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Základy 
elektroinštalácií

Slovníček pojmov Bez profesionála to nepôjde
Označenie CE nepredstavuje žiadnu značku kontroly. Výrobca ním iba uvádza, 
že sa pri výrobnom procese riadil požiadavkami podľa smerníc EÚ.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Elektrické zariadenie spadá do kategórie 
„vyhradených technických zariadení“. 
Vyhradené elektrické zariadenia podlieha-
jú orgánom Štátneho odborného dozoru. 
Kontrolu dodržiavania stanovených podmi-
enok, s možnosťou udeľovať finančné posti-
hy (pokuty), vykonáva ďalší štátny orgán 
- Inšpekcia práce (IP). Všetky činnosti 
na vyhradených technických zariadeniach 
smú vykonávať len zvlášť odborne spô-
sobilí pracovníci. V elektrotechnickom  
odbore sú to osoby znalé s osvedčením  
podľa § 6 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Nová alebo zrekonštruovaná elektrická 
inštalácia musí  byť realizovaná podľa 
projektovej dokumentácie. Projektová 
dokumentácia elektrickej inštalácie je 
súčasťou úplnej stavebnej projektovej 
dokumentácie. Projektová dokumentá-
cia elektrickej inštalácie s Protokolom 
o určení vonkajších vplyvov. Technická 
správa podrobne popisuje spôsob vyhoto-
venia elektrickej inštalácie, typy použitých 
elektrických káblov, typy pospojovacích 
vodičov, prierezy vodičov, istenie spotrebi-
čov a spôsob ochrany pred nebezpečným  
dotykom a úrazom elektrickým prúdom.

Jediná časť elektrickej inštalácie, 
ktorú môže vykonávať osoba neznalá 
(domáci majster), ale iba pod dozorom 
alebo dohľadom osoby znalej, je tzv. 
hrubá elektrická inštalácia (vysekanie 
drážok v murive, prichytenie inštalač-
ných škatúľ, uloženie káblov a pod.), 
a to podľa znázornenia na propagač-
nom prospekte. Po celkovom dokončení 
elektrickej inštalácie musí byť vykonaná 
revízia elektrického zariadenia techni-
kom, ktorá zahrnuje kontrolu vyhotovenia  
elektrickej inštalácie podľa projektovej 
dokumentácie, funkčnú kontrolu, ochra-
nu pred nebezpečným dotykom, zmeranie  
izolačných odporov, skratových prúdov, 
kontrolu pospojovania kovových častí 
stavby a pod. Na záver revízie vypracuje 
revízny technik VÝCHODISKOVÚ REVÍZNU 
SPRÁVU.

Bez uvedenej východiskovej revíznej 
správy nesmie byť elektrické zariadenie 
uvedené do prevádzky. 
V priestoroch s nebezpečenstvom  
výbuchu musí byť okrem východiskovej 
revíznej správy vydané pozitívne stano- 
visko Štátneho odborného dozoru.

Napätie (U)

Výkon (P)

Práca (E)

Prúd (I)

Odpor (R)

Jednosmerný prúd / 
jednosmerné napätie

Striedavý prúd

Trojfázový striedavý prúd

Poistka

Spotrebiče

Elektrické napätie (U) sa meria vo 
voltoch (V). Aby prúd pretekal elektric-
kým vodičom, je potrebné, aby medzi 
zdrojom a spotrebičmi existoval rozdiel 
potenciálov. Čím väčšie je napätie, tým 
viac elektrónov môže tiecť zo zdroja  
k spotrebiču. Pozor: napätie vyššie než 48 V 
je životu nebezpečné!

Elektrický výkon (P) sa meria vo wattoch [W] 
alebo v kilowattoch [kW]. Výkon sa vypočíta 
vynásobením napätia a prúdu (P = U x I). 

Elektrická práca (E) sa meria vo watthodi-
nách [Wh] alebo v kilowatthodinách [kWh]. 
V domácnosti sa v tejto súvislosti hovorí  
o elektromere, z ktorého je možné odčítať 
aktuálny stav elektrickej práce.

Prúd (I) sa meria v ampéroch [A] a popisuje 
počet elektrónov, ktoré pretekajú vodivým 
materiálom. Tok prúdu, teda smer, ktorým 
elektróny pretekajú vodivým vodičom, je 
vždy zo zdrojov alebo tiež generátorov 
(elektrárne, zásobníky elektrickej energie)  
k spotrebičom (elektrotechnické výrobky: 
napr. motory, svietidlá).

Elektrický odpor (R) sa meria v ohmoch 
(Ω). Ako už sám názov napovedá, je elek-
trický odpor merná jednotka zabraňovania 
prúdu v jeho toku. Čím vyšší odpor je, tým 
menej prúdu môže elektrickým vodičom 
pretekať. 

Batérie a časti siete vydávajú jednosmerné 
napätie. Pritom tečie jednosmerný prúd 
od prípoja zdroja napätia cez spotrebič 
späť k druhému prípoju zdroja napä-
tia (batéria či časť siete). Jednosmerné 
napätie/jednosmerný prúd sa používa pri 
väčšine elektronických spotrebičov alebo  
v mobilných zariadeniach. Pri zaobchádzaní  
s jednosmerným napätím je potrebné, aby 
na pripájacích svorkách bola tá správna 
polarita. Zamenenie plusového a mínuso-
vého pólu môže viesť k zničeniu spotrebiča 
alebo zdroja napätia.

Tu strieda prúd neustále svoju polaritu, 
príp. smer. Hovorí sa tu o určitej frekvencii 
(hertz). Na základe tohto stáleho striedania 
tu neexistujú (na rozdiel od jednosmerného 
prúdu) póly plus a mínus.

