny i s dalšími parametry jsou 

uvedeny v tab.14. 

                                              
                                           Tab. 14 Druhy vodičů H05V-K 

H05V-K 

jmenovitý průřez [nmm
2
] 0,5 0,75 1 

cena [Kč/Km] 1 432 1 737 2 015 

 

 

H07V-K 

 
Obr. 13 Vodič H07V-K [7] 

 

     Je to měděný lanový vodič s PVC izolací. Jeho odolnost vůči šíření plamene je dána dle  
ČSN EN 50265-1. Je pouţitelný v suchém prostředí pro pevné uloţení v potrubé a pod omítkou, pro 

přístrojové vedení a rozvodné stanice. Jeho jmenovité napětí je 450/750 V. Vyrábí se o průřezech od 

1,5 mm
2 
do 120 mm

2
 . Cena silového vodiče H07V-K se pohybuje od 2,717Kč/m

2
  

(pro průřez 1,5 mm
2 

) do 217,769 Kč/m
2 

(pro průřez 120 mm
2
). Všechny vyráběné rozměry a ceny i s 

dalšími parametry jsou uvedeny v tab.15. 

              
              Tab. 15 Druhy vodičů H07V-K 

H07V-K 

jmenovitý průřez [mm
2
] 1,5 2,5 4 6 10 16 

cena [Kč/Km] 2 717 4 473 6 626 11 690 19 237 28 225 

jmenovitý průřez [mm
2
] 25 35 50 70 95 120 

cena [Kč/Km] 45 167 62 713 88 883 130 106 173 283 217 769 

 

 

 

17. Šňůry  

 
HO5VV-F 

     Šňůra H05VV-F je bílá šňůra s dvojitou izolací. Můţe být dvou-, tří- aţ pětikilová. Na trhu je 

k dostání v rozměrech od  2 x 0,5 mm
2 

do 5 x 2,5 mm
2
 . Cena šňůry H05VV-F se pohybuje přibliţně  

od 12 Kč/m
2
 (pro rozměr 2 x 0,5 mm

2 
) do 60 Kč/ m

2 
(pro rozměr 5 x 2,5 mm

2
) 
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               Tab. 16 Druhy šňůr CYSY 

H05VV-F (CYSY) 

počet ţil x jmenovitý průřez [n x mm
2
] 2 x 0,5 2 x 0,75 2 x 1 2 x 1,5 3 x 0,75 

cena [Kč/m] 12 14 16 20 14 

počet ţil x jmenovitý průřez [n x mm
2
] 3 x 1 3 x 1,5 3 x 2,5 5 x 1,5 5 x 2,5 

cena [Kč/m] 18 20 40 40 60 

 

 

18. Elektroinstalační lišty 

 
     Jeden z největších výrobců elektroinstalačních lišt, elektroinstalačních trubek a kabelových úchytek 

je v ČR firma KOPOS KOLÍN a.s. Všechny zde uvedené lišty se vyrábí dle ČSN EN 50 085-1  
(ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem, TP a schválené dokumentace. Jsou z tvrdého 

samozhášivého polvinylchloridu (PVC) s teplotní odolností -5 °C aţ +60 °C. Vyhovují zkoušce 

odolnosti proti šíření plamene dle ČSN EN 50 085-1 čl. 12.1. a dle ČSN 33 2312 čl. 2.10. Jsou 

pouţitelné na veškeré podklady stupně hořlavosti A aţ C3, jsou odolné proti agresivnímu a 
chemickému prostředí. Naopak odolné nejsou proti UV záření a nejsou vhodné pro pouţívaní ve 

venkovním prostředí. Lišty a příslušenství k lištovým rozvodům jsou standardně dodávány v bílé 

barvě RAL 9003. Některé vybrané lišty jsou nabízeny ve světle šedé barvě nebo imitaci dřeva. Po 
dohodě s výrobcem jsou k dostání moţné i jiné barevné odstíny. Lišty se dodávají v délkách  

2 a 3 metry s tolerancí ±1%. 

 
EKE 140X60 HD 

 

 

 

 

 

Barva: H – RAL 9003 – bílá 

             J – RAL 9010 – krémová 

            K – RAL 7035 – světle šedá 

            I1 – imitace – bříza růţová 

            I2 – imitace – dub tmavý 
Obr. 14 Použité značení lišt 

 

18.1 Vkládací lišty 

 

 
Obr. 15 Vkládací lišta LV 18x13 HD [8] 

 

     Vkládací lišty jsou elektroinstalační lišty s příslušenstvím, které je moţné instalovat do prostorů s 

nebezpečím výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná zóna 2. Běţně se vyrábějí 
v bílé barvě a jsou baleny v délce 2 nebo 3 m.  

 

název rozměr barva balení 

Balení: A – 3 m v PE folii 

             D – 2 m v kartonu 
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Vyrábějí se v rozměrech od (11 x 10) mm do (40x15) mm jejiţ cena se pohybuje podle velikosti 

rozměru od 14,50 Kč/m do 32,30 Kč/m. Všechny na trhu dostupné rozměry i s jejich cenami jsou 

uvedeny v tab.17 

 
                                         Tab. 17 Druhy vkládacích lišt 

Vkládací lišty LV 

rozměr [mm
2
] 11 x 10 18 x 13 24 x 22 40 x 15 

cena [Kč/m] 14,5 13,6 23,2 32,3 

 

¨ 

18.2 Lišty hranaté 

 

 
Obr.16 LHD 32 x 15 HD [8] 

 

     Hranaté lišty jsou elektroinstalační lišty, které je moţné instalovat do prostorů s nebezpečím 

výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná zóna 2. Většina hranatých lišt se vyrábí 
v bílé barvě a dodávají se o délce 2 m nebo 3 m. Výjimku tvoří lišty LHD 20 x 20 a LHD 40 x 20, 

které se vyrábějí i v barvě bříza růţová, dub tmavý a v těchto barvách se dodávají v délce 2 m. 

Vyrábějí se v rozměrech od (15 x 10) mm do (60x40) mm. Jejich cena se pohybuje podle velikosti 
rozměru od 11,50 Kč/m do 71,60 Kč/m. Všechny na trhu dostupné rozměry i s jejich cenami jsou 

uvedeny v tab. 18 

 
Tab. 18 Druhy hranatých lišt 

Hranaté lišty LHD 

rozměr [mm
2
] 15 x 10 17 x 17 20 x 10 20 x 20 25 x 15 30 x 25 32 x 15 40 x 20 40 x 40 60 x 40 

cena [Kč/m] 11,5 14,2 12,9 14,7 16,2 22,7 21 28,4 42,8 71,6 

 
     V tab. 20 jsou uvedeny ceny pro hranatý lišty v bílém barevném provedení. Případě provedení 

v barvách bříza růţová a dub tmavý se cena lišty zvedne více neţ o 100 Kč. Speciálním typem 

hranatých lišt jsou hranaté lišty bezhalogenové. Bezhalogenové Lišty jsou vyrobeny ze speciálního 
samozhášivého materiálu s teplotní odolností -20 °C aţ +80 °C (-15 °C aţ +60 °C pro skladování, 

dopravu a instalaci) neobsahujícího halogenové prvky. Lišty z tohoto materiálu jsou určeny pro bytové 

i průmyslové rozvody v nemocnicích, školách, nádraţních halách, výpočetních centrech atd. Jejich 
pouţití je vhodné do prostředí se zvýšeným zájmem na ochranu osob a zařízení. Lišty jsou odolné 

proti šíření plamene a je moţné je pokládat na / do hořlavých hmot stupně hořlavosti A aţ C3. Tyto 

hranaté bezhalogenové lišty jsou draţší neţ normální hranaté lišty a jejich ceny a konkrétní vyráběné 

rozměry jsou uvedeny v tab. 19. 

                                              
                                         Tab. 19 Druhy hranatých bezhalogenových lišt 

Lišty hranaté bezhalogenové 

rozměr [mm
2
] 20 x 20 40 x 20 40 x 40 

cena [Kč/m] 99,9 146,3 197,7 
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18.3 Lišty oblé 

 

 
Obr.17 LO 50 x 14 HD [8] 

 
     Lišty řady LO (35; 50; 75) je moţné montovat na podlahu a zatěţovat běţným provozem v bytech a 

kancelářích. Vyrábějí se v bílé a světle šedé barvě. Jejich cena se pohybuje podle rozměru od 47 Kč/m 

do 80 Kč/m. Vyráběné rozměry a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 20. 

 
                                               Tab. 20 Druhy oblých lišt 

Lišty oblé 

rozměr [mm
2
] 34 x 10,5 50 x 14 74 x 18 

cena [Kč/m] 47,4 67,8 80,5 

 

 

18.4 Lišty podlahové  

 

 
Obr. 18 LP 80 x 25 HD [8] 

 
     Lišty podlahové LP 80 x 25 a LPK 80 x 25 s příslušenstvím se montují do rohu mezi podlahou a 

stěnou místnosti. Lišta LPK 80 x 25 má navíc dráţku pro zasunutí koberce. Ke stejnému pouţití je 

určena lišta LP 35. Téměř všechny podlahové lišty se vyrábějí v bílé barvě. Výjimku tvoří lišta LP 35, 

která je k dostání i v barvě bříza růţová a dub tmavý. Jejich cena se pohybuje podle rozměru od  
81,20 Kč/m do 88,70 Kč/m. Lišta LP 35 v barevném provedení bříza růţová a dub tmavý stojí  

135,60 Kč/m. Vyráběné rozměry a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 21. 

 
                                       Tab. 21 Druhy podlahových lišt 

Lišty podlahové 

rozměr [mm
2
] LP 80 x 25 LPK 80 x 25 LP 35 x 25 

cena [Kč/m] 88,7 88,7 81,2 

¨ 
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18.5 Lišty elegant 

 

 
Obr.19 LE 60 x 19,5 HD [8] 

 

     Lišty řady LE (40; 60; 80; 100) s přístrojovými nosiči jsou určeny pro montáţ na stěnu. 
Nemontujeme je na podlahu, nejsou určeny k zátěţi jako např. šlapání. Všechny lišty elegant se 

vyrábějí v bílé barvě. Jejich cena se pohybuje podle rozměru od 29,60 Kč/m do 64,30 Kč/m. Vyráběné 

rozměry a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 22. 
  

                                   Tab. 22 Druhy lišt elegant 

Lišty elegant 

rozměr [mm
2
] 40 x 90 60 x 19,5 79,5 x 20,5 99,5 x 20 

cena [Kč/m] 29,6 49,9 52,1 64,3 

 
 

19. Elektroinstalační trubky 

 
     Trubky odpovídají a vyrábějí se dle ČSN EN 50 086-1 a ČSN EN 61 386-1, IEC 614, technických 

podmínek a schválené dokumentace. Trubky z PVC vyhovují zkoušce odolnosti proti šíření plamene 

dle EN 61 386-1. Dle ČSN 33 2312 je moţné jejich pouţití v materiálech stupně hořlavosti A aţ C3. 
Trubky z polyetylénu typ LPE 1 a LPE 2 - s nízkou a velmi nízkou mechanickou odolností lze pouţít 

pouze pro montáţ na / do nehořlavých hmot stupně A. Protoţe se zajímáme o hořlavé prostředí, tak 

zde budu dělat průzkum trhu jen trubek z materiálu PVC, které se právě můţou na a v hořlavých 

podkladech pouţívat. 
 

19.1 Ohebné trubky 
     Ohebné trubky se dělí na trubky s velmi nízkou mechanickou odolností (125 N), trubky s nízkou 

mechanickou odolností (320 N) a střední mechanickou odolností (750 N). Elektroinstalační ohebné 

trubky LPFLEX, MONOFLEX a SUPERMONOFLEX s příslušenstvím je moţné instalovat do 

prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná zóna 2. 
 

 
Obr. 20 Trubka LPFLEX [8] 

 

     Jsou to ohebné trubky s velmi nízkou mechanickou odolností. Slouţí pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku. Dále jsou vhodné pro montáţ do příček a stropů. Lze je montovat do prostoru nebezpečné 
zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrábějí se v šedobílé barvě a jejich cena se pohybuje 

podle rozměru od 2,90 Kč/m do 22,60 Kč/m. Vyráběné rozměry trubek LPFLEX a k nim dané ceny 

jsou zobrazeny v tab. 23 
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                       Tab. 23 Typy trubek LPFLEX 

Ohebné PVC trubky LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N 

Typ 2316E 2320 2325 2332 234 2350 

Vnější průmer [mm] 16 20 25 32 40 50 

Vnitřní průměr [mm] 10,7 14,1 18,3 24,3 31,2 39,6 

cena [Kč/m] 2,9 4,2 6,7 10,3 14,8 22,6 

 
 

MONOFLEX 

 

 
Obr. 21 Trubka MONOFLEX [8] 

 

     Jsou to ohebné trubky s nízkou mechanickou odolností. Pouţívají se pro instalaci na povrch, do 

omítky nebo pod omítku. Jsou vhodné pro montáţ do dutých zdí, příček a stropů. Lze je montovat do 
prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrábějí se v šedobílé barvě a jejich 

cena se pohybuje podle rozměru od 2,50 Kč/m do 20,00 Kč/m. Vyráběné rozměry trubek LPFLEX a 

k nim dané ceny jsou zobrazeny v tab. 24 
 

            Tab. 24 Typy trubek MONOFLEX 

Ohebné PVC trubky MONOFLEX - nízká mechanická odolnost 320N 

Typ 1416E 1420 1425 1432 1440 1450 

Vnější průmer [mm] 16 20 25 32 40 50 

Vnitřní průměr [mm] 10,7 14,1 18,3 24,3 31,2 39,6 

cena [Kč/m] 2,5 3,7 5,9 9,2 15 20 

 

 

SUPER MONOFLEX HFPP 

 

 
Obr. 22 SUPER MONOFLEX HFPP [8] 

 

     Tato trubka se střední mechanickou pevností je letošní novinka na trhu. SUPER MONOFLEX 

HFPP je ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP. Vyuţívá se v objektech, kde je 
kladen důraz na ochranu lidských zdrojů a cenného majetku, sníţení škod v případě poţáru, dále pak 

pro stroje, veřejné budovy a ţeleznice. Trubky SUPER MONOFLEX HFPP se vyrábějí  v šedé barvě a 

jejich cena se pohybuje podle rozměru od 13,00 Kč/m do 48,70 Kč/m. Vyráběné rozměry trubek 
SUPER MONOFLEX HFPP a k nim dané ceny jsou zobrazeny v tab. 27 
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   Tab. 27 Typy trubek SUPER MONOFLEX HFPP 

Ohebné trubky SUPER MONOFLEX HFPP  - střední mechanická odolnost 750N 

Typ 1216EHFPP 1220HFPP 1225HFPP 1232HFPP 1240HFPP 1250HFPP 

Vnější průmer [mm] 16 20 25 32 40 50 

Vnitřní průměr [mm] 10,7 14,1 18,2 24,2 32,4 41,2 

cena [Kč/m] 13 18 28 34 40 48,7 

 

 

Ohebná kovová trubka 

 

 
Obr. 23 Ohebná kovová trubka [8] 

 

     Kovové ohebné trubky jsou vhodné pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor. 

Trubky jsou vyrobené z vrchní pozinkované ocelové pásky, vrstva zinku 3 - 4 μm, a vnitřní izolační 

vrstvy. Cena kovových ohebných trubek se pohybuje podle rozměru od 57,20 Kč/m do 172,20 Kč/m. 
Vyráběné rozměry a k nim dané ceny jsou zobrazeny v tab. 26 

 

                           Tab. 26 Typy ohebných kovových trubek 

Ohebné kovové trubky KOPEX - střední mechanická odolnost 750N 

Typ 3313 3316 3323 3329 3336 3348 

Vnější průmer [mm] 18,9 21,4 28,9 35,2 43 54,9 

Vnitřní průměr [mm] 13,5 16 23 29 36 48 

cena [Kč/m] 13 18 28 34 40 48,7 

 
 

19.2 Tuhé hrdlované trubky 
     Ohebné trubky se dělí na trubky s nízkou mechanickou odolností (320 N), se střední mechanickou 
odolností (750 N), s vysoká mechanickou odolností (1250 N). 

 

 
 

 

 

 
 

     

Obr. 24 Trubka s nízkou                      Obr. 25 Trubka se střední               Obr.26  Trubka s vysokou                                                        
mechanickou odolností [8]                 mechanickou odolností [8]               mechanickou odolností [8] 

                                            

     Elektroinstalační hrdlované tuhé trubky řady 15xx, 40xx, 80xx, 15xxHF s příslušenstvím je moţné 
instalovat do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých látek dle ČSN EN 60 079-10, nebezpečná 

zóna 2. Jednotlivé typy, rozměry a ceny hrdlových trubek jsou uvedeny v tab. 27 a, 27 b 
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Tab. 27 a  Typy tuhých hrdlových trubek 

Tuhé hrdlové trubky 

- Nízká mechanická odolnost Střední mechnická odolnost 

Typ 1516E 1520 1525 1532 1540 1550 1563 4016E 4020 4032 4040 4050 4063 

Vnější průmer [mm] 16 20 25 32 40 50 63 16 20 32 40 50 63 

Vnitřní průměr [mm] 13,7 17,4 22,1 28,6 35,8 45,1 57 13 16,9 27,8 35,4 44,3 57 

cena [Kč/m] 8 9,8 14,5 20,9 29 43,8 68,1 17,3 24,9 47,9 63,9 97,8 115 

 

 

                                  Tab. 27 b Typy tuhých hrdlových trubek 
 

 

 

 

 

 

 

 

20. Upevňovací materiál 

 
20.1 Distanční příchytky 

     Distanční příchytky jsou dvoudílné a jsou určeny k upevnění jednotlivých kabelů do ∅16 mm a ∅26 

mm. Montáţ se provádí přišroubováním nebo přilepením spodní části příchytky na podloţku, 

nasazením příslušného kabelu a natlačením vrchní části na spodní. Vyrábí se jen ve dvou typech. První 
typ 6516 má rozměry (26 x 22,5) mm a stojí 3,40 Kč. Druhý typ 6526 o rozměrech (39 x 30) mm stojí 

5,20 Kč. 

 

 
Obr. 27 Distanční příchytka [8] 

 

20.2 Příchytky řadové 
 Typ 6723 - Řadová příchytka typu 6723 stojí 0,90 Kč 

 Typ 6724 - Řadová příchytka typu 6724 stojí 2,50 Kč 

 

 
                                  Obr. 27  Řadová příchytka, typ 6724 [8] 

 

 

 

 

Tuhé hrdlové trubky 

- Vysoká mechanická odolnost 

Typ 8016 8020 8025 8032 8040 8050 8063 

Vnější průmer [mm] 16 20 25 32 40 50 63 

Vnitřní průměr [mm] 12,2 15,8 20,6 26,6 34,3 43,2 57 

cena [Kč/m] 25,6 36,5 50 71,5 93,8 128 163,3 
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20.3 Příchytky oboustranné 

 

 
        Obr. 28 Oboustranné příchytky [8] 

 

Cena příchytek se pochybuje podle typu a rozměru od 2,40 Kč do 87 Kč. Jednotlivé ceny a rozměry 

příchytek nejdete v tab. 28 a, 28 b. 
 

              Tab. 28 a  Typy oboustranných příchytek 

Oboustranné příchytky ČSN 

typ 5213 PC 5216 PC 5221 PC 5229 PC 5236 PC 5242 PC 

vnější průměr [mm] 20,4 22,5 28,3 37 47 54 

cena [Kč] 3,2 3,7 4,3 5,9 8,3 13,4 

typ 3613 A 3616 A 3623 A 3629 A 3636 A 3648 A 

vnější průměr [mm] 18,7 21,2 28,3 34,5 42,2 54 

cena [Kč] 4,5 6,1 7 8,6 10,9 16,2 

 

 Tab. 28 b Typy oboustranných příchytek 

Oboustranné příchytky EN 

typ 5220 PC ZN 5225 PC ZN 5232 PC ZN 5240 PC ZN 5250 PC ZN 5263 PC ZN 

vnější průměr [mm] 20 25 32 40 50 63 

cena [Kč] 23,4 26,2 31 39,1 53,3 86,2 

typ 6808 6810 6812 6816 6820 6825 

vnější průměr [mm] 8 10 12,5 16 20 25 

cena [Kč] 2,4 2,9 3,3 3,19 4,6 5,4 

 

 

20.4 Jednostranné příchytky 

 
Obr. 29 Jednostranná příchytka[8] 

 

      Příchytky jsou určeny k připevnění kabelů ∅4 mm aţ ∅12,5 mm na podloţku. Cena příchytek se 

pochybuje podle typu a rozměru od 1,80 Kč do 2,90 Kč. Jednotlivé ceny a rozměry příchytek nejdete 

v tab. 29. 

                                        
 

 

 

                                       Tab. 29 Typy jednostranných příchytek 
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Jednostranné příchytky 

typ 6704 6706 6708 6710 6712 

vnější průměr [mm] 4 6 8 10 12,5 

cena [Kč] 1,8 2,3 2,4 2,6 2,9 

 

 

21. Elektroinstalační krabice 

 
.21.1 Elektroinstalační krabice pod omítku 

 

   

  
 

 

 

 
 

 

 
 

Obr. 30 Krabice univerzální       Obr. 31 Krabice přístrojová       Obr. 32 Krabice odbočná s víčkem 

      KU 68 – 1901 [8]                                 KP 67/2 [8]                                     KO 97/5 [8] 
 

     Jsou z tvrdého samozhášivého polyvinylchloridu (PVC) s teplotní odolností -5 °C aţ +60 °C. 

Krabice dle poţadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a 

hoření ţhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Je doporučena montáţ krabic na a do stavebních hmot třídy 
reakce na oheň A1 aţ C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy 

ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáţ krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A aţ C2). 

Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A. Ceny krabic pod omítku se 
pohybují přibliţně od 8 Kč do 100 Kč. Typy krabic pod omítku i s příslušnými cenami jsou uvedeny 

v tab. 30 

                   

                 Tab. 30 Typy krabic pod omítku 

Elektroinstalační krabice pod omítku 

Název Typ cena [Kč] poznámka 

krabice univerzální KU 68-1901 7,5  

krabice odbočná s víčkem KU 68-1902 8,9  

krabice odbočná s víčkem KO 97/5 17,9  

krabice odbočná s víčkem KOM 97 18  

krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903 49,8  

krabice přístrojová KP 67/2 9,1  

krabice přístrojová KP 67/3 9,1  

krabice přístrojová KP 67x67 16,5  

krabice přístrojová KP 64/2 54,1 Dvojnásobná 

krabice přístrojová KP 64/3 73,2 Trojnásobná 

krabice přístrojová KP 64/4 89,2 Čtyřnásobná 

krabice přístrojová KP 64/5 98,4 Petinásobná 

krabice přístrojová rozvodná KPR 68 17,2  

krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KR 97/5 87,8  
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21.2 Elektroinstalační krabice do dutých stěn 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obr. 33 Krabice univerzální           Obr. 34 Krabice univerzální           Obr. 35 Krabice přístrojová 
          KU 68/71L1[8]                                      KI 68 L/1[8]              moment. kroužkem KPM 64/LU [8] 

 

     Krabice do dutých stěn jsou z tvrdého samozhášivého polyvinylchloridu (PVC) s teplotní odolností 
-5 °C aţ +60 °C. Montáţ krabic se doporučuje provádět na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň 

A1 aţ C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost 

stavebních hmot: Montáţ krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A aţ C2). Krabice KI 68 L/1 a její 

modifikace KOPOS KOLÍN jako výrobce doporučuje pro montáţ do stavebních hmot stupně A aţ C3 
dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot. Krabice jsou určené pro rozvody s 

napětím 400 V a s proudem max 16 A. Ceny krabic pod omítku se pohybují přibliţně od 18,50 Kč do 

96,40 Kč. Typy krabic do dutých stěn i s příslušnými cenami jsou uvedeny v tab. 31. Krabice, které je 
moţné pouţívat do hořlavých hmot stupně C3, mají tuto skutečnost vyznačenou v tab. 31 v kolonce 

poznámka. 

 

         Tab. 31 Typy krabic do dutých stěn 

Elektroinstalační krabice do dutých stěn 

Název Typ cena [Kč] poznámka 

krabice univerzální KU 68/71L1 18,5  

krabice univerzální KI 68 L/1 46, 60 A - C3 

krabice odbočná s víčkem KU 68 LA/2 31,3  

krabice odbočná s víčkem KI 68 L/2 53,6 A - C3 

krabice odbočná s montáţním krouţkem a víčkem KOM 97/LU 29,2  

krabice přístrojová s montáţním krouţkem KPM 64/LU 20,5  

krabice přístrojová KP 64/2L 53,4 Dvojnásobná 

krabice přístrojová KP 64/3L 72,3 Trojnásobná 

krabice přístrojová KP 64/4L 87,3 Čtyřnásobná 

krabice přístrojová KP 64/5L 96,4 Petinásobná 

krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68 L/3 55  

krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KI 68 L/3 83,9 A - C3 
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21.3 Elektroinstalační krabice lištové 

 

 
                                                Obr. 36 Krabice přístrojová LK 80X28 T [8] 
 

     Jsou z  tvrdého samozhášivého polyvinylchloridu (PVC) s teplotní odolností -5 °C aţ +60 °C. 

Krabice dle poţadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a 

hoření ţhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Montáţ krabic se doporučuje na a do stavebních hmot třídy 
reakce na oheň A1 aţ C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 

0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáţ krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A aţ C2).  

Ceny lištových krabic se pohybují přibliţně od 16 Kč do 80 Kč. Typy lištových krabic i s příslušnými 
cenami jsou uvedeny v tab. 32. 

 

              Tab. 32 Typy lištových krabic  

Elektroinstalační krabice lištové 

Název Typ 
cena 
[Kč] poznámka 

krabice univerzální LKM 45 17,6   

krabice odbočná s víčkem LK 80/2 23,6   

krabice rozvodná s víčkem a svorkovnící LK 80/3 82,5   

krabice přístrojová LK 80/1 15,4   

krabice přístrojová LK 80X28/1 18,8   

krabice přístrojová LK 80X28R/1 15,4   

krabice přístrojová LK 80X28 T 16,8   

 

 

21.4 Krabice v uzavřeném provedení 
     Slouţí pro montáţ do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou 

nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.  
V uzavřeném provedení se vyrábí elektroinstalační krabice: 

 Plastové (IP 40, 54, 65) 

 Kovové (IP 54) 

     Ceny těchto krabic jsou poněkud draţší. Cena plastových krabic se v rozmezí do 70 Kč do 200 Kč, 

cena kovových krabic je od 500 Kč do 700 Kč. Tab. 33 jsou uvedeny druhy vyráběných krabic i 
s příslušnými cenami a stupni krytí 
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Tab. 33 Typy krabic v uzavřeném prostředí 

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení 

Název Typ Materiál stupeň krytí rozměr [mm] cena [Kč] 

krabice s průchodkami 8101 PVC slitina IP 54 95 x 95 x 50 88,8 

krabice s průchodkami a svorkovnicí 8102 PVC slitina IP 54 95 x 95 x 50 135,1 

krabice s průchodkami 8106 PVC slitina IP 40 72 x 72 x 42 69 

krabice s průchodkami a svorkovnicí 8107 PVC slitina IP40 72 x 72 x 42 93 

krabice s průchodkami 8110 PVC slitina IP 54 117 x 117 x 58 90,6 

krabice s průchodkami a svorkovnicí 8111 PVC slitina IP 54 117 x 117 x 58 128,1 

krabice s průchodkami 8117 PVC slitina IP 54 167 x 167 x 78 133,5 

krabice s průchodkami a svorkovnicí 8118 PVC slitina IP 54 167 x 167 x 78 194,2 

krabice s víčkem 7116 C Al slitina IP 54 96 x 96 x 69 507 

krabice s víčkem 7121 C Al slitina IP 54 119 x 119 x 78 691,5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Obr. 37  Plastové krabice 8107 a 8107 KA [8]                           Obr. 38  Kovová krabice 7116 C [8] 

 
 

22. Vypínače  

 
     Jeden z největších výrobců spínačů na a do hořlavých podkladů je v ČR společnost ABB.  Tato 

společnost vyrábí zmíněné přístroje v desingu Tango, Time, Praktik, Variant
+
 a Garant.  Spínače do 

všech prostředí jsou vyráběny ve velkém mnoţství barev, ale spínače na a do hořlavých prostředí se 
vyrábí vţdy jen ve dvou barevných typech. Pro montáţ výrobků do hořlavých podkladů a na ně je tedy 

nutné, aby všechny části výrobku (přístroje spínačů, zásuvek, kryty zásuvek, spínačů a rámečky) byly 

pro tuto montáţ určené.  

  

22.1 Spínače tango 
      Jsou určeny pro 10 AX, 250 V AC. U spínačů tohoto designu se prodávají zvlášť kryt, přístroj a 
rámeček spínače. Spínače jsou vyráběny v šedé a béţové barvě. 

 

 
Obr. 39 Spínač designu tango [6] 
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     Ceny spínačů tango se pohybují v rozmezí od 158 Kč do 203 Kč. Druhy vyráběných spínačů tango 

na a do hořlavých materiálů jsou uvedeny v tab. 34. V tab. 34 je jsou také uvedeny ceny doporučené 

výrobcem. Tyto ceny jsou jiţ s DPH. 

 
Tab. 34 Typy spínačů Tango 

Spínače Tango 

spínač  typ krytu typ přístroje typ rámečku 

cena 

krytu 

[Kč] 

cena 

přístroje 

[Kč] 

cena 

rámečku 

[Kč] 

Cena 

spínače 

[Kč] 

jednoduchý jednoduchý jednopólový jednonásobný 38,5 92,5 27 158 

jednoduchý, s 

popisovým polem 

jednoduchý, 

s 

popisovým 
polem 

jednopólový jednonásobný 54 92,5 27 173,5 

kolébkový s čirým 
průzorem 

jednoduchý 

s čirým 

průzorem 

jednopólový jednonásobný 56 92,5 27 175,5 

jednoduchý s potiskem 

a čirým průzorem 

jednoduchý 

s 

popisovým 

polem a 
čirým 

průzorem 

jednopólový jednonásobný 56 92,5 27 175,5 

kolébkový s čirým 
průzorem a potiskem 

jednoduchý 

s potiskem 
a čirým 

průzorem 

dvojpólový jednonásobný 58,5 117 27 202,5 

kolébkový dělený dělený 
sériový 

přepínač 
jednonásobný 50 124,5 27 201,5 

 

 

22.2 Spínače Time 
     Jsou určeny pro 10 AX, 250 V AC. U spínačů tohoto designu se prodávají zvlášť kryt, přístroj a 

rámeček spínače. Spínače jsou vyráběny v titanové a šampaňské barvě. 
 

 
Obr. 40 Spínač designu Time titanové barvy [6] 

 
     Ceny spínačů Time se pohybují v rozmezí od 250 Kč do 385 Kč. Druhy vyráběných spínačů Time 

na a do hořlavých materiálů jsou uvedeny v tab. 35. V tab. 35 je jsou také uvedeny ceny doporučené 

výrobcem. Tyto ceny jsou jiţ s DPH. 
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Tab. 35 Typy spínačů Time 

Spínače Time 

spínač typ krytu typ přístroje typ rámečku 

cena 

krytu 

[Kč] 

cena 

přístroje 

[Kč] 

cena 

rámečku 

[Kč] 

Cena 

spínače 

[Kč] 

kolébkový jednoduchý jednopólový jednonásobný 95 92,5 61 248,5 

jednoduchý, s 
popisovým 

polem 

jednoduchý, s 
popisovým 

polem 

jednopólový jednonásobný 141 92,5 61 294,5 

kolébkový s 

čirým 
průzorem 

kolébkový s 

čirým 
průzorem 

jednopólový jednonásobný 133 92,5 61 286,5 

jednoduchý s 

potiskem a 

čirým 
průzorem 

jednoduchý s 

popisovým 

polem a čirým 
průzorem 

dvojpólový jednonásobný 135 117 61 313 

kolébkový s 

čirým 
průzorem a 

potiskem 

jednoduchý s 

potiskem a 
čirým 

průzorem 

dvojpólový jednonásobný 135 117 61 313 

kolébkový 

dělený 
dělený 

sériový 

přepínač 
jednonásobný 199 124,5 61 384,5 

 

 

22.3 Spínače Praktik 
     Jsou určeny pro 10 AX, 250 V AC. Přístroje řady Praktik slouţí pro montáţ na podklady třídy 

reakce na oheň A2, B, C, D. Na hořlavé materiály se vyrábějí pouze v jedné barvě, a to v barvě 
béţové. 

 
Obr. 41 Spínač designu Praktik [6] 

 

     Ceny spínačů Praktik se pohybují v rozmezí od 90 Kč do 135 Kč. Druhy vyráběných spínačů 

Praktik na hořlavé materiály jsou uvedeny v tab. 36. V tab. 36 je jsou také uvedeny ceny doporučené 
výrobcem. Tyto ceny jsou jiţ s DPH. 

 

                                     Tab. 36 Typy spínačů Praktik 

Spínače Praktik 

Spínače řazení stupeň krytí cena [Kč] 

Spínač jednopólový  1 IP 44 91 

Přepínač sériový 5 IP 44 118,5 

Přepínač střídavý 6 IP 44 93 

Přepínač kříţový  7 IP 44 135.00 
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22.4 Spínače Variant
+
 

     Jsou určeny pro 10 AX, 250 V AC. Produkty nové řady Variant+ plně nahrazují starší provedení 

Variant. Přístroje řady Variant+ se mohou vyuţívat pro montáţ na podklady třídy reakce na oheň A2, 
B, C, D. Mají stupeň krytí IP 44. Spínače Variant+ se na hořlavé materiály vyrábějí pouze v jedné 

barvě, a to v barvě šedé. 

 

 
Obr. 42 Spínač designu Variant

+
 [6] 

 

     Ceny spínačů Variant
+
 se pohybují v rozmezí od 116 Kč do 175 Kč. Druhy vyráběných spínačů 

Variant
+  

na hořlavé materiály a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 37. Ceny jsou jiţ s DPH. 
 

Tab. 37 Typy spínačů Variant
+
 

Spínače Variant
+
 

Spínače řazení stupeň krytí cena [Kč] 

Spínač jednopólový 1 IP 44 115,5 

spínač dvojpólový 2S IP 44 136,5 

Přepínač sériový řazení 5 IP 44 151 

Přepínač střídavý řazení 6 IP 44 120,5 

přepínač střídavý, s čirým průzorem 6So, 6S IP 44 130 

přepínač střídavý, s čirým průzorem a popisovým polem 6So IP 44 138,5 

přepínač sřídavý dvojitý 6+6 IP 44 175 

Přepínač kříţový řazení 7 IP 44 141 

Přepínač kříţový, s čirým průzorem 7So IP 44 149 

 

 

22.5 Spínače Garant 
     Jsou určeny pro 10 AX, 250 V AC. Přístroje řady Garant se vyrábějí pro montáţ na podklady třídy 

reakce na oheň A2, B, C, D. Mají stupeň krytí IP 66. Pro zajištění daného stupně krytí je nutné u 
krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Spínače Garant se vyrábějí v šedé barvě. 

 

 
Obr. 43 Spínač designu Garant [6] 
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     Ceny spínačů Garant se pohybují v rozmezí od 435 Kč do 530 Kč. Všechny druhy vyráběných 

spínačů Garant na hořlavé materiály a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 38. Ceny jsou jiţ 

s DPH 

 
Tab. 38  Typy spínačů Garant 

Spínače Garant 

Spínače řazení stupeň krytí cena [Kč] 

Spínač jednopólový 1 IP 66 434 

spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou 2S IP 66 499 

Přepínač sériový 5 IP 66 458 

Přepínač střídavý 6 IP 66 445 

přepínač střídavý, s čirým průzorem 6So, 6S IP 66 473 

přepínač sřídavý dvojitý 6+6 IP 66 530 

Přepínač kříţový 7 IP 66 505 

Přepínač kříţový, s čirým průzorem 7So IP 66 514 

 
 

23. Zásuvky 

 
23.1 Zásuvky Tango 
     Jsou určeny pro 16A, 250 V AC. Zásuvky Tango, které se vyrábějí na a do hořlavých podkladů 
existují v béţové a šedé barvě. Některé druhy zásuvek Tango se prodávají bez rámečku a některé 

s rámečkem. V Tab. 40 jsou zobrazeny konkrétní případy. 
 

 
Obr. 44 Zásuvka designu tango [6] 

 
      Ceny zásuvek Tango se pohybují v rozmezí od 147 Kč do 173,50 Kč. Všechny druhy vyráběných 

zásuvek Tango na hořlavé materiály a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 39. Tyto ceny jsou 

doporučeny výrobcem a jsou jiţ s DPH. 

 
Tab. 39 Typy zásuvek Tango 

Zásuvky Tango 

druh zásuvky rámeček 
cena 

zásuvky 

[Kč] 

cena 
rámečku 

[Kč] 

celková 

cena [Kč] 
poznámka 

jednonásobná s ochranným 

kolíkem, s clonkami 
jednonásobný 120 27 147   

jednonásobná s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s 

víčkem 

jednonásobný 131 27 158   

dvojnásobná s clonkami a 
natočenou dutinkou 

dvojnásobný 173,5 - 173,5 
rámeček je jiţ 

zabudován 
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23.2 Zásuvky Time 
     Jsou určeny pro 16A, 250 V AC. Zásuvky Time, které se vyrábějí na a do hořlavých podkladů 

existují v titanové a šampaňské barvě. Některé druhy zásuvek Time se prodávají bez rámečku a 
některé s rámečkem. V Tab. X jsou zobrazeny konkrétní případy. 

 

 
Obr. 45 Zásuvka designu Time[6] 

 

     Ceny zásuvek Time se pohybují v rozmezí od 340 Kč do 404 Kč. Všechny druhy vyráběných 

zásuvek Time na hořlavé materiály a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 40. Tyto ceny jsou 
doporučeny výrobcem a jsou jiţ s DPH. 

 

Tab. 40 Typy zásuvek Time 

Zásuvky Time 

druh zásuvky rámeček 

cena 

zásuvky 
[Kč] 

cena 

rámečku 
[Kč] 

celková 

cena [Kč] 
poznámka 

jednonásobná s ochranným 

kolíkem, s clonkami 
jednonásobný 278 61 339   

jednonásobná s ochranným 
kolíkem, s clonkami, s 

víčkem 

jednonásobný 318 61 379   

dvojnásobná s clonkami a 

natočenou dutinkou 
dvojnásobný 404 - 404 

rámeček je jiţ 

zabudován 

 

 

23.3 Zásuvky praktik 
     Jsou určeny pro 16A, 250 V AC. Přístroje řady Praktik pro montáţ na podklady třídy reakce na 
oheň A2, B, C, D. Mají stupeň krytí IP 44.  

 

 
Obr. 46 Spínač a zásuvka designu praktik [6] 

 

Ceny zásuvek Praktik se pohybují v rozmezí od 97 Kč do 370 Kč. Všechny druhy vyráběných zásuvek 

Praktik na hořlavé materiály a jejich příslušné ceny jsou uvedeny v tab. 41. Tyto ceny jsou doporučeny 

výrobcem a jsou jiţ s DPH 
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Tab. 41 Typy zásuvek Praktik 

Zásuvky Praktik 

druh zásuvky stupeň krytí Cena [Kč] 

jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem IP 44 97 

dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s víčky IP 44 167,5 

jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím 1 IP 44 352 

zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s víčkem, s ochranou pře 

přepětím 1 
IP 44 370 

 

 

23.4 Zásuvky Variant
+
 

     Jsou určeny pro 16A, 250 V AC. Produkty nové řady Variant+ plně nahrazují starší provedení 

Variant. Na hořlavé podklady se vyrábějí v šedé barvě. Jedna z mála vyráběných zásuvek designu 

Variant
+
 na hořlavé materiály je zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem. Její 

doporučená cena výrobcem 112,50Kč 
  

23.5 Zásuvky Garant 
     Jsou určeny pro 16A, 250 V AC. Jejich stupeň krytí je IP 55. Zásuvky Garant na a do hořlavých 

podkladů se vyrábějí v šedé barvě. Jedna z mála vyráběných zásuvek designu Garant na hořlavé 

materiály je zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem. Její doporučená cena 

výrobcem 554 Kč. 
 

 

24. Svítidla 

 
Jeden z největších výrobců na trhu v ČR je společnost MODUS. Tato společnost vyrábí 

širokou škálu svítidel, mezi které patří pohledná vestavná svítidla, přisazená svítidla s krytem, 

přisazená mříţková svítidla,  bytová svítidla, průmyslová výbojková svítidla a další. Všechny 

níţe popisovaná svítidla jsou označený trojúhelníkem s písmenem F a mohou tedy být 

instalovány na hořlavé stavební materiály.  
 

24.1 pohledová vestavná svítidla 

 

 
Obr. 54 Pohledné vestavné svítidlo MODUS SPMC [9] 

 

 MODUS I AL – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory 

 MODUS I ALDP – kanceláře, pracoviště s vysokými nároky na omezení oslnění 

 MODUS I ALMAT – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory 
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 MODUS IKP – designové osvětlení, obchody, společenské prostory, chodby,  

                                         sociální zařízení 

 MODUS SPMA – kanceláře, obchody, chodby, recepce, sociální zařízení 

 MODUS SPMC – obchody, recepce, chodby, sociální zařízení 

 MODUS SPME – obchody, recepce, chodby 

   Ceny jednotlivých druhů pohledových vestavných svítidel jsou v tab. 42. Ceny jednotlivých typů 

svítidel se liší podle velikosti a parametrů svítidla a v tab. 42 jsou uváděny uváděna cenová rozmezí  

nejlevnějšího a nejdraţšího svítidla daného typu. 
 

                                               Tab. 42 Typy pohledných vestavných svítidel 

Pohledná vestavná svítidla 

typ cenové rozmezí [Kč] 

MODUS I AL 385 – 2705 

MODUS I ALDP 595 – 3245 

MODUS I ALMAT 595 – 2270 

MODUS IKP 780 – 2205 

MODUS SPMA 495 – 880 

MODUS SPMC 460 – 985 

MODUS SPME 1300 – 2300 

 

 

24.2 Přisazená svítidla s krytem 

 
Obr. 55 Přisazené svítidlo s krytem STIL 204SA [9] 

 

 MODUS K – obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory 

 MODUS KS – obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory 

 MODUS KV – obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory 

 MODUS SB – montáţ pod kuchyňské linky 

 MODUS BETA – bytové, komunikační a obchodní prostory 

 MODUS BRKL – bytové, obchodní a komunikační prostory 

 STIL 

    

      Ceny jednotlivých přisazených svítidel jsou v tab. 43. Ceny jednotlivých typů svítidel se liší podle 

velikosti a parametrů svítidla a v tab. 43 jsou uváděny uváděna cenová rozmezí  nejlevnějšího a 
nejdraţšího svítidla daného typu. 
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                                                Tab. 43 Typy přisazených svítidel s krytem 

Přisazená svítidla s krytem 

typ cenové rozmezí [Kč] 

MODUS K 335 - 1260 

MODUS KS 315 - 1300 

MODUS KV 800 - 1200 

MODUS SB 325 - 730 

MODUS BETA 535 - 930 

MODUS BRKL 400 - 800 

STIL 385 - 825 

 

 

24.3 Přisazená mřížková svítidla 
 MODUS LL AL – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory 

 MODUS LL ALDP – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory 

 MODUS LLX AL – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory 

 MODUS SLIM AS – osvětlení svislých ploch jako školní tabule, regály se zboţím… 

     Ceny jednotlivých přisazených mříţkových svítidel jsou v tab. 45. Ceny jednotlivých typů svítidel 

se liší podle velikosti a parametrů svítidla a v tab. 45 jsou uváděny uváděna cenová rozmezí  

nejlevnějšího a nejdraţšího svítidla daného typu. 

 

                                              Tab. 44 Typy přisazených mřížkových svítidel 

Přisazená mříţková svítidla 

typ cenové rozmezí [Kč] 

MODUS LL AL 540 - 3140 

MODUS LL ALDP 625 - 3360 

MODUS LLX AL 475 - 2975 

MODUS SLIM AS 1405 - 2080 
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Závěr 

      Cílem práce bylo zjisti dané poţadavky a normy pro elektroinstalaci na a do hořlavých materiálů a 

dále prozkoumat jaké jsou na trhu k dostání výrobky a kolik tyto výrobky stojí. 

      Elektrická instalace je soubor sestávající z úloţného materiálu, vodičů, elektrických přístrojů, 

svítidel a pevně instalovaných elektrických spotřebičů. Základní věcí pro elektroinstalaci je poznatek, 

ţe stavební hmoty se dělí na stupně hořlavosti A aţ C3 a pomocí těchto stupňů určujeme zda a jak je 

na dané stavební hmotě přístroj nebo materiál pouţitelný. Základní norma, která nám udává jak 

správně provádět elektroinstalaci na a do hořlavých materiálu je ČSN 33 2312 – Elektrická zařízení 

v hořlavých látkách a na nich (1985). Tato norma jak správně instalovat přístroje a materiály do 

hořlavých hmot. Na kaţdý přístroj a materiál klade při instalaci na a do hořlavých hmot jiné 

poţadavky. Vodiče a kabely musí být nehořlavé nebo aspoň odolné proti šíření plamene, materiál lišt a 

trubek musí být nehořlavý nebo alespoň odolný proti šíření plamene, elektrické předměty, jako jsou 

spínač, zásuvky musí být označeny značkou pro montáţ na nebo do hořlavých hmot a svítidla značkou 

s písmenem F. Nejsou li předměty a svítidla označeny tak jak bylo uvedeno, mohou se na a do 

hořlavých materiálů instalovat, jen za předpokladu, ţe jsou od hořlavých hmot odděleny tepelně 

izolační podloţkou popřípadě vzduchovou mezerou.  

     Základním druhem kabelu pro instalaci na a do hořlavých hmot je kabel CYKY. Cena pro nejvíce 

pouţívané CYKY-J 3 x 2,5 mm
2
 a CYKY-J 3 x 1,5 mm

2
 je 13 Kč/m respektive 9 Kč/m. 

Elektroinstalačních lišt máme několik druhu například vkládací, hranaté, oblé, podlahové, elegant. 

Cena lišt se pohybuje převáţně od 50Kč/m do 100Kč/m. Nejpouţívanější elektroinstalační trubky jsou 

LPFLEX, MONOFLEX a jejich cena se pohybuje do 50 Kč/m. Elektroinstalační krabice jsou určeny 

především na a do hořlavých materiálu stupně hořlavosti A – C2. Kopos Kolín jako jeden z velmi 

mála výrobců vyrábí elektroinstalační krabici i do materiálů stupně hořlavosti C3. Cena krabic se 

pohybuje od 8Kč do 100Kč. Kovové krabice jsou draţší a jejich cena se pohybuje od 100 Kč do 800 

Kč. Vypínače a zásuvky existují nástěnné, polozapuštěné a zapuštěné. Na trhu existují v různých 

designech. Ceny se pohybují od 100Kč do 500Kč. Nejdraţší vypínače a zásuvky jsou designu Garant, 

ale jako jediné mají stupeň krytí IP 55. Světla můţou být pohledová vestavná, přisazené s krytem nebo 

přisazená mříţková. Cena jednotlivých svítidel se pohybuje přibliţně od 350 Kč do 3 200Kč. Velkou 

oblibu zvláště u návrhářů bytových a kancelářských interiérů si získaly systémy s halogenovými 

miniaturními zářivkami, převáţně na napětí 12 V. Napájení těchto osvětlovacích systémů je moţno 

provádět SELV – napětím bezpečným z hlediska úrazu elektrického proudu. Jejich povrchová teplota 

je ovšem velice vysoká a to okolo 300 °C. Vzhledem ke své teplotě nejsou tyto systémy k osvětlování 

dřevěných objektů příliš vhodné, protoţe i relativně slabá ţárovka o 50 W můţe způsobit poţár. Jedni 

z největších výrobců a dovozců na českém trhu jsou společnosti ABB, s.r.o., Draka Kabely, s.r.o., 

KOPOS KOLÍN, a. s., MODUS, spol. s r.o., EMOS, spol. s r.o, HAGEMEYER CZECH REPUBLIC 

,s.r.o., ELFETEX, spol. s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.froeschl.cz/
http://www.froeschl.cz/
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Návod na instalaci výrobků ABB s.r.o.,Elektro-Praga 
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Příloha č. 2 – Instalace elektrických rozvodů v dřevostavbách 
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Příloha č. 3 – Přehled sortimentu ABB 
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