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ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PRACÍ POD NAPĚTÍM 
 

  

 

   

  

 

BĚŽNÉ PRÁCE 
Pro činnosti spojené s běžnou prací pod napětím jsou vydány místní provozní a bezpečnostní 
předpisy (MPBP). 
 

     

Měření fyzikálních 
veličin 
na elektrickém 
zařízení. 

Kontrola 
funkčnosti a stavu 
elektrického, 
mechanického 
nebo tepelného 
stavu zařízení 
včetně měření. 

Činnosti 
přizpůsobené 
typu fázovacího 
přístroje a rizikům 
na elektrickém 
zařízení. 

Postupy 
pro výměnu 
výkonových 
pojistek 
na zařízeních 
s rizikem přímého 
dotyku a vzniku 
zkratu. 

Postupy pro 
zajištění 
bezpečnostních 
opatření pro 
práce na zařízení 
bez napětí nebo 
v blízkosti živých 
částí. 

VYBRANÉ PRÁCE 
Jsou to práce na elektrickém zařízení prováděné postupy a metodami PPN osobami, které jsou 
k těmto činnostem vyškoleni. Během práce pod napětím mohou být osoby ve styku s nezakrytými 
živými částmi nebo zasáhnout do ochranného prostoru některou částí těla nebo nářadím, zařízením 
nebo předměty drženými v ruce. 

  

Provádění vybraných prací na zařízení nízkého 
napětí (PPN NN) zajišťují provozní montéři 
distribuční společnosti a zhotovitelské firmy, 
které splňují kvalifikační požadavky. 

Provádění vybraných prací na venkovním 
zařízení vysokého napětí (PPN VN) mají v rámci 
distribučních společností na starosti 
specializované týmy (čety) PPN VN. 

Běžné práce 

Práce pod napětím Vybrané práce 

Práce na zařízeních 
vypnutých, ale 
nezajištěných 

Měření Zkoušení Fázování Výměna 
pojistek 

Zajištění 
pracoviště 

PPN NN PPN VN 
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PRÁCE NA ZAŘÍZENÍCH VYPNUTÝCH, ALE NEZAJIŠTĚNÝCH  
Jsou to práce, které nelze konat při uzemněném a zkratovaném zařízení, např. měření izolačního 
odporu, zkoušení ochran, zjišťování sledu fází apod. Takové práce jsou považovány za práce pod 
napětím, platí pro ně veškerá ustanovení pro práce pod napětím včetně používání osobních 
ochranných prostředků a pracovních pomůcek. 

ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE PPN 
Pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob pověřených k provádění PPN musí být 
stanoven speciální výukový program.  

Školení musí obsahovat práci (pracovní postupy), která bude vykonávána po školení nebo jestliže 
se odchyluje od takové práce, musí školení práce vycházet ze stejných zásad bezpečnosti.  

Po úspěšném absolvování školení musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že osoby jsou 
oprávněné vykonávat práci pod napětím, pro kterou byly vyškoleny. 

DRUHY ŠKOLENÍ PPN 
 

   

Pro pracovníky, kteří 
neabsolvovali školení nebo 
jejich osvědčení pro PPN 
pozbylo platnosti. 

Pro pracovníky, kteří si 
potřebují doplnit stávající 
kvalifikaci PPN o další pracovní 
postupy PPN. 

Opakovacího školení se musí 
zúčastnit všichni pracovníci 
s kvalifikací PPN nejpozději 
do 36 měsíců od absolvování 
základního nebo opakovacího 
školení. 

UDRŽENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI 
Způsobilost vykonávat práce pod napětím je udržována soustavným výkonem práce na zařízení 
a pravidelným opakovacím školením ve výcvikovém středisku pod dohledem určených instruktorů. 
Po opakovacím školení se vydává nové osvědčení. 

 

OBR.: 1 ROZMÍSTĚNÍ ČET PPN VN V DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTECH 

Základní Doplňující Opakovací 
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KATEGORIE OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH PPN 
 

    

PRACOVNÍK PROVÁDĚJÍCÍ  PPN (PP) 

Pracovník znalý nebo znalý s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (dle EGD-PP-272 min. § 6), 
který úspěšně absolvoval školení PPN a je k provádění PPN písemně pověřen organizací. 

 provádí PPN NN pod dozorem vedoucího práce PPN, 
 zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů BOZP, 
 kontroluje a zodpovídá za přidělené OOPP. 

VEDOUCÍ PRÁCE PPN (VP) 

Pracovník minimálně znalý s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (dle EGD-PP-272 min. § 7), 
který úspěšně absolvoval příslušné školení PPN NN a byl touto činností písemně pověřen organizací 
a má praxi v kategorii pracovník provádějící PPN NN v minimální délce jeden rok. 

 pracovník pověřený vedením skupiny, popřípadě sám provádí PPN NN, 
 pracovník odpovědný za dodržování bezpečnostních a technologických předpisů, 
 kontroluje a zodpovídá za přidělené OOPP. 

VP ZODPOVÍDÁ ZA: 
 zvolení nejvhodnějšího postupu práce nebo kombinace pracovních postupů, 
 kontrolu kolektivních ochranných a pracovní pomůcek, 
 povoluje zahájení, přerušení a ukončení práce, 
 zabezpečení dozoru, 

 sestavení a správnost „Místního plánu práce“, 
 vyplnění “Evidence PPN” či příslušného “Příkazu PPN”, 
 dodržování BOZP. 

PRACOVNÍK POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM (PPŘ) 

Pracovník minimálně znalý s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (dle EGD-PP-272 min. § 7) 
v platném znění, který absolvoval příslušné školení PPN a je písemně pověřen vykonávat tyto funkce: 

 zabezpečuje periodické přezkoušení pomůcek pro PPN, 
 zajišťuje organizační a technické podmínky pro provádění PPN, 
 eviduje platnost osvědčení PPN, 
 zajišťuje podmínky ZRP. 

 

 

Pracovník 
provádějící 

Vedoucí 
práce 

Pracovník 
pověřený 
řízením 

Pracovník 
pověřený 

koordinací 
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TYTO PRÁCE DLS MŮŽE KONAT: 
Tyto práce jsou zásadně prováděny jako práce pod dozorem, tj. musí je vykonávat nejméně 2 osoby, 
a to osoba alespoň znalá pod dozorem osoby znalé z vyšší kvalifikací.  

DEFINICE VZDÁLENOSTÍ 
 Vzdálenost vyšší než je hodnota DV je bezpečná vzdálenost. 

 Prostor ve vzdálenosti vyšší než je hodnota DL a nižší než je hodnota DV (mezikruží 

na obrázcích 4 a 5) je pro činnost v blízkosti napětí. 

 Prostor ve vzdálenosti nižší než je hodnota DL je pro činnost prací pod napětím. Hodnoty DL 

a DV jsou hodnotami minimálními. Tyto vzdálenosti mohou být osobou odpovědnou 

za elektrické zařízení zvětšeny. 

 

OBR.: 6 ZNÁZORNĚNÍ POLOH PRACOVNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH ZÓNÁCH 

DL 

DV 

Práce v blízkosti napětí 

Práce pod napětím 
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VYBAVENÍ ELEKTOMONTÉRŮ PRO PPN 
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ PŘI PPN 
Zavedení technologií PPN prokazatelně přispívá ke snížení úrazovosti na pracovištích. 
To je způsobeno několika okolnostmi: 

 Předepsané vybavení OOPP pracovníků je na špičkové úrovni a tím se podstatně eliminuje 
dopad na zdravotní stav pracovníků při práci na elektrickém zařízení za případného vzniku 
nenadálých rizik. 

 Chování pracovníků je při PPN je zcela odlišné oproti činnostem bez napětí, protože 
pracují s vědomím, že zařízení je pod napětím a přistupují k němu s náležitým respektem 
a opatrností. Platí, že čím vyšší napětí tím vyšší je respekt pracovníků vůči el. zařízení. 
Zejména při PPN na zařízení NN se proto může stát, že vlivem pracovní rutiny a pozvolným 
podceňováním situace na pracovišti může docházet k porušování základních principů 
bezpečnosti při PPN. 

VŠEOBECNĚ 

Osoby provádějící práci na el. zařízeních musí být vybaveny příslušnými ochrannými prostředky 
a pracovními pomůckami včetně osobního vybavení (vhodná obuv, přiléhavý oděv apod.). Pro 
obsluhu úsekových odpojovačů a odpínačů ze země musí být vybaveny izolačními rukavicemi 
a ochrannými přilbami. Pro výstup na podpěrný bod musí být vybaveny ochranným bezpečnostním 
postrojem podle příslušných norem. 

NÁŘADÍ A MATERIÁL 

Při výstupu na podpěrný bod je možné mít pouze drobné nářadí umístěné například v brašně 
zavěšené na ochranném postroji. Nářadí ani materiál se nesmí házet osobě pracující na podpěrách 
venkovního vedení a nesmí se ani odtud shazovat. Potřebné nářadí a materiál je možné vytahovat 
nebo spouštět pouze na laně. Vytahování nebo spouštění pracovních pomůcek a materiálu při 
pracích PPN se provádí izolačním lanem nebo kladkou s izolačním lanem, případně podáním z ruky 
do ruky za podmínky, že jsou pracující osoby umístěny na stejném potenciálu. 

ZÁKLADNÍ OOPP MONTÉRA PRO PPN 

OOPP = osobní ochranné pracovní prostředky. Při vykonávání PPN jsou míněny zejména OOPP, které 
slouží jako ochrana proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky 
užívané jako izolace při práci napětím na jednotlivých typech zařízení. 

Analýzou rizik pro konkrétní pracovní podmínky, na konkrétním pracovišti, se stanoví, kdy a jaké 
OOPP je nutno používat. 

HLAVNÍ RIZIKA PŘI PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 nebezpečné přiblížení k částem pod napětím, 

 dotyk živých částí, 

 popálení od elektrického oblouku, 

 popálení rozstříknutým kovem v důsledku elektrického zkratu, 

 poškození zraku v důsledku elektrického oblouku, 

 výbuch zařízení s následnou destrukcí, 

 požár. 
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OOPP PRO PPN 

 

KABELOVÉ VEDENÍ NN VENKOVNÍ VEDENÍ NN 

  

1 1 

 
 

2 a 2 b 

  
3 4 

  
5 a 5 b 

 

 
6 7 

IZOLACE PROTI ZEMNÍMU  POTENCIÁLU 
 

   

8 9 10 
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VV  PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN 
 

VV 1 KONTROLA STAVU VENKOVNÍHO VEDENÍ 
Provádí pracovník provádějící, pohledem kontroluje technický stav venkovního holého vedení NN, 
přičemž jsou důležité zejména nosné prvky, vazy, vodiče.  

Při práci na izolovaném vedení NN se také kontroluje zejména stav izolace vodičů, stav izolace 
odbočných spojů, nosné a kotevní svorky. 

Důvodem této vizuální kontroly venkovního vedení je vlastní ubezpečení provádějících pracovníků, 
že PPN se dá bezpečně provést nebo případně přizpůsobit pracovní postup. 

VV 2 IZOLAČNÍ ZAKRYTÍ VENKOVNÍHO VEDENÍ (DOČASNÉ ZAKRYTÍ PRO MONTÉRY PPN) 

HOLÉ VEDENÍ NN 
 

   

Před prováděním vlastní práce se izolují všechny živé části, u kterých při práci existuje nebezpečí 
zkratu mezi rozdílnými potenciály a nahodilého dotyku částmi těla nechráněného vhodnými 
ochrannými pomůckami nebo nebezpečí nahodilého dotyku vodivým předmětem. 

 
 

I. Nejdříve se izolačně zakryjí vodiče (Ω nebo S návlek, pokud je možnost přímého kontaktu 
s tělem pracovníka fixují se pomocí kolíčků apod.). 

II. Následuje krytování izolátorů pomocí krytů nebo izolačních přikrývek (zafixování jejich polohy 
pomocí izolačních kolíčků). 

III. Případné uzemněné části se izolují hlavně v místě nebezpečí kontaktu s druhým potenciálem 
(izolační přikrývkou nebo fólií PPN). 

 
 

IZOLOVANÉ VEDENÍ NN 

Samotné izolované vodiče NN se dodatečně neizolují, překrývají se pouze uzemněné části, zemní 
svody provedené holým vodičem nebo jiné technologické prvky vedení (např. omezovače přepětí 
v těsné blízkosti pracovníka, poškozené propichovací svorky apod.). 

I. 

VODIČ 

II. 

IZOLÁTOR 

III. 

KONZOLA 

Při tom smějí být nechráněné části pod napětím pouze před pracovníkem a po 
jeho jedné boční straně. 

Při montáži izolačního zakrytí se postupuje od nejbližších částí ke vzdálenějším. 

Při demontáži ochranného zakrytí se postupuje obráceně. 
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VV 3 IZOLAČNÍ ZAKRYTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ PRO OCHRANU CIZÍCH OSOB 

ROZSAH IZOLAČNÍHO OBALENÍ PRO HOLE VEDENÍ 

Izolují se všechny živé části, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem cizím osobám (holé 
vodiče, kabelové žíly, izolátory apod.) včetně vodičů VO. Při izolaci je nutno izolovat i jednotlivé 
vodiče přípojek s jednoduchou izolací. Toto se provádí izolační páskou 3M Scotch Super 22 nebo 
izolační fólií. Při izolaci vedení pro práce na daném objektu nestačí osadit izolace pouze po hranice 
objektu, ale je třeba tyto izolace prodloužit na každou stranu od konce objektu nebo pracoviště 
minimálně o jeden metr, je třeba vzít v úvahu např. stavbu lešení kolem objektu.  

POSTUP PRO MONTÁŽ IZOLAČNÍHO OBALENÍ PRO CIZÍ OSOBY 

I. Nejdříve se izolují vodiče pomocí spirálových PE tyčí. 
II. Následuje izolování zbývajících živých částí a izolátorů pomocí izolační fólie a izolační pásky. 

III. Poté se na takto zaizolované vedení pověsí výstražná tabulka. 
IV. Po ukončení práce se provede “Zápis o provedení izolačního obalení vedení nízkého napětí” 

a s danými bezpečnostními podmínkami vedoucí práce seznámí žadatele nebo jinou 
příslušnou osobu. Provede se fotodokumentace izolace v plném rozsahu a v použitelné 
kvalitě. 

 
 

POSTUP PRO DEMONTÁŽ IZOLAČNÍHO OBALENÍ  PRO CIZÍ OSOBY 

I. Nejdříve se demontuje izolační fólie z izolátorů a dalších zaizolovaných částí. Rozhoduje 
provedení izolací a pracovní poloha montéra PPN.  

II. Následuje demontáž spirálových PE tyčí z vodičů a dalšího příslušenství izolačního zakrytí. 
III. Po ukončení práce se provede zrušení “Zápisu o provedení izolačního obalení vedení nízkého 

napětí” a s danou skutečností vedoucí práce seznámí žadatele nebo jinou příslušnou osobu.  

 
 

 

Ukázka zaizolovaného vedení včetně vodičů VO. 
Vodiče se izolují i když nejsou majetkem 
distribuční společnosti. 

Při montáži izolačního obalení pro cizí osoby se postupuje od nejbližších částí 
ke vzdálenějším. 

Při demontáži izolačního obalení pro cizí osoby se postupuje od nejvzdálenějších 
částí k nejbližším. 
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ROZSAH IZOLACE PRO SAMONOSNÉ IZOLOVANÉ VEDENÍ NN (AES, NFA2X) 

Samotné izolované vodiče NN se dodatečně neizolují, ale je potřeba zblízka vizuálně zkontrolovat 
úsek vedení (stav izolace a nosné či kotevní komponenty) kolem daného objektu nebo pracoviště 
s přesahem minimálně o jeden metr. Je třeba také vzít v úvahu např. stavbu lešení kolem objektu 
apod. Izolují se pouze kabelové žíly plastových kabelů do 1 kV s jednoduchou izolací případně jiné 
technologické prvky vedení (např. omezovače přepětí, polopropichovací svorky či propichovací 
svorky starší konstrukce atd.). Izolace těchto prvků se provádí izolační fólií spolu s příslušenstvím 
stejně jako u holého vedení. Zkontrolovaný a zaizolovaný úsek se na koncích zvýrazní pomocí 
červené izolační fólie (viz obrázek). 

Poté se na takto zkontrolované izolované vedení pověsí výstražná tabulka. Po ukončení práce 
se provede “Zápis o provedení izolačního obalení vedení nízkého napětí” a s danými bezpečnostními 
podmínkami vedoucí práce seznámí žadatele nebo jinou příslušnou osobu. Provede 
se fotodokumentace izolace v plném rozsahu a v použitelné kvalitě. 

 

Označení úseku zkontrolovaného izolovaného vedení NN 

 

Detail označení konce úseku zkontrolovaného izolovaného vedení NN pomocí červené izolační fólie 
a izolační pásky 
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ZAJIŠTĚNÍ IZOLÁTORŮ  

Izolování jednotlivých izolátorů se pak provádí průběžně, vždy po dokončení izolace vodiče. Je nutné 
aplikovat minimálně dvě vrstvy izolační fólie a musí dojít k úplnému zabalení izolátoru. Poté se fólie 
zajistí izolační páskou. 

Používá se izolační fólie HUBIX H033 tř. 0  25x0,1x0,3 nebo případně jiná s totožnými vlastnostmi. 
Zajištění fólie proti samovolnému rozmotání se musí provádět vhodnou izolační páskou odolnou 
UV záření a s kvalitním lepidlem (vyzkoušené v praxi jsou např. 3M Scoth 33+ nebo 3M Scoth 22 ).  

Poznámka: ve společnosti ČEZd je možno používat místo izolační fólie HUBIX H033 igelitovou fólii 
(dr. 852, barva 04, tloušťka 0, 30 mm, výrobce FATRA, a. s.). Ve společnosti EG.D červenou pásku 
izolační do 1 kV (PVC – P výrobce FATRA, a. s). Pracovní postup je totožný jako s fólií HUBIX H033. 

 

 

Zakrytí a zajištění průběžného izolátoru Zakrytí a zajištění koncového izolátoru 

ZAJIŠTĚNÍ TRUBKY PROTI JEJICH POSUNU PO VEDENÍ A ZAJIŠTĚNÍ IZOLÁTORŮ 

Trubky se musí vždy na koncích zajistit vhodným prostředkem proti jejich posunutí po vedení a tím 
zamezit odhalení živých částí. Za vhodný prostředek se považuje univerzální mechanická svorka. 
Pokud to není technicky možné, zajistí se trubky proti posuvu přichycením na izolátoru (viz článek 
SPOJENÍ PE TRUBEK U IZOLÁTORŮ). 

  

 

  