Na zaklade rotujúceho magnetického poľa 
sa dnes generátory prúdu používajú s tromi 
na sebe nezávislými pripojmi. Každý z týchto 
prípojov vydáva vlastné napätie. Pre ener-
geticky náročné spotrebiče (napr. sporák  
v kuchyni) sa používa napájanie trojfázo-
vým striedavým prúdom. 

Poistka slúži ako prevencia nebezpečenstva 
pri manipulácii s elektrickou energiou. 
Poistky sú vyhadzované - prerušujú tok  
prúdu - v prípade, že nimi preteká príliš 
veľký prúd. Ak v obvode žiadna poistka nie 
je, sú používatelia produktov napájaných  
z takého obvodu vystavení bezprostrednému 
ohrozeniu života. Ak je poistka vyhodená, 
je nutné, aby príčiny takéhoto výpadku 
zistil elektrikár.

Spotrebiče, v zmysle elektrickej energie, 
sa vyznačujú svojou elektrickou prípojkou 
(zástrčka, svorky), napájacím napätím 
(udávaným vo voltoch „V“), typom napätia 
(striedavé alebo jednosmerné napätie) a 
svojím inštalovaným príkonom. Inštalovaný 
príkon udáva maximálnu potrebnú spotrebu 
energie vo wattoch.

Meradlo náročnosti základov elektroinštalácií

nízka vysoká
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

Inštalačné zóny v kúpeľni

Ako mať istotu Triedy a druhy ochrany

Inštalačné zóny v kuchyni Inštalačné zóny v obytných priestoroch

Tento projektový tip Hornbachu  
slúži len ako všeobecná informácia 
k téme Elektroinštalácia. Kvôli svo-
jej osobnej bezpečnosti sa prosím 
riaď podrobnými bezpečnostnými 
pokynmi. Jedine a výhradne elektri-
kári môžu garantovať neprítomnosť 
napätia v obvode, vypínať poistky, 
zaisťovať poistky proti opätov-
nému zapnutiu tretími osobami, 
pripájať inštalačné komponenty, 
vykonávať kontrolu inštalácií, ich 
preberanie a sprevádzkovanie,  
a tiež podávať žiadosti o pripojenie 
inštalácií k napájacej sieti.
Všetky práce na častiach vedúcich 
napätie smú vykonávať len osoby na 
to kvalifikované (elektrikári)!

Bezpečnostné 
pokyny

Elektrikár

Na záver pred omietnutím je vhodné 
priložiť k rozvodom meter a dobre 
si rozvody nafotiť. Ak by si v budúc-
nosti chcel nainštalovať napr. ďalšiu 
skrinku, budeš mať istotu, že sa  
netrafíš do kábla.

Tip

Keď ide o elektrinu, je bezpečnosť na 
prvom mieste. Už malé množstvo napätia 
môže byť smrteľné. A preto sú elektroinšta-
lácie zásadne vecou elektrikára.
Elektroinštalácia v dome je upravená mno-
-hými normami a predpismi (predovšetkým  
s ohľadom na ochranu a bezpečnosť). 
To musí rešpektovať každý, a teda aj ty 
ako domáci remeselník a prevádzkova-
teľ. Kvôli tomu existuje zákon o všeobec-
nej bezpečnosti výrobkov pre elektrické  
zariadenia a tiež DIN pre elektrotechniku.
Niekoľko pracovných krokov môžeš vyko-
nať aj ty sám po dohode s elektrikárom. 
Pritom je však potrebné sa riadiť všetkými  
predpismi STN a STN EN. Žiadosť o pripoje-
nie inštalácie k napájacej sieti môže podať 

Ochranné opatrenia na ochranu proti 
nebezpečným alebo nabitým stavebným 
častiam sú rozdelené do tried ochrany.

Ochranné opatrenia proti prenikaniu  
cudzích telies alebo vlhkosti sa rozdeľujú 
na niekoľko druhov:

Trieda ochrany
Trieda ochrany 1:
„Ochranné vodiče“. Ochranný 

vodič  (zelenožltý) musí byť pripojený. 
Spája totiž všetky dostupné vodivé časti  
s uzemnením. V prípade chybného napätia 
takéto napätie odvádza a ochráni zaria- 
denie proti chybnému prúdu a poistka 
vypadne.

možno vytvárať iba pomocou batérií,  
akumulátorov alebo bezpečnostných 
transformátorov.

Druhy ochrany
Druhy ochrany sú dôležité predovšetkým 
pre prístroje a materiály, ktoré sa pou-
žívajú vonku. Takzvaný IP kód upravuje  
v rámci celej Európy označenie pomo-
cou dvoch čísel. Prvé číslo značí ochranu  
proti cudzím telesám, druhé ochranu  
proti vlhkosti. V prípade, že jedno číslo 
nie je relevantné, je na jeho mieste X.

Trieda ochrany 2:
„Ochranná izolácia“.
Prístroj s týmto označením je už 
opatrený ochrannou izoláciou.  

Na dostupných častiach nesmie byť žiadne 
napätie. Táto izolácia je bežne predpísaná 
pre mnoho domácich prístrojov, elektroná-
radie, záhradné prístroje a dokonca aj pre 
zariadenia na starostlivosť o telo.

Trieda ochrany 3:
„Ochranné oblečenie“. Prístroje 
sú napájané len striedavým 
napätím do 50 V alebo jed-

nosmerným napätím do 120 V. Hračky 
sa smú napájať dokonca iba napätím  
24 V. Rozhