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   Anotace  

 

 

VIDMOCHOVÁ, Z.: Elektrická zařízení jako jedna z příčin vzniku požáru u fyzických 

a právnických osob. VŠB- TU Ostrava, 2012. 

                

             V diplomové práci se zabývám vytipováním jednotlivých elektrických zařízení u 

fyzických a právnických osob, u kterých dochází nejčastěji ke vzniku požáru v souvislosti 

s jejich používáním a provozováním. Dále jsou v diplomové práci uvedeny statistiky požárů 

jednotlivých elektrických zařízení, povinnosti fyzických a právnických osob, které jsou 

stanoveny zákony. Cílem diplomové práce je  návrh bezpečnostního opatření vedoucí ke 

snížení počtu požárů u fyzických a právnických osob, které vede k minimalizaci ohrožení 

osob a majetku. 

 

Klíčová slova: elektrické zařízení, elektrický zkrat, přechodový odpor, přetížení sítě, fyzická 

osoba, právnická osoba 

 

                                                                   

Annotation  

 

   

             VIDMOCHOVÁ, Z.: Electrical equipment as one of  causes of fire in 

natural and legal persons. Technical University of Ostrava, 2012.  

 

             In thi thesis I deal with with the forecasting of the electric facility at individual and 

legal persons, for whom there is usually a fire in the kontext with their use and operation. 

Further, in this thesis are given statistics of fires the electric equipment, responsibilities of 

individuals and legal persons, what areestablished by laws. The aim of the thesis is proposal 

of  security, which will leads toreduce the number of fires for individual and legal persons, 

and to minimization of threatpersons and property. 

 

   

Keywords: electrical equipment, electrical short circuit, impedance, network congestion, 

individual person, legal person . 
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1 Úvod 

             Diplomová práce se zabývá požárem elektrických zařízení u fyzických a právnických 

osob a návrhem bezpečnostních opatření sloužící k eliminaci vzniku požáru. 

             Po úvodu následuje vysvětlení základních pojmů, které jsou stěžejní pro diplomovou 

práci. V dalších kapitolách jsou podrobněji popsány příčiny vzniku požáru elektrických 

zařízení, vytipování nejčastějších elektrických zařízení, které způsobují požár u fyzických a 

právnických osob a stávající bezpečnostní opatření sloužící k bezpečnému používání a 

provozování elektrických zařízení. 

             V diplomové práci nejsou opomenuty ani povinnosti fyzických a právnických osob 

v souvislosti při používání a provozování elektrických zařízení vyplývající z jednotlivých 

zákonů a vyhlášek. 

            Z podkladů Statistického sledování událostí, které jsou zpracované podle jednotné 

metodiky v rámci celého Hasičského záchranného sboru České republiky a na základě 

rozboru statistiky požárů jsou v diplomové práci uvedeny nejrizikovější elektrické iniciátory a 

elektrická zařízení, která jsou příčinou vzniku požáru. 

             Bezpečnostní opatření v oblasti protipožární ochrany tvoří v dnešní době nedílnou 

součást projekčního řešení prakticky všech větších budov a co se týče bezpečnosti by se 

nemělo zapomínat ani na používání elektrických zařízení v domácnostech. 

             Důležité je si uvědomit, že každou budovu protíná velké množství silových a 

slaboproudých vedení tvořící jeden celek. Každé takové vedení představuje potenciální riziko 

v případě požáru, neboť může být původcem silného zakouření, které snižuje orientaci 

v prostoru a při vysokých teplotách je také zdrojem jedovatých zplodin hoření.  

             Cílem diplomové práce je tedy snaha o zajištění bezpečného používání a provozování 

elektrických zařízení, aby nedocházelo k požárům elektrických zařízení a tím i ohrožení osob 

a majetku. 



 

 

2 Rešerše literatury 

2.1 Knižní publikace 

Šrom, I.,Zjišťování příčin vzniku požárů od elektrických iniciátorů 

             Tato publikace popisuje jednotlivé elektrické iniciátory a nejčastější příčiny vzniku 

požárů elektrických zařízení 

 

Grossmann, F., Elektrická zařízení 

             Kniha se zabývá bezpečnostními předpisy při používání elektrických zařízení a 

jednotlivými ochrannými opatřeními. 

2.2 Legislativa      

Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn  

             Tento zákon stanovuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry. Dále určuje povinnosti právnickým a fyzickým osobám na úseku 

požární ochrany. 

2.3 Elektronické zdroje 

http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 

[cit. 15.3.2011] 

             Tyto zdroje poskytují statistické informace o všech požárech v ČR.  



 

 

3 Elektrická zařízení 

             Elektrické zařízení je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá 

účinků elektrických nebo magnetických jevů. Elektrické zařízení se skládají z elektrických 

obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů [14]. 

 

Elektrický obvod: soustava vodičů a jiných prvků, kterou může protékat elektrický proud 

[14]. 

 

Elektrická instalace: soustava vzájemně spojených elektrických předmětů a částí zařízení 

v daném prostoru nebo místě [14]. 

 

Elektrický předmět: konstrukční část, sestava nebo celek, která se připojuje nebo zapojuje 

[14].  

 

             Elektrická energie je nejčistší a nejuniverzálnější formou energie.  Je možné ji měnit 

na energii mechanickou, tepelnou, světelnou (jiná forma elektromagnetického pole). 

Podstatou elektrické energie tvoří tok volných elektronů při vodivém spojení míst s rozdílným 

elektrickým potenciálem. Elektřinu můžeme charakterizovat především elektrickým proudem 

a elektrickým napětím [1]. 

 



 

 

4 Nejčastější příčiny vzniku požáru elektrických zařízení  

             Elektrická energie v různých formách je v souvislosti s provozem spotřebičů častou 

příčinou vzniku požáru. Při provozu elektrických zařízení a rozvodů musíme počítat nejen se 

standardními provozními podmínkami, ale i s různými poruchovými jevy, které mohou vést 

ke vzniku požáru [1]. 

Nejčastějšími poruchovými faktory, které vedou k požárům patří [1]: 

 Elektrický zkrat 

 Přechodový odpor 

 Přetížení sítě 

 

Elektrický zkrat:  

             Elektrickým zkratem rozumíme náhodné nebo úmyslné vodivé spojení mezi 

jednotlivými fázemi elektrizační soustavy, popř. mezi některou fází a zemí v soustavě účinně 

uzemněné přes zanedbatelný odpor nebo impedanci dvou nebo více obvodů, které mají při 

normálním provozu různá napětí. Tyto chybné spojení způsobuje nadměrný nárůst proudu nad 

obvyklou provozní hodnotu tím, že jsou z elektrického obvodu vyřazeny spotřebiče, které 

představují hlavní část odporu obvodu. Zkratové proudy bývají tak velké, že téměř ve všech 

případech vážně ohrožují celé elektrické zařízení. Velikost zkratového proudu vyplývá  z 

ohmova zákona [1]. 

 

Příčiny vzniku zkratu [1]: 

a) technická závada elektrických zařízení (nekvalitní izolace vodičů, znečištění, 

vadné kontakty, atd.), 

b) chybná manipulace a instalace (chybná montáž, neodborné připojení, 

spojování vodičů, průchod vodičů, průchod vodičů přes ostré hrany), 

c) přepětí (k požárům dochází nejčastěji v zařízeních s nedostatečnou izolací, 

přepětí způsobená bouřkovou činností atd.), 

d) nesprávné dimenzování, 

e) stárnutí elektrického vedení a zařízení, 

f) nesprávná údržba (neoprávněné úpravy, provizorní opravy atd.), 

g) cizí zásahy a povětrnostní vlivy (poškození vedení zařízení, např. v souvislosti 

s výkopovými pracemi, při stavebních úpravách objektu atd.) 



 

 

             Jednotlivé příčiny zkratu nepůsobí jen samostatně, ale většinou dochází ke vzniku 

zkratu ze dvou a více příčin [1]. 

 

Účinky zkratového namáhání:  

             Vznik zkratového proudu je doprovázen nepříznivými účinky, mezi které patří 

hlavně účinky tepelné, dynamické, vznik elektrického oblouku a pokles napětí ve 

zkratovém obvodu. Tepelné účinky zkratového proudu mají v nedostatečně 

dimenzovaném zařízení často ničivé účinky Průchodem zkratového proudu zkratovým 

obvodem nastává nadměrné oteplení všech částí zkratového obvodu s možnými 

nepříznivými následky. Během krátké doby trvání zkratu nemůže být vzniklé teplo 

odvedeno do okolního prostředí a způsobuje tak prudký nárůst teploty vedoucí až 

k rozžhavení vodičů, spálení izolace, vznícení hořlavých látek, požár [1]. 

 

Přechodový odpor: 

             Přechodový odpor se dá chápat jako nedokonaly dotyk spojované části vodiče 

v místě spojení s druhým vodičem nebo svorkou. Proud elektronů z celkového průřezu 

vodiče je nucen projít poměrně malou plochou styku, která pro něj představuje značně 

zvětšený odpor, přičemž vzniká teplo, které bude tím větší, čím větší bude přechodový 

odpor a intenzita proudu. Přechodový odpor ve spoji je menší pokud jsou například 

použity vhodné, kvalitní materiály (např. slinuté hmoty typu W-Cu, Ni-Ag atd.) nebo je 

zvětšená vodivá plocha spoje [1].  

 

Příčina vzniku přechodového odporu:  

             Příčinou vzniku přechodového odporu mohou být např. nerovnosti mezi spoji, 

různé druhy nedokonalého spojení, protože zmenšenou plochou dotyku se přechodový 

odpor zvětšuje. Přechodové odpory se nejvíce vyskytují v místech spojů vodičů, na 

kontaktech přístrojů, spínačů, zásuvek, při připojování vodičů bez svorek tzv. kroucením, 

nedostatečným připevněním vodičů ke svorkám, nedotažením spojů atd. Přechodový 

odpor se ještě zvětší, pokud je místo dotyku, spoje, kontaktu zoxidované. Největší 

nebezpečí oxidace a následných rizik hrozí u hliníkových vodičů. Příčiny tohoto 

nebezpečí jsou vlastnosti hliníku, který snadno zoxiduje, hlavně ve vlhkém prostředí, a 

jeho oxid je dobrým izolantem. Toto nebezpečí se ještě zvyšuje při přímém spojování 

hliníkových a měděných vodičů. Dále může nastat situace tzv. tečení hliníku. Jedná se o 

vlastnost hliníkového materiálu, který má snahu ,,uhýbat“ tlaku svorek místě spoje. Spoje 



 

 

na hliníkových vodičích se pak z tohoto důvodu samovolně uvolňují a je třeba je 

pravidelně kontrolovat a dotahovat. Podobně jako hliníkové vodiče se v připojovacích 

svorkách chovají konce slaněných vodičů (vodiče ve formě lanek), které byly v místě 

upevnění do svorek pocínovány [1]. 

 

Účinky přechodového odporu:  

             Průchodem proudu přes přechodový odpor se může spoj zahřát až k teplotě kolem 

1000 ºC, což je dost vysoká teplota, aby mohlo dojít ke vznícení izolace vodičů, ale také 

k roztavení svorky a k zapálení okolních hořlavých látek úkapem žhavého kovu. Příčinou 

může být dlouhodobé usazování nečistot, prachu v zásuvkách [1]. 

 

Přetížení sítě: 

             Přetížením sítě se rozumí takový stav, kdy ve vedení elektrické sítě, strojů a 

zařízení vznikají proudy, kterými jsou dlouhodobě převyšovány povolené normy. Vodiče, 

vinutí motorů, transformátorů mají odpor a průchodem proudu přes tento odpor se vytváří 

teplo a vodiče se zahřívají. Ohřátí se však dosahuje za běžných provozních podmínek při 

předepsané zátěži jen určitou bezpečnou hodnotu, se kterou již v návrhu bylo počítáno a 

podle které se navrhuje i druh izolace nebo způsob ochlazení [1]. 

 

Účinky přetížení:  

             V případě zvýšeného průchodu proudu vodičem zatížením vyšším než, které je 

povolené, popř. zvýšením teploty okolního prostředí, dojde k vysokému ohřátí vodiče a 

postupnému nežádoucímu zahřívání izolace, stárnutí izolace a to vede k jejímu poškození. 

Teploty, které vznikají při přetížení nejsou zdaleka tak velké jako je tomu při vzniku 

elektrického zkratu, ale mohou stačit k zahřívání, tepelné degradaci a ke změně 

elastičnosti a mechanické pevnosti izolačních materiálů. Izolace vodiče se může 

v některých případech i vznítit a případně může dojít ke vzniku zkratu a tím k následné 

iniciaci plamenného hoření s následným požárem. Průvodním jevem tohoto druhu iniciace 

jsou v počáteční fázi pachové vjemy na základě tepelné degradace izolace a dále vizuálně 

pozorovatelný vznik zplodin při rozkladu anebo samotné hoření izolace [1].  

 

 

 



 

 

4.1 Elektrické rozvody 

             Elektrické rozvody se dělí na základě Statistického sledování událostí do těchto 

oblastí [1]: 

 měniče, 

 výkonové pojistky, 

 spínače, 

 rozvaděče, 

 vnitřní a vnější rozvody, 

 dieselelektrická soustrojí, 

 akumulátory. 

 

4.2 Elektrické spotřebiče 

             Podle Statistického sledování jsou elektrické spotřebiče rozděleny do těchto skupin 

[1]: 

 k vytápění a vaření, 

 k praní a žehlení, 

 k ochlazování, 

 k osvětlování 

 TV, rozhlas, video, 

 ke svařování a pájení, 

 točivé stroje, 

 spotřebiče s pohonem NN, 

 slaboproudá zařízení, 

 počítače a kancelářské stroje. 

 

4.3 Elektrická zařízení v domácnostech [1,11,12]: 

 elektrický vařič 

 elektrická trouba 

 elektrická kamna 

 elektrický bojler 

 mikrovlnná trouba 



 

 

 fritovací hrnec 

 pračka 

 myčka 

 rychlovarná konvice 

 varná deska 

 lednička  

 mrazák 

 mixér  

 sendvičovač 

 televize 

 DVD 

 vysavač 

 žárovka 

 žehlička 

 fén 

 nabíječky – baterie, mobily, elektronická cigareta 

4.4  Elektrická zařízení u právnických osob [1]: 

 totožné s elektrickými spotřebiči  v domácnostech 

 elektrické rozvody 

 autoelektrika 

 akumulátory 

 strojní zařízení 

 technologické linky 

 elektrická požární signalizace 

 rozvaděče 

 transformátory 

 elektrické rozvodny 

 rozvody v kabelových kanálech 

 



 

 

5 Příčiny vzniku požáru nejčastěji hořících elektrických 

zařízení u fyzických osob 

             Na základě vyhodnocení jednotlivých požárů u fyzických osob, resp. 

v domácnostech, dochází nejčastěji k požárům dále zmíněných elektrických zařízení. 

 

Elektrická kamna: 

             Příčinou vzniku požáru u kamen bývá nejčastěji porucha regulace tepelných pojistek, 

termostatů, nesprávná instalace a špatný stav topidla, nebo ponechání hořlavých látek poblíž 

kamen. Hlavním příkladem může být používání akumulačních kamen, která patří mezi 

bezpečná topidla, ale musí být samozřejmě provozovány podle bezpečnostních předpisů, které 

jsou v souladu s protipožárními předpisy. Častou příčinou vzniku požáru u těchto kamen je 

výskyt hořlavých látek a materiálů na kamnech nebo v jejich blízkosti.  Při provozu 

akumulačních kamen dochází během nahřívání k teplotám uvnitř kamen na keramických 

blocích kolem 800 °C. V případě, že se na kamnech vyskytuje hořlavý materiál, především 

textilie, povrchová teplota kamen bez potřebného ochlazování, proudění okolního vzduchu je 

postačující k tomu, aby došlo k zapálení materiálu. Co se týče technických parametrů 

akumulačních kamen můžeme říci, že  teplotu akumulačního jádra u akumulačních kamen za 

běžných podmínek provozu omezuje termostat, který je jištěn tepelnou pojistkou. Povrch 

akumulačních kamen je ochlazováním udržován na teplotu max. 80° C, vyfukovaný vzduch u 

dynamických kamen nesmí překročit teplotu 100 °C. Bezpečná vzdálenost akumulačních 

kamen od stran je 10 cm a ve směru výdechu je to 50 cm. Pokud dojde k zamezení 

ochlazování kamen např. položením látek na kamnech, teplota pláště neustále roste, pokud 

tomu nezabrání regulace spotřebiče. K technickým závadám akumulačních kamen, které 

vedou ke vzniku požáru, patří nejčastěji trvalý a nepřerušovaný provoz, selhání nabíjejícího 

termostatu a nebo selhání směšování výstupního vzduchu [1]. 

 

Radiátory, teplomety, infrazářiče: 

             Příčinou vzniku požáru u elektrických radiátorů bývá nejčastěji proudové přetížení, 

nedodržení návodu od výrobce, elektrický přechodový odpor, poškození – závada přívodního 

vedení, selhání termostatu. 

             Příčinou vzniku požáru u teplometů, přímotopů je hlavně nedbalost a neopatrnost ze 

strany dospělých (tzn. ponechání hořlavých materiálů u topidla), nesprávná instalace, 

technická závada přívodního vedení a termostatu.  



 

 

             Příčinou vzniku požáru u infrazářičů je opět nedodržení bezpečné vzdálenosti od 

hořlavých látek, technická závada a nesprávná manipulace [1]. 

 

Infražárovky: 

             Příčinou požárů bývá nejčastěji nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavé látky 

v okolí infražárovky [1]. 

 

Sporáky, vařiče, trouby: 

             Nejčastější příčinou vzniku požáru je nedbalost a neopatrnost dospělých, nesprávná 

manipulace a obsluha topidla. Vyvaření obsahu nádoby, překročení teploty související s 

úpravou potravin a surovin, hořlavé materiály v okolí nebo kontakt s varnou plochou. Méně 

častá příčina vzniku požáru je závada na termostatu vypínače, manuálního časovače a topné 

spirály [1]. 

 

Fritézy, grily, varné konvice, opékače: 

             Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří technické závady na termostatech, 

přívodních vedeních, porušení bezpečnostních předpisů – neodborný zásah do zařízení 

(úmyslné vyřazení jistících prvků při neodborné opravě). Toto platí především u fritéz, které 

jsou vybaveny tavnou pojistkou, která reaguje na maximální teplotu oleje a to kolem 300 °C. 

Pokud dojde k selhání nebo úmyslném vyřazení tavné pojistky může dojít až ke zmenšení 

obsahu náplně oleje a následně k jeho vznícení. Co se týče varných konvic, ty jsou většinou 

opatřeny dvěma ochrannými prvky (parním vypínačem a tepelnou pojistkou). U varných 

konvic dochází k požárům hlavně z důvodu technické poruchy – selhání jistících prvků. Při 

manipulaci s varnou konvicí platí opět dodržování návodu stanoveným výrobcem [1]. 

 

Jiné (topné fólie,..): 

             Vzhledem k tomu, že jednotlivá elektrická zařízení, spotřebiče (kávovary, vysoušeče 

rukou, digestoře, ponorné vařiče, topná tělesa atd.) jsou velice různorodá, jsou různorodé i 

jejich příčiny vzniku požáru a proto nelze blíže určit jednotlivé důvody, které vedou ke vzniku 

požáru. Zpravidla se jedná především o technickou závadu na elektrické instalaci ručního 

spotřebiče nebo v důsledku  nevhodného jednání osob při manipulaci  se spotřebičem [1]. 

 

 

 



 

 

Automatické pračky: 

             Požár u těchto elektrických zařízení je způsoben hlavně na základě technických 

závad, ke kterým patří přechodové odpory, uvolněné kontakty v programátorech, závady 

ohřívacích těles, závady vypínačů a ovladačů, přívodních vedení, závada na elektromotoru a 

převážně také v důsledku únavy materiálů z opotřebení [1]. 

 

 

                                        Obrázek 1: Požár automatické pračky [15] 

 

Žehličky: 

             Příčinou požáru je především nedbalost a neopatrnost tzn. porušení a nerespektování 

bezpečnostních předpisů daných výrobcem. Žehličky, které mají starší datum výroby byly 

tehdy opatřeny pouze termostatem, v dnešní době jsou většinou vybaveny bezpečnostním 

vypínáním při opomenutí odložené žehličky na žehlené látce, při převržení žehličky na 

žehlenou látku. Příkon vyráběných žehliček je až 2600 W a z tohoto vysokého příkonu je 

jasné také nebezpečí  vzniku přechodového odporu na přívodních vedeních [1]. 

 

 



 

 

Ohřívače: 

             Tyto elektrické spotřebiče bývají vybaveny tepelnou pojistkou pro případ poruchy 

provozní regulace. Pojistky bývají používány většinou jednorázové – tavné, které je nutné po 

poruše vyměnit anebo bývají samočinné (po vychladnutí spotřebiče). Pro možný vznik 

poruchy zařízení vedoucí k požáru je většinou nutné, aby došlo k selhání provozní regulace i 

tepelné pojistky, což je ale málo pravděpodobné. Většinou iniciaci požáru od takového 

spotřebiče předchází neodborný zásah do spotřebiče (vyřazení tavné pojistky) [1].  

 

Podušky, topné fólie, topné kabely: 

             Příčinou vzniku požáru elektrických zařízení od typu topné fólie bývá většinou 

iniciace v místech konektorových spojů (přechodový odpor). Topné fólie (uhlíková vodivá 

vrstva) mívají provozní teploty za standardních podmínek kolem 50 °C. Je nutné dodržovat 

návod od výrobce pro jejich provozování, nesmí být uloženy ve vlhkém prostředí a namáhány 

tlakem (uložení pod koberec). U topných kabelů bývá největší riziko poruchy v místě spojů 

z důvodu neodborné instalace nebo nedodržení potřebné délky kabelů [1]. 

 

Žárovky: 

             Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nedbalost a neopatrnost. U standardní 

žárovky představuje až 90 % tepelné záření. Povrchové teploty na baňce žárovky se odvíjí na 

jejím ochlazování a to závisí na krytu žárovky. U ochlazované baňky podle typu žárovky 

dochází podle typu k rozdílným teplotám na jejím povrchu. Samotné vlákno žárovky má 

teplotu kolem 2700 °C. Když dojde k zakrytí baňky žárovky dochází k velkému nárůstu 

teploty na povrchu až na 330 °C ve velmi malém čase. V případě 40 W žárovky s úplným 

omezením chlazení je teploty 320 °C dosaženo za 9,5 min. Teploty, které se vyskytují na 

povrchu nechlazené nebo jen částečně chlazené skleněné baňky žárovky postačí ke vznícení 

snadno zapalitelných hořlavých látek a materiálů (seno, bavlna, hořlavé kapaliny aj.) Dále je 

obzvlášť nebezpečné zabudování žárovek s velkým příkonem do plastových svítidel a svítidel 

z hořlavých materiálů (textil, papír). Stejně nebezpečné jsou i reflektorové žárovky 

s usměrněným světelným a tepelným tokem. Při používání nízkovoltových reflektorových 

žárovek o příkonu 20 až 50 W hrozí nebezpečí, že dojde k zapálení na základě jejich teplého 

povrchu i nebezpečí proudového přetížení. Zvýšené riziko vzniku požáru od takovýchto 

zařízení může představovat také jejich zabudování (bez stínidel, ochrana proti kontaktu), 

umístění (instalace do hořlavých dekorací) a dále způsob spojování (možnost vzniku 

přechodového odporu) [1].  



 

 

Zářivková svítidla: 

             Trubicová svítidla obsahují vesměs tlumivku, startér a kompenzační kondenzátor. 

Tlumivka má běžné provozní teploty kolem 80 °C a když dojde k mezizávitovému zkratu je 

teplota ještě vyšší. Z hlediska nebezpečí byly u starších typů těchto zářivek kondenzátory, 

které používaly jako dielektrikum hořlavý ceresin, který se v případě poruchy mohl snadno 

vznítit.  U starších zářivek, které používaly na patice trubic a startérů hořlavé plasty, mohlo 

při šroubové technologii spojování vodičů a přechodovým odporem dojít ke vznícení těchto 

patic s možností dalšího šíření vzniklého požáru. K nejčastějším příčinám požárů u 

zářivkových svítidel patří hlavně technická závada na kondenzátoru, tlumivce nebo z důvodu 

přechodového odporu na patici, svorkách, popř. na přívodním kabelu [1]. 

 

 

                                         Obrázek 2: Požár zářivkového svítidla [15] 

 

Barevné televizory: 

             Požáry u těchto zařízení vznikají hlavně na základě technické závady na 

vysokonapěťové části barevné TV. V dnešní době požáry barevných televizorů nejsou už tak 

časté z důvodu neustále se zdokonalující technologie [1]. 



 

 

Faxy, telefonní přístroje, ústředny: 

             U faxů, jakožto slaboproudého zařízení, byla zjištěna řada požárů. Tato zařízení byla 

k nám dovezena ze zahraničí, ale s rozdílnými technickými parametry, které jsou nutné 

k bezpečnému provozu u nás. Při zapojení faxu v síti 230 V došlo náhle k jejímu vznícení 

z důvodu, že toto zařízení bylo dimenzováno na provozní napětí 120 V. Nejčastější příčinou 

požárů je přetížení. V dnešní době musí být  elektrická zařízení atestována před uvedením do 

provozu, tím pádem je riziko vzniku požáru těchto zařízení značně omezeno [1].  

 

Elektrické rozvody : 

             Elektrické rozvody dělíme na vnitřní a vnější a dále je lze rozdělit podle napětí mezi 

fázovými vodiči na nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí. 

Nízké napětí je napětí mezi vodiči 50 V až 1 kV (rozvody v bytech, kancelářích, obchodních, 

průmyslových a zemědělských provozech). Vysoké napětí je napětí mezi vodiči o velikosti 1 

kV až 52 kV (regionální síť napájející transformátory usedlostí, obcí, domovních bloků a 

průmyslových provozů). Velmi vysoké napětí je napětí mezi vodiči o velikosti 52 kV až 300 

kV (propojení elektráren a velkých rozvoden transformačních stanic mezi městy a regiony). 

Zvláště vysoké napětí je napětí mezi vodiči 300 kV až 800 kV (dálkový a mezinárodní přenos 

energie mezi rozvodnami s transformačními stanicemi) [1]. 

             Elektrické distribuční sítě můžeme také rozdělit podle uložení a typu vedení na 

venkovní sítě a kabelové sítě [1]. 

          V souvislosti s užíváním zmíněných jednotlivých druhů sítí podle napětí mezi fázovými 

vodiči dochází nejčastěji k požárům v sítích nízkého napětí, které se vyskytují převážně 

v bytech. Poruchy rozvodů, vlastních vodičů, kabelů, šňůr mimo místa spojování bývají velmi 

často důsledkem nesprávného dimenzování vodičů, nesprávného uložení anebo mechanického 

poškození. K poruchám dochází hlavně při dlouhodobém přetěžování kabelů v důsledku 

předčasného stárnutí izolace na základě zvýšené teploty, dále u mechanicky namáhaných 

kabelů a šňůr při poškození izolačních vlastností.  K mechanickému namáhání dochází např. 

tím, že je kabel uložen v namáhaném místě (pod kobercem), dochází k jeho postupnému 

zahřívání a tím ke změně struktury plastu. Izolace pak mění své vlastnosti a stává se vodivou 

a tím dochází k průchodu proudů i tam, kde by k němu nemělo dojít. Dále při nedodržení 

minimálních poloměrů ohybů aj. Všechny tyto poruchy mohou vést k nadměrnému oteplení 

s nebezpečím vznícení izolace, která i když obsahuje retardéry hoření, tak jejich účinnost 

v izolační hmotě výrazně klesá při oteplení kabelu [1].  

 



 

 

Autoelektrika: 

             Požáry způsobené autoelektrikou v dopravních prostředcích u fyzických osob je další 

nejčastější příčina vzniku požáru. K požárům dochází u starších zařízeních, na kterých se 

projevilo stárnutí, mechanické poškození například prodřením izolace vodičů, a to v důsledku 

nedostatečné či nekvalitně prováděné údržby a nebo na základě výrobní vady. K požárům 

dochází hlavně z důvodu zkratového namáhání vodičů, z důvodu přechodového odporu, 

elektrické jiskry apod. Častým problémem bývají autoelektrické obvody, kterými za 

normálních podmínek tečou velké proudy, které nejsou vůbec jištěny a často tak dochází 

k přetavení vodičů. K jevu dochází zpravidla při neodborné manipulaci a laických opravách 

samotným majitelem vozidla [1]. 

 

 

                                              Obrázek 3: Požár autoelektriky [15] 



 

 

6 Příčiny vzniku požárů nejčastěji hořících elektrických 

zařízení u právnických osob 

             Na základě zjišťování jednotlivých příčin požárů u právnických osob, dochází 

nejčastěji k požárům dále uvedených elektrických zařízení. 

 

Akumulátory: 

             V souvislosti s provozem a údržbou otevřených akumulátorů je důležité upozornit na 

běžné nebezpečí. Při nabíjení akumulátorů dochází průchodem proudu k chemickým reakcím, 

kdy dochází k přeměně sloučenin použitých při konstrukci elektrod akumulátoru. Po dosažení 

určité úrovně nabití dochází navíc k rozkladu vody obsažené v elektrolytu na vodík a kyslík. 

Tento děj se projevuje vytvářením bublin v elektrolytu akumulátoru. Tato skutečnost je známá 

poměrně široké veřejnosti. Avšak méně známá je skutečnost, že při tomto stavu je uvolňováno 

poměrně značné množství vody, které pak v nevětraných prostorách vytváří výbušnou směs. 

Vzhledem k velkému rozsahu poměru vodíku ve směsi se vzduchem, kdy je tato směs 

výbušná, dochází pak poměrně snadno k výbuchu, obvykle i s následkem požáru. Výbuch je 

vyvolaný automatickým sepnutím spotřebiče, umístěného v tomto prostoru. Možnou iniciací 

požáru pak mohou být zkraty na výbuchem poškozených vedeních. K iniciaci výbušné směsi 

může též dojít při jejím kontaktu s povrchem zejména topných spotřebičů s povrchovou 

teplotou vyšší, než je vznícení těchto hořlavých par [1]. 

              Z dřívější doby jsou známy případy zničení budov akumulátoroven rozvoden a budov 

údržby ve firmách v zimním období, kdy obsluhou byly z důvodu nízkých teplot uzavřeny 

větrací otvory objektu. V této souvislosti může být problémem i iniciace výbušné směsi 

výbojem elektrostatického náboje, zaneseným do prostoru s nabíjenými akumulátory 

osobami. Z toho pak vyplývá nebezpečí úrazu s možnými závažnějšími následky. Vzhledem 

k tomu, že při nabíjení některých typů olověných i louhových akumulátorů je doporučováno 

uvolnění zátek plnících otvorů článků, je doporučováno připojovat svorku nabíjejících kabelů 

na svorky akumulátorů při vypnuté nabíječce. Teprve po připojení akumulátoru na nabíjecí 

kabely lze provádět zapnutí nabíječky. Při ukončení nabíjení je pak nutné nejdříve vypnout 

nabíječku a teprve potom odpojovat svorky nabíjecích kabelů [1]. 

 

 

 

 



 

 

Elektrické rozvody: 

             Nejčastěji dochází k požárům v sítích nízkého napětí, které se vyskytují v kancelářích, 

obchodních, zemědělských a průmyslových provozech [1]. 

 

Autoelektrika: 

             Požáry způsobené autoelektrikou a její aplikací v dopravních prostředcích a 

pracovních strojích je jednou z nejčastěji se vyskytujících elektrických iniciací požárů. 

Příčiny vzniku požárů těchto zařízení jsou obdobné jak příčiny vzniku požárů u fyzických 

osob. 

             Pokud se u právnických osob vyskytují a používají stejná elektrická zařízení jak u 

fyzických osob (např. v kuchyňce, šatně) jsou příčiny vzniku požáru elektrických zařízení 

totožné s příčinami vzniku požáru u fyzických osob. 

 

Ostatní: 

             Za posledních pár let došlo také k požárům od nabíjecích přístrojů na mobilní 

telefony, autobaterie a elektronické cigarety. Při přehřátí těchto zařízení může dojít ke vzniku 

požáru. I když je elektronická cigareta používána v České republice teprve pár let a mezi její 

hlavní přednosti patří fakt, že nezpůsobí požár z nedopalku, může ale na druhou stranu 

způsobit požár při jejím nabíjení, kdy může dojít k přehřátí a následnému vzniku požáru.    

 



 

 

 

                                          Obrázek 4: Požár elektronické cigarety [15] 

 



 

 

7 Statistika požárů 

             Statistika požárů je rozdělena na základě celkového počtu požárů v ČR za uplynulých 

5 let, dále podle požárů elektrických zařízení a elektrických rozvodů za posledních 5 let a 

následných škod. Statistiky požárů, které by se konkrétně zabývaly požáry elektrických 

zařízení u fyzických a právnických osob nejsou nikde evidovány, ani na Generálním 

ředitelství hasičského záchranného sboru v Praze [13].    

 

Tabulka 1: Celkový počet požárů v ČR za uplynulých 5 let 

 

Rok Počet požárů v ČR 

2007 22 394 

2008 20 946 

2009 20 177 

2010 17 937 

2011 21 125 
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                    Obrázek 5: Grafické znázornění celkového počtu požárů v ČR 



 

 

              Z tabulky 1 a grafického znázornění celkového počtu požárů v ČR je zřejmé, že 

v roce 2007 bylo na území ČR nejvíce požárů a nejméně požárů bylo v roce 2010. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2007 vzniklo v průměru denně 61 požárů, v roce 

2008 vzniklo 57 požárů, v roce 2009 vzniklo 55 požárů, v roce 2010 vzniklo 49 požárů  a 

roku 2011 bylo na území ČR denně průměrně 58 požárů. 

 

Tabulka 2: Celkový počet požárů elektrických zařízení za posledních 5 let 

 

Rok Požáry elektrických zařízení 

2007 1306 

2008 1466 

2009 1429 

2010 1403 

2011 1324 
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           Obrázek 6: Grafické znázornění celkového množství požárů elektrických zařízení 

 



 

 

             Z tabulky 2 a grafického znázornění je zřejmé, že nevíce požárů elektrických zařízení 

bylo v roce 2008 a nejméně v roce 2007. Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2007 až do 

roku 2011 byly na území ČR zaznamenány v průměru 4 požáry el. zařízení denně. Od roku 

2008 dochází k poklesu požárů elektrických zařízení především z důvodu neustále se 

vyvíjející technologie a zvyšování bezpečnosti v oblasti související s používáním a 

provozováním elektrických zařízení. 

 

 

Tabulka 3: Celkový počet požárů elektrických rozvodů za posledních 5 let 

 

Rok Požáry elektrických rozvodů 

2007 368 

2008 381 

2009 387 

2010 368 

2011 319 
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        Obrázek 7: Grafické znázornění celkového množství požárů elektrických rozvodů 



 

 

             Z tabulky 3 a grafického znázornění je zřejmé, že nejvíce požárů elektrických 

rozvodů bylo v roce 2009 a nejméně roku 2011. Od roku 2007 do roku 2011 byl za každý rok 

zaznamenán v průměru 1 požár elektrických rozvodů denně.  

 

Tabulka 4: Celkové škody požárů za posledních 5 let 

 

Rok Celková škoda v korunách 

2007 2 158 494 200  

2008 3 277 297 400  

2009 2 169 150 200  

2010 1 956 159 200  

2011 2 241 800 100  

 

 

Celková škoda v korunách za posledních 5 let

2 241 800 100 K č

1 956 159 200 K č

2 169 150 200 K č

3 277 297 400 K č

2 158 494 200 K č

2007 2008 2009 2010 2011

Rok

V
ý
še

 š
k

o
d

y

C elková š koda v korunách

 

                     Obrázek 8: Grafické znázornění celkových škod způsobené požáry 

 

             Z tabulky 4 a grafického znázornění celkových škod způsobených požáry za 

posledních 5 let je zřejmé, že nejvíce škody bylo v roce 2008 a nejméně v roce 2010. V roce 

2007 vznikla v průměru celková škoda 5 900 000 Kč za den, v roce 2008 byla celková škoda 

za den 8 960 000 Kč, v roce 2009 to bylo 5 900 000 Kč, roku 2010 celková škoda denně byla 

5 400 000 K4 a v roce 2011  byla celková škoda za den 6 140 000 Kč.  



 

 

 

Tabulka 5: Celková škoda požárů elektrických zařízení za posledních 5 let 
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             Obrázek 9: Grafické znázornění celkových škod požáru elektrických zařízení 

 

 

             Z tabulky 5 a grafického znázornění vyplývá, že nejvíce škod způsobených požáry el. 

zařízení bylo v roce 2008 a nejméně 2010. Od roku 2007 až do roku 2011 byla vyčíslena 

průměrná škoda za den kolem 1 milionu  Kč. 

Tabulka 6: Celková škoda požárů elektrických rozvodů za posledních 5 let 

 

Rok Celkové škody požárů el. zařízení (mil.) 

2007 330 

2008 486,5 

2009 363,8 

2010 289,7 

2011 299,2 



 

 

Rok Celkové škody požárů el. rozvodů (mil.) 

2007 158,7 

2008 103,4 

2009 99,4 

2010 99,2 

2011 91,2 
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                 Obrázek 10: Grafické znázornění celkových škod požárů el. rozvodů 

 

 

             Z tabulky 6 a grafického znázornění vyplývá, že nejvíce škod způsobených požáry el. 

rozvodů bylo v roce 2007 a nejméně roku 2011. V roce 2007 byla vyčíslena průměrná škoda 

za den na 435 000 Kč. Od roku 2008 až do roku 2011 se průměrná škoda denně způsobena 

požáry el. rozvodů pohybuje kolem 280 000 Kč. 

 

Tabulka 7: Porovnání celkového počtu požárů s požáry elektrických zařízení a požárů 

elektrických rozvodů za posledních 5 let 

 



 

 

Rok Celkový počet požárů v ČR Celkový počet požárů EZ Celkový počet požárů 

ER 

2007 22394 1306 368 

2008 20946 1466 381 

2009 20177 1429 387 

2010 17937 1403 368 

2011 21125 1324 319 

 

 

 

          Obrázek 11: Grafické znázornění porovnání celkového počtu požárů s požáry 

elektrických zařízení a požárů elektrických rozvodů 

 

             Z tabulky 7 a grafického znázornění vyplývá, že nejvíce požárů v ČR bylo v roce 

2007, přičemž nejvíce požárů el. zařízení bylo v roce 2008 a požárů el. rozvodů bylo nejvíce 

v roce 2009. Nejméně požárů na území ČR bylo v roce 2010, požárů el. zařízení bylo nejméně 

roku 2007 a požáry el. rozvodů vzniklo nejméně v roce 2011. 

 



 

 

Tabulka 8 : Porovnání škod celkového počtu požárů se škodami požárů elektrických zařízení 

a elektrických rozvodů za posledních 5 let 

 

Rok Celkové škody  (mil.) Celkové škody požárů EZ 

(mil.) 

Celkové škody požárů 

ER  (mil.) 

2007 2 158,4942    330 158,7 

2008 3 277,2974    486,5 103,4 

2009 2 169,1502    363,8 99,4 

2010 1 956,1592    289,7 99,2 

2011 2 241,8001    299,2 91,2 
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             Obrázek 12: Grafické znázornění porovnání škod celkového počtu požárů se škodami 

požárů elektrických zařízení a elektrických rozvodů 

 

             Z tabulky 8 a grafického znázornění vyplývá, že nejvíce škod způsobené požáry na 

území ČR bylo v roce 2008, přičemž škody způsobené požáry el. zařízení byly nejvyšší v roce 

2008 a u požárů el. rozvodů byly nejvyšší škody zaznamenány roku 2007. Nejnižší škody, 

které způsobily všechny požáry na území ČR byly v roce 2007, u požárů el. zařízení byly 

nejnižší škody zaznamenány v roce 2010 a u el. rozvodů byly vyčísleny nejnižší škody  v roce 

2011.  



 

 

8 Povinnosti fyzických a právnických osob 

             Na základě zákonů, vyhlášek a norem jsou  fyzické a právnické osoby povinny 

dodržovat povinnosti, které jim stanovují předpisy v souvislosti s užíváním a provozováním 

el. zařízení [7,8]. 

8.1  Fyzické osoby 

             Fyzické osoby jsou v souvislosti s užíváním elektrických zařízení nebo při 

provozování elektrických zařízení plnit zejména následující povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o PO“) [1, 

8]: 

 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání 

tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů  a komínů [§ 17 odst. 1 

písm. a) zákona o PO“], 

 zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie [§ 17 odst.1 písm. b) 

zákona o PO], 

 plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených 

místech [§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o PO], 

 dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo činnosti [§ 17 odst. 1. písm. i) zákona o PO]. 

             I přestože zákon o požární ochraně nepřipouští s výjimkou zjišťování příčin požáru 

provedení požární kontroly v bytech a obydlích fyzických osob, nejsou tím tyto subjekty 

zproštěny dodržování zákonných povinností. Zejména návody vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností obsahují i lhůty pravidelných revizí a kontrol na 

elektrických zařízení, což málokterá fyzická osoba bere na vědomí.Také lhůty revizí 

elektroinstalací a zařízení tvořící systém ochrany stavby před atmosférickými účinky statické 

elektřiny jsou pro fyzické osoby závazné. Většinou se projeví nedodržování těchto základních 

pravidel bezpečnostního provozu elektrických zařízení a spotřebičů až po požáru [1]. 

8.2 Právnické osoby 

              Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o PO zabezpečují právnické osoby plnění 

povinností vyplývající pro ně ze zákona o požární ochraně a předpisů vydaných na jeho 

základě nebo jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany [1]. 



 

 

            Z předpisů o PO vyplývá, že právnické osoby jsou při užívání nebo provozování 

elektrických zařízení v závislosti na kategorii jimi provozované činnosti (bez zvýšeného, se 

zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím) povinny [1, 8]: 

 udržovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie [§ 5 odst. 1 

písm. b) zákona o PO], 

 dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností [§ 5 odst. 1 písm. c) zákona o PO], s přihlédnutím 

k ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a k ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, 

příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně [§ 5 odst. 1 písm. d) 

zákona o PO], 

 pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o 

požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady [§ 5 odst. 1 písm. e) 

zákona o PO], s přihlédnutím k podrobnostem obsaženým v § 12 odst. 1 

vyhlášky o požární prevenci, jejichž součástí má být též prověření dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně pro požární 

ochranu/bezpečnost elektrických zařízení, 

 umožnit orgánům státního požárního dozoru provedení kontroly plnění 

povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, 

dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany [§ 5 

odst. 1 písm. f) zákona o PO].Jedná se o poskytování dokladů, dokumentací a 

informací, které se týkají požární bezpečnosti elektrických zařízení. 

             Kromě výše uvedených povinností jsou právnické osoby provozující činnosti se 

zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím plnit další povinnosti. Jedná se o zajištění 

požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení, které se prokazuje 

doklady o jejich revizích, kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků 



 

 

stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců 

podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o PO [1].  

 

Doklady podle předešlých odstavců [1]: 

 výchozí revizní zpráva a zpráva o provedení pravidelné revize elektrických 

zařízení (v souladu s ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize 

elektrických zařízení) provedené ve stanoveném termínu osobou oprávněnou 

k této činnosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění této povinnosti se 

považuje doložení platné zprávy o provedení pravidelné revize, 

 záznamy o provedené kontrole, údržbě a opravách elektrických zařízení. Jedná 

se mimo jiné o doklady o pravidelných o pravidelných kontrolách 

provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení uvedených 

v § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci, 

 návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo činností. 



 

 

9 Bezpečnost elektrických zařízení – zdroj rizika 

             Elektrická zařízení při nesprávném nebo neopatrném zacházení, při nedokonalé nebo 

neodborné údržbě mohou způsobit úraz, smrt, požár. Bezpečnost elektrických zařízení je 

závislá na množství činitelů, které jsou proměnné v čase, ale i ve vzájemných vztazích [2, 3]. 

            Pro bezpečnost el. zařízení je tedy nutné, aby byly splněny minimálně dvě podmínky 

[2]: 

 el.zařízení musí být ve vyhovujícím technickém stavu, který nezávisle na vůli 

člověka znemožňuje nebo alespoň ve velké míře znesnadňuje chybné 

zacházení se zařízeními 

 správné zacházení se zařízeními osobami, které jsou dostatečně proškoleny 

              

          Odpovědnost osob za zajištění bezpečnosti provozovaných elektrických zařízení 

vyplývá z Občanského zákoníka č. 40/1964 Sb. v platném znění. Každý člověk je povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 

prostředí (§ 415). Z hlediska obecné odpovědnosti, každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti (§ 420), kterou způsobí jinému provozní činností nebo věcí 

použitou při této činnosti (§ 420a). Uvedené povinnosti je pak třeba vzít do souvislosti např. 

s ustanovením Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Osoba, která 

provozuje elektrická zařízení a je tudíž odběratelem elektřiny resp. zákazníkem tj. fyzickou či 

právnickou osobou odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno 

k přenosové nebo distribuční soustavě, je povinna (§ 28) udržovat svá odběrná elektrická 

zařízení ve stavu, který dopovídá právním předpisům a technickým normám. Tuto povinnost 

má ke společné domovní instalaci i vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána 

elektřina na základě smlouvy [2,9]. 

              U zaměstnavatelů a u právnických nebo fyzických osob, které vykonávají činnosti 

mimo pracovně právní vztahy jsou základní požadavky k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci stanoveny závaznou formou v části páté zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů – Zákoníka práce (dále jen ZP) a dále pak v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) [2]. 

 



 

 

             Na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se musí podílet jak zaměstnavatel tak i 

zaměstnanec. Podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnavatel (ale také osoba vykonávající 

činnost mimo pracovněprávní vztahy) je povinen zajistit, aby elektrická zařízení byla 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržována, kontrolována 

a revidována [2, 5, 9]. 

              Podle § 102 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (,,dále jen BOZP“) a přijímat opatření k prevenci rizik.Přitom prevencí rizik 

se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je 

povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, hlavně stav technické 

prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika 

odstranit, je povinen tyto rizika vyhodnotit a přijmout opatření vedoucí k jejich eliminaci, aby 

nedocházelo ke vzniku požáru a tím ohrožení osob na zdraví a životě [2].   

              K základním právům a povinnostem zaměstnanců podle § 106 ZP patří právo na 

zajištění BOZP, na informace o rizicích práce a na informace o opatřeních na ochranu před 

jejich působením, právo na odmítnutí práce, která bezprostředně a vážně ohrožuje jejich 

životy a zdraví a právo podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. 

Každý zaměstnanec je také povinen dbát podle svých možností o svoji vlastní bezpečnost, o 

své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost 

předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nepostradatelnou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance a tudíž se musí pravidelně zúčastňovat školení 

zabývající se touto problematikou a podrobit se přezkoušení. Při práci s elektrickými 

zařízeními musí pak tyto právní a ostatní předpisy a pokyny dodržovat a řídit se zásadami 

bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Musí také dodržovat 

stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné 

pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a vyřazovat z provozu. Má 

povinnost oznamovat svému nadřízenému nedostatky na pracovišti, které ohrožují bezpečnost 

nebo zdraví při práci [2].  

              



 

 

             V zákoníku práce jsou uvedeny v části páté povinnosti zaměstnavatele při 

předcházení ohrožení zdraví a života, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance vč. záležitostí týkajících se osobních ochranných pracovních prostředků, 

povinnosti při pracovních úrazech a účasti zaměstnanců na řešení otázek BOZP. V ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb. jsou uvedeny další požadavky na BOZP z hlediska požadavků na 

pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a další zařízení, na organizaci 

práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, na odbornou způsobilost a zvláštní odbornou 

způsobilost, zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy [2, 9, 10]. 

           Všechny zmíněné povinnosti se týkají i právnických a fyzických osob, která provozují 

elektrická zařízení nebo je používají při své činnosti.  

9.1  Navrhování el. zařízení 

             Při navrhování elektrických instalací, rozvodů a jednotlivých částí zařízení jsou ve 

smyslu ČSN 33 2000 – 1 ed.2 brána v úvahu dále uvedená hlediska tak, aby byla zajištěna [2]: 

 ochrana osob, hospodářských zvířat a majetku 

 správná funkce elektrického zařízení při užití účelu, pro které je určeno 

 

             Špatně navržené, provedené nebo provozované elektrické zařízení může být zdrojem 

rizika následkem přetěžování zařízení, jeho nadměrného zahřívání a urychleného zhoršování 

bezpečnostně-technických charakteristik zařízení. Tento stav může zapříčinit nejen úraz osob, 

ale zvyšuje i nebezpečí vzniku požáru s následným ohrožením osob [2, 3]. 

             V prostorách, kde se používají nebo nacházejí hořlavé látky, páry hořlavých kapalin 

nebo hořlavých plynů může být elektrické zařízení zdrojem iniciace v případě jiskření při 

normálním provozu, od elektrického oblouku vznikajícího při vypínání zařízení nebo při 

zkratu, ale také od horké části povrchu zařízení [2]. 

             Kromě výše zmíněných rizik se zejména u strojních zařízení a technologických linek 

vyskytují i další rizika vyplývající z chybného nebo nevhodného uspořádání řídících, 

ovládacích a kontrolních prvků, které mohou být příčinou vadné funkce zařízení, případně 

nesprávného úkonu obsluhy s následkem požáru [2]. 

           Výčet rizik u elektrických zařízení je třeba vyhodnotit přímo u el. zařízení na 

konkrétním pracovišti. Před přijetím opatření se musí ve smyslu příslušných metod stanovit 

druh nebezpečí, počet osob vystavených nebezpečí, závažnost a další důležité ukazatele 

vedoucí k posouzení přijatelnosti rizika [2]. 



 

 

10 Vnější vlivy na elektrická zařízení 

             Problematika vnějších vlivů na elektrická zařízení je řešena v souboru norem pro 

elektrické instalace nízkého napětí ČSN 33 2000, část 3 a 5. Stanovení vnějších vlivů je 

důležité pro návrh el. zařízení a zajištění bezpečnosti a zamezení vzniku požáru. Povinností 

provozovatelů je ustanovit odbornou komisi pro vyhodnocení vnějších vlivů působících na el. 

zařízení [2, 3]. 

             U nových zařízení musí navrhovat projekční organizace el. zařízení podle 

stanovených vnějších vlivů. Buď si vlivy stanoví sama s ohledem na znalost předpokládané 

technologie a účel nebo využití prostorů objektu, nebo dostane podklady od provozovatele či 

investora, který si projekční zakázku objednal. Vzájemné povinnosti a odpovědnost za 

správné určení vnějších vlivů jsou většinou napsány v obchodních podmínkách smlouvy [2, 

3]. 

            U provozovaných zařízení za vedení technické dokumentace zodpovídá provozovatel 

resp. uživatel elektrického zařízení ( nařízení vlády č. 101/2005 Sb., vyhláška 48/1982, ČSN 

33 1500, aj.) [2,9]. 

            Určení vnějších vlivů provádí komise. Členy komise jsou odborníci složeni např. z  

projektanta zařízení, technologa výroby, požárního technika, revizního technika el. zařízení, 

kteří jsou schopni posoudit vlivy, které se v daném případě mohou v prostoru vyskytnout [2]. 

10.1  Snížení vlivu prostředí 

             Omezení a ovlivnění prostředí na elektrickém zařízení můžeme provést např. krytem, 

přepážkou, vzduchovou clonou, závěsem, účinným odstraňováním nebo odsáváním 

nebezpečných látek, provětráváním zařízení, úpravou technologického zařízení nebo postupu, 

pravidelným čištěním zařízení, použitím indikačních zařízení [2]. 

10.2  Provozovatelé el.  zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu 

             Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v platném znění o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, stanoví způsob 

organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na 

pracovišti s nebezpečím výbuchu. Provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti na 

požadovanou úroveň platí pro nové i staré provozy [2]. 

 



 

 

             Z hlediska prevence a poskytování ochrany proto musí zaměstnavatel přijat technická 

nebo organizační opatření, vhodná pro druh provozu v souladu s dále uvedenými principy – 

princip komplexní ochrany proti výbuchu [2]: 

 zabránění vzniku výbušné atmosféry  

 zabránění iniciace výbušné atmosféry 

 snížení účinků výbuchu tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 

pracovníků 

 



 

 

11 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti el. zařízení 

 

             Základní požadavky k zajištění bezpečnosti všech zařízení a jejich provozu jsou 

uvedeny v zákoně 309/2006 Sb., dále pak v navazujících nařízeních vlády č. 378/2003 Sb., č. 

101/2005 Sb., a ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění (Základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení). Některé z těchto požadavků jsou uvedeny 

obecnou formou a dají se vztáhnout i na elektrická zařízení, některé přímo stanovují 

požadavek na provedení elektrických zařízení. Tyto požadavky jsou závazné [2]. 

              Každá část elektrického zařízení musí vyhovovat příslušným evropským normám 

(EN) nebo harmonizačním dokumentům (HD) a v případě, že neexistují, pak podléhají 

národním normám. V případě, že nejsou k dispozici žádné odpovídající normy, musí být 

návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem elektroinstalace [2].  

              Základní charakteristiky elektrických zařízení se volí podle účelu užití zařízení, 

vnějších vlivů, vzájemné slučitelnosti použitých předmětů různých zařízení a výběru způsobu 

ochrany pro zajištění bezpečnosti [2,3] . 

              Každá část vybraného elektrického zařízení musí mít vhodné vlastnosti z hlediska 

napětí, proudu, kmitočtu, výkonu podmínek instalování a pracovních podmínek [2]. 

              Elektrická zařízení musí být volena tak, aby bezpečně vydržela při působení vnějších 

vlivů. Pokud některý prvek nesplňuje tyto vlastnosti a nelze-li působení škodlivých a 

nepříznivých vlivů např. sálání tepla nebo vnikání nečistot zabránit, musí se podle potřeby 

přizpůsobit pracovní podmínky odolnosti předmětu nebo provést dostatečná ochranná 

opatření proti vlivu prostředí. Při instalaci by neměly být narušeny podmínky pro správné 

chlazení zařízení [2, 3]. 

               Všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby nepůsobila škodlivě na jiná 

zařízení nebo na přívod, zdroj či napájecí síť a to jak během normálního provozu, tak i při 

spínání. Tam, kde se vyskytuje  možnost vzájemného nepřímého ovlivňování obvodů, musí 

být vzájemně spolehlivě odděleny. Musí být omezena možnost nežádoucí reakce proudových 

chráničů na vysoké únikové proudy v ochranném vodiči [2]. 

               Všechna elektrická zařízení musí vyhovovat požadavkům na elektromagnetickou 

kompatibilitu (EMC) a vhodným návrhem elektrického zařízení se musí dosáhnout omezení 

účinků indukovaného napětí a elektromagnetickým rušením (EMI) [2]. 

 



 

 

             Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a 

musí být volena spolehlivost částí zajišťujících správnou funkci přiměřeně k předpokládané 

životnosti zařízení [2]. 

              Elektrické zařízení musí být nainstalované v souladu s pokyny poskytnutými jeho 

výrobcem (vlastnosti elektrických zařízení se během montáže nesmí porušit). Elektrické 

předměty se musí montovat ve správné poloze, aby mohly správně a spolehlivě pracovat [2]. 

              Vodiče musí být vhodně zvoleny s ohledem na jejich typ, průřez, způsob instalace a 

způsob označení. Spoje vodičů musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý kontakt [2]. 

              Veškerá elektrická zařízení, která mohou způsobit velké zvýšení teploty nebo na 

kterých může dojít ke vzniku elektrického oblouku, musí být umístěna nebo chráněna tak, aby 

se zabránilo nebezpečí vznícení hořlavých hmot. Tam, kde teplota jakýchkoliv vnějších částí 

elektrického zařízení může způsobit poranění osob, musí být tyto části umístěny nebo 

chráněny tak, aby se jich nemohl náhodně dotknout [2]. 

              Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu, i po každé 

důležitější změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná 

funkce v souladu s odpovídající normou. Je důležité, aby každé elektrické zařízení bylo 

pravidelně revidováno [2,3]. 

               El. zařízení musí být správně připojeno ke zdroji napájení včetně provedení 

ochranných opatření [2]. 

               Elektrická zařízení provedená a provozována podle předpisů a norem platných 

v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i 

nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), pokud se u nich 

nevyskytují závady, které by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu lidí a 

neohrožují bezpečnost věcí. Jinak je nezbytně nutné zařízení upravit podle nových předpisů a 

norem [2, 6]. 

11.1  Elektrické instalace [2, 4, 6] 

 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie a el. zařízení musí 

být navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do 

provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo 

výbuchu. 

 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a 

nesměji nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány 

a chráněny před účinky zkratových proudů a přetížení 



 

 

 Části zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, kterými prochází el. 

proud, nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí 

vodičů. 

 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možné podle potřeby vypnout. 

 Při uvádění do provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě 

odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popř. jinak zajištěny. 

 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo mohou způsobit požár, 

musí být bezodkladně odpojeny a zajištěny. 

11.2 Elektrická vedení [2, 4] 

 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné. Průchody 

konstrukcemi a stěnami musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít 

k poškození instalace a stavby. 

 Vzdálenost vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných 

konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.  

 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohly 

být poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a 

zabezpečeny proti zkroucení žil. 

 Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na 

konci vidlic. 

 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při 

přemisťování odpojena od el. sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze 

pohybovat pod napětím. 



 

 

12 Ochranná opatření u el. zařízení 

             Z výše vyjmenovaných bezpečnostních předpisů můžeme zobecnit zásady, které 

zjednodušeně můžeme ve vztahu k el. zařízením vyjádřit takto: 

 

             Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, 

montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém 

používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu [2, 3]. 

 

Konkrétní opatření, která se musí učinit [2]: 

 Proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím  

 Proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých 

částech (obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích) 

 Proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů 

 Proti nebezpečí vyplývajícího z nábojů statické elektřiny 

 Proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku 

 Proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost el. zařízení 

12.1  Ochrana před zkratem a přetížením 

             Části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, kterými protéká 

el. proud nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. Všechny 

části musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a 

přetížení [2, 6]. 

              U el. zařízení mohou vznikat nadproudy buď přetížením nebo zkratem. Proti vzniku 

nadproudu se proto musí zařízení vhodným způsobem jistit. Jištění buď místo poruchy odpojí 

nebo někdy alespoň signalizuje vzniklý nadproud, případně jej omezí na bezpečnou míru [2, 

6]. 

               K odpojení nadproudu se používají pojistky nebo jističe ( u el.zařízení vysokého 

napětí ochran). Pojistky mají tu výhodu, že malé nadproudy charakteru přetížení přerušují ve 

velmi krátkém čase. Opravovaných pojistek se nesmí používat. Také se nesmí používat 

pojistkových vložek na vyšší proud, než je pro daný případ stanoveno. Častější způsob jištění 

zařízení je jističi, které mají výhodu v tom, že je lze jednoduše po vypnutí v případě poruchy 

znovu uvést do provozu [2, 6]. 



 

 

          V úvahu při dimenzování vodičů elektrických zařízení přicházejí v úvahu i požadavky 

na ochranu proti tepelným účinkům při normálním provozu, na úbytek napětí, aby byly 

zajištěny průřezy vodičů v hospodárných mezích, s ohledem na mechanické namáhání, 

izolační úroveň, provozní napětí a další vlivy[2].    

12.2  Ochrana před teplem 

             Ochrana před tepelnými účinky musí u el. zařízení znemožnit vznícení hořlavých 

hmot nebo popálení osob vlivem vysoké teploty za provozu zařízení nebo při vzniku el. 

oblouku [2]. 

            Ochrana před požárem souvisí s opatřením, aby elektrická zařízení nebyla příčinou 

vzniku požáru okolních hmot. Pokud povrchová teplota upevněného zařízení může dosáhnout 

nebezpečných hodnot, musí být el. zařízení umístěno buď na hmotách, které dostatečně 

odolávají z hlediska požáru nebo odděleno od stavebních konstrukcí přepážkou z odolných 

hmot, nebo musí být umístěno tak, aby bylo umožněno bezpečné unikání tepla v dostatečné 

vzdálenosti od hořlavých konstrukcí [2]. 

              Podobné opatření musí být provedeno u trvale připojeného zařízení, u kterého při 

běžném provozu mohou vznikat obloukové výboje nebo jiskry [2]. 

              Upevněné zařízení, u kterého může dojít k nebezpečnému nasměrování nebo 

soustředění tepla na okolní konstrukce, musí být od těchto stavebních prvků v dostatečné 

vzdálenosti, aby nebyly vystaveny nebezpečné teplotě [2]. 

              Pokud elektrické zařízení obsahuje velké množství hořlavé kapaliny, musí se učinit 

bezpečnostní opatření k zabránění hoření hořlavé kapaliny a šíření zplodin do okolí. Za velké 

množství hořlavé kapaliny se obecně považuje 25 l a více kapaliny, pro menší množství je 

dostačující učinit opatření sloužící k zabránění odkapávání kapaliny, pro větší množství se 

dimenzují záchytné jímky z nehořlavých hmot [2]. 

             Samozřejmě v prostorách, kde se může dostat do blízkosti elektrického zařízení 

nebezpečné množství hořlavých materiálů, musí být el. instalace omezeny jen na ty nezbytné. 

Používají se el. spotřebiče s omezenou povrchovou teplotou, respektuje se vzdušní vzdálenost 

od hmot, provádí se důslednější ochrana a jištění před zkratem a přetížením [2]. 

             Ochrana el. zařízení proti přehřátí se řeší hlavně v soustavách nuceného vzduchového 

vytápění a u el. spotřebičů pro ohřev vody nebo na výrobu páry ( např. omezovači teploty, 

tepelnými pojistkami) [2].   

 



 

 

12.3  Ochrana proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů a přepětí 

             Na základě normy pro elektrické instalace nízkého napětí musí být osoby, 

hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká 

z atmosférických vlivů nebo spínacích procesů [2]. 

             Ochrana před bleskem se musí zřídit ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, na objektech, kde by blesk mohl ohrozit život nebo 

zdraví většího množství lidí, způsobit poruchu, kterou by trpěla velká část obyvatelstva nebo 

způsobit větší  hospodářské škody nebo na kulturních hodnotách. Hromosvod se také zřizuje 

na prozatímních staveništních objektech, objektech se zvýšeným nebezpečím zásahu blesku a 

u nezastřešených výrobních nebo provozních zařízení, kde by blesk mohl ohrozit život nebo 

zdraví lidí nebo kde by zásahem blesku byly způsobeny větší hospodářské škody [2]. 

              Blesk je elektrický rázový výboj, při kterém se vyrovnává náboj jedné polarity 

s nábojem opačné polarity. Systém ochrany před bleskem je souhrn vnějších a vnitřních 

opatření sloužící k ochraně objektu a osob před účinky atmosférické elektřiny [2]. 

              Vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) slouží k ochraně objektu a jeho 

obsahu před účinky blesku [2]. 

              Vnitřní systém ochrany před bleskem musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř 

chráněné stavby, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu vodivými částmi 

stavby [2]. 

               Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Má 

být proto uspořádán tak, aby úder blesku nastal především do jímacího zařízení. Hlavní částí 

hromosvodu je jímací soustava, svody, uzemnění. K zachycení blesku, zabránění a omezení 

účinků el. výbojů je nutno provést vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích 

zařízení [2]. 

             Ochrana elektrických instalací před účinky dočasných přepětí atmosférického původu 

přenášených napájecím rozvodným systémem a ochrana proti spínacím přepětím vznikajících 

působením zařízení zapojených do el. rozvodů se obvykle zajišťuje přepěťovou ochranou 

umístěnou blízko instalace buď na venkovním vedení nebo přímo v elektrické instalaci. Jedná 

se o zařízení, která jsou zvláště důležité v současné době při používání citlivých zařízení 

spotřební elektroniky, počítačové techniky, aby byla chráněna proti zničení přepěťovými 

vlivy [2]. 

 



 

 

12.4  Ochrana proti účinkům statické elektřiny 

             Na základě toho, že se v dnešní době čím dál víc používají plastické hmoty, je výskyt 

statické elektřiny velmi častý. Elektrické náboje mohou vznikat třením dvou povrchů, 

pohybem kapaliny izolačního charakteru, nárazy pevných látek, nebo při jejich styku bez 

zjevného tření [2]. 

             Odstraňování účinků statické elektřiny není jednoduché. Nejúčinnější by bylo 

zabránit jejímu vzniku tím, že se zabrání pohybu nebo se na třecí plochy použije těchto hmot 

nebo vodivých látek. Většinou je však nutné odstranit vznikající náboje těmito způsoby [2]: 

 Uzemněním vodivých částí, na nichž by se mohl shromažďovat statický náboj. 

 Zvětšováním povrchové vodivosti izolantů, na nichž se vytváří statické náboje. 

 Podstatným zvětšením kapacity soustavy, tj. nabitých částí proti zemi, 

poněvadž stejný náboj vyvolá na větší kapacitě menší napětí, tedy menší 

nebezpečí přeskoku. 

 Vyvoláním opačných nábojů. 

 Zvětšením vodivosti vzduchu vlhčením vzduchu nebo elektrostatickými 

neutralizátory. 

 Zmenšením elektrizolovatelnosti použitých látek antistatickými úpravami 

snižujícími povrchový odpor. 

 Snížením vydatnosti zdroje tvorby nábojů změnou technologických parametrů, 

jako např. zmenšením výtokových rychlostí, snížením přítlačných tlaků.  

12.5  Ochrana proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku 

             Elektrický oblouk, který může vzniknout při zapínání nebo vypínání el. zařízení, je 

třeba vyvést do takového prostoru, kde nemůže nastat ohrožení osob ani věcí. Není-li to 

možné (např. na základě prostředí, ve kterém se zapínání nebo vypínání provádí), je nutné 

zařízení vybavit např. zhášecí komorou, která zajistí bezpečnou likvidaci oblouku [2]. 

             Výrobci řeší ochranu různými způsoby, např. u zásuvkového spojení (zásuvka – 

vidlice) je možnost ohrožení obsluhy el. obloukem, při rozpojení tohoto spojení pod ztížením, 

zabráněno konstrukčním zasunutím kontaktů u zásuvky a často i manžetou u vidlice [2].  

    



 

 

12.6  Ochrana proti působení prostředí na bezpečnost el. zařízení 

             Elektrická zařízení mají být umístěna a situována tak, aby nebyla vystavena 

škodlivému působení jiných zařízení (např. sálání tepla, vnikání výfukových plynů, usazování 

prachu a jiných nečistot, škodlivým otřesům apod.). Pokud nelze zabránit působení 

škodlivých a nepříznivých vlivů jiných zařízení nebo okolí, musí se el. zařízení řešit tak, aby 

bylo odolné tomuto působení (volbou vhodného krytí použitých el. předmětů, vhodnou 

konstrukcí, izolací, popř. uzavřením živých částí, impregnací vinutí, chlazením aj.) [2]. 

             Zásadně  platí, že elektrická zařízení a předměty musí být z takových materiálů, aby 

odolávaly příslušnému prostředí (prostředí ohrožující spolehlivý a bezpečný chod el. zařízení) 

a musí být umístěny a namontovány tak, aby neovlivňovaly příslušné prostředí s nebezpečím 

požáru nebo výbuchu [2]. 

             V prostředích, kde je předepsána nejvyšší přípustná povrchová teplota el. zařízení 

(většinou prostory s nebezpečím požáru a výbuchu), je důležité jistit proti zkratu, ale i  

přetížení. El. zařízení v tomto prostředí, jako jsou např. el. stroje, přístroje, rozvaděče, svítidla 

a elektroinstalační výrobky, musí být kromě dostatečného krytí provedeny tak, aby za 

předepsaného provozního stavu nemohly zapálit přítomné hořlavé látky. Pokud není 

v provozních předpisech stanoveno jinak, musí být čištění zařízení a jeho okolí v tomto 

prostředí prováděno nejméně jednou za měsíc [2]. 

            V ostatních prostředích musí el. zařízení také odolávat vnějším vlivů prostředí 

vhodným krytím odolávajícím vniknutí cizích předmětů, nečistot a vniknutí vody. V případě 

korozní agresivity prostředí je nutné el. předměty opatřit protikorozním nátěrem a tento nátěr 

pravidelně obnovovat. V prašném prostředí je důležité odstraňovat prach ze zařízení, 

zamezující ochlazování zařízení provozu atd. [2].  

 



 

 

13 Návrh bezpečnostních opatření 

             V současné době se v České republice vyskytují jak staré budovy, renovované budovy 

a velmi často dochází také k výstavbě zcela nových budov. Ve starých budovách je hlavním 

problémem stárnoucí elektroinstalace. Na základě stárnutí materiálů, tvrdnutí, praskání izolací 

a uvolňování spojů ztrácí časem elektroinstalace svoji funkčnost a nemůže tím pádem dále 

sloužit původnímu účelu. Budovy, jejichž stáří je 40 až 50 let, byly stavěny podle norem 

tehdejší doby a to má za následek, že projektovaná elektroinstalace nevyhovuje dnešním 

normám a požadavkům. O to více by se mělo tedy dbát na jejich údržbu.  

             Lidé v dnešní době žijí zcela jinak než tomu bylo v letech minulých. Dochází neustále 

k vývoji nové technologie a s tím je spojené i užívání elektrických zařízení. Za posledních 

několik let došlo k růstu užívání elektrické energie v důsledku rostoucího  vybavení kuchyní, 

obývacích pokojů, dětských pokojů. Lidé čím dál tím více používají počítače, domácí kina, 

televize, internet aj. Do popředí se také dostává možnost vykonávat svoje povolání z domova, 

tudíž některé vybavení domácností připomíná spíše kancelář. Většina elektrických instalací 

v domácnostech není zcela v pořádku. Má na to velký vliv jak stáří domu, tak životní styl 

dnešní populace, která stále více využívá elektřinu.  

              Při používání elektrických zařízení by lidé měli dbát na svoji vlastní bezpečnost. Pro 

elektroinstalace je důležité, aby byly projektované a udržované  podle bezpečnostních 

předpisů, ale také aby jejich uživatelé byli seznámeni s jejich  bezpečným užíváním. Dá se 

říci, že i když je elektroinstalace navržena a udržována co nejlépe, může se stát, že při 

nesprávném a hrubém zacházení dojde ke vzniku požáru. Stav elektroinstalací se nezhoršuje  

rychle, takže nepotřebují každodenní údržbu. Musíme si ale uvědomit, že jsou tato zařízení  

používány většinou každý den, takže potřebují pravidelné revize, údržbu a renovaci. Tyto 

úkony budou napravovat následky stárnutí a budou je přizpůsobovat novým nárokům a 

měnícímu se životnímu stylu. 

              Bezpečnost při používání elektrických zařízení, spotřebičů a instalací je spojena 

hlavně s prováděním revizí. Ty se provádí na základě druhu instalace a zařízení, jejího použití 

a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace 

vystavena. Problematikou revizí elektrických instalací, zařízení a spotřebičů se zabývá norma 

ČSN 33 1500, která stanovuje základní požadavky fyzickým a právnickým osobám.  

             V dnešní době je velice moderní, že při změně nájemníka si lidé upraví kuchyň nebo 

koupelnu podle svých vlastních představ. Elektroinstalace však není většinou renovována 

současně s místností, ve které dochází k rekonstrukci. Pokud už dojde k nějakým úpravám 



 

 

elektroinstalace, není to z důvodu zvýšení bezpečnosti, ale většinou jde o zvyšování počtu 

zásuvek. Dalším problémem je např. používání prodlužovacích přívodů tam, kde je 

nedostatek zásuvkových vývodů. V žádném případě bychom je neměli vést pod kobercem, 

jelikož může dojít k jejich poškození a tím zapříčinit i požár. V takovýchto případech by bylo 

i vhodné provádět pravidelné revize, například co 5 až 10 let v závislosti na stáří budovy, 

které by mohli odhalit objevující se nedostatky v oblasti bezpečnosti a mohli by být tedy v čas 

odstraněny.  

            Dále by se měla věnovat pozornost inovaci elektroinstalace v domácnostech při 

zásadních změnách typu odběrů. Pravidelné revize by se mohli také provádět při změně 

vlastníka nebo nájemníka bytu či domu. Při pravidelných revizích a odborné údržbě dochází 

samozřejmě ke zvyšování bezpečnosti. Např. pokud máme zásuvky upevněné ve zdi volně, 

měli bychom je pravidelně dotahovat. Vytahování zástrček totiž způsobuje opotřebení 

elektroinstalace a uvolnění kontaktů. Měli bychom také věnovat velkou pozornost, aby se 

nám zásuvky nezanesly nečistotami a prachem.  Toto potom může způsobit přehřívání spojů a 

následný požár. Dále bychom si měli dát pozor na časté vypínání jističů. Pokud se jističe často 

vypínají, je to na základě proudového přetížení. Jističe pro větší zatížení je možné použít jen 

v případě, že tomu dostatečně odpovídá elektroinstalace, tzn. odpovídající průřez vodičů. 

V opačném případě bychom měli neprodleně vyměnit i vodiče, které snesou větší proudové 

zatížení. Dodržování základních prvků v oblasti bezpečnosti spojených s užíváním 

elektrických zařízení nevede jenom k zvyšování bezpečnosti ale také k energetickým a 

cenovým úsporám.  

            Rostoucí počet elektrických zařízení a používání přístrojů v domácnostech a 

kancelářích, např. myčky na nádobí, mikrovlnné trouby, varné konvice, domácí kina, počítače 

aj. ovlivňuje také odpovídající množství zásuvkových vývodů. Pokud jich není dostatek, lidé 

používají ,,rozdvojky“ nebo prodlužovací kabely. To může zapříčinit přetěžování obvodů a 

dojde ke vzniku požáru. Neshody mezi předpisy a požadavky lidí jsou právě nejvíce patrné 

v počtu a umístění zásuvkových vývodů. Na základě těchto skutečností, by se na to mělo 

pamatovat při tvorbě předpisů, aby počet zásuvkových vývodů byl dostačující pro všechny 

instalace.  

              Bezpečnost elektrických zařízení má také sociální rozměr. V nových bytech mají lidé 

většinou i nové vybavení, které je co se týče bezpečnosti na vysoké úrovni. Nové byty jsou 

samozřejmě stavěny v souladu s nejnovějšími normami, které také zvyšují bezpečnost. 

Problémem jsou spíše starší byty. Zde nemusí být stav elektroinstalace v nejlepším stavu na 

základě nedostatečné údržby. Tyto byty ve většině případů obydlují i méně movití občané a 



 

 

díky tomu se jejich nízká životní úroveň a nedostatek financí projeví i na nedostatečných 

opatřeních v elektrotechnické bezpečnosti. Tito uživatelé proto představují největší riziko. Je 

zcela jasné, že majitel bytu či domu se bude o bezpečnost bydlení starat více než ten, kdo ho 

má jenom pronajatý. Proto by nebylo špatné provádět jakési výukové akce zaměřené na 

bezpečnost v závislosti na typu obytných prostor. Jedná se o sociální byty, byty užívané 

nájemníky a byty užívané vlastníky. Podle těchto tří základních typů obytných prostor by 

mohl být navržen i systém předpisů.  U prostorů, které jsou užívány vlastníkem, by mohla být 

povinná revize elektrické instalace provedena při změně vlastnictví. Při převedení dodávky 

elektrické energie na nového majitele, by mohl být po něm vyžadován certifikát o revizi. 

Pokud nedojde ke změně majitele bytu, mohly by být revize prováděny např. co 10 let. 

V prostorech, které užívá nájemník je za stav elektroinstalace odpovědný majitel bytu. Ten by 

měl elektroinstalaci udržovat v bezpečném stavu. Pravidelné provedení revizí by mohlo být u 

těchto prostor např. také co 10 let a hlavně při změně nájemníka. U sociálních bytů by měly 

být revize v kratším časovém období, např. co 5 let a hlavně při změně uživatele, jelikož 

v těchto bytech dochází k častějším změnám uživatelů.   

              Bezpečnost začíná hlavně od vhodné technické instalace, ale vyžaduje podvědomí 

mezi obyvateli o bezpečnostních opatření tak, aby mohli monitorovat stav své instalace. Ke 

zvýšení bezpečnosti by přispělo i provádění různých informačních kampaní.  

              U právnických osob, které mají stejné vybavení jako fyzické osoby, by bylo vhodné 

počínat si stejně bezpečně jako v domácnostech. Ve velkých provozech, kde dochází 

k používání elektrických zařízení, je nejdůležitější dodržovat pravidelné lhůty provádění 

revizí. Zaměstnanci by se měli samozřejmě na pracovišti chovat bezpečně a podle 

stanovených předpisů, aby z důvodu nějaké nerozvážnosti nemohlo dojít k požáru 

elektrických zařízení.  

               Bezpečnost související s používáním a provozováním elektrických zařízení je také 

spojena se správnou volbou výrobku při nakupování. Při volbě spotřebiče bychom měli dbát 

na to, aby byl označen značkou shody CE. Tato značka nám určuje, že výrobek splňuje 

požadované předpisy. Spotřebič musí být vybaven návodem k použití, podle kterého bychom 

se měli vždycky řídit.  Měli bychom se vyhnout nakupování elektrických zařízení mimo 

kamenné obchody. Zboží je sice ve většině případů levnější, ale ne vždy tyto spotřebiče 

splňují bezpečnostní požadavky.  

              Dále bychom měli elektrické zařízení správně umístit. Je vhodné se vyvarovat 

vlhkému prostředí a místnostem, kde je vysoká teplota. Při provozu a údržbě spotřebičů 

bychom měli respektovat návod výrobce. Pokud provádíme čištění elektrického zařízení, tak 



 

 

jen v případě, že je zařízení vypnuto. Pokud chceme zařízení opět zapnout, měli bychom si 

být jistí, že už je definitivně suché. Elektrické zařízení bychom neměli v žádném případě sami 

opravovat. Je rozumnější jej svěřit do rukou odborníka. Při odchodu z bytu nebo objektu, 

bychom měli vypnout všechny dálkově ovládané spotřebiče, aby nemohlo dojít k přehřátí 

napájecích transformátorů a vzniku požáru.  

              Dodržování všech základních zásad v oblasti bezpečnosti při používání elektrických 

zařízení u fyzických osob a právnických osob vede k eliminaci vzniku požáru a tím pádem ke 

snížení škod na majetku, ohrožení života, zvyšování bezpečnosti a také ke snížení počtu 

výjezdů hasičů. 

 



 

 

14 Závěr 

             Diplomová práce se zabývá požáry elektrických zařízení a návrhem bezpečnostních 

opatření spojených s používáním a provozováním elektrických zařízení u fyzických a 

právnických osob. V diplomové práci jsou dále stanoveny povinnosti právnických a fyzických 

osob vyplývající ze zákona o PO a popsány stávající bezpečnostní opatření zamezující vznik 

požáru.  

           Cílem diplomové práce je vytipování nejčastěji hořících elektrických zařízení u 

fyzických a právnických osob, porovnání statistiky všech požárů s požáry elektrických 

zařízení a elektrických rozvodů a navrhnout adekvátní bezpečnostní opatření. 

           Mezi nejčastější elektrická zařízení, která způsobují požár u fyzických osob, patří 

radiátory, teplomety, infrazářiče, infražárovky, sporáky, vařiče, trouby, varné konvice, 

automatické pračky aj. Během posledních dvou let došlo také k požárům elektronických 

cigaret. Tyto požáry nejsou tak časté, ale s postupem času dochází k častějšímu užívání těchto 

elektrických zařízení, takže může dojít i k většímu počtu požárů od těchto zařízení.  Lidé si je 

kupují i z důvodu bezpečnosti, ale neuvědomují si, že při nabíjení může dojít k požáru. Co se 

týče právnických osob nejčastěji dochází k požárům u akumulátorů, elektrických rozvodů a 

autoelektriky.  

            Ze statistik poskytnutých Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru 

v Praze vyplývá, že od roku 2007 do roku 2010 klesl celkový počet požárů, ale v roce 2011 je 

zaznamenám opět nárůst. Požáry elektrických zařízení mají od roku 2008 klesající charakter a 

počet požárů elektrických rozvodů se od roku 2009 také snížil. Vyplývá to zejména 

z provádění pravidelných revizí a používáním novějších a bezpečnějších elektrických 

zařízení.          

             Při navrhování bezpečnostních opatření jsou zdůrazněny především pravidelné revize 

a odborná manipulace s elektrickými zařízeními. Dále je důležitá správná volba elektrických 

zařízení a dodržování bezpečnostních předpisů. 
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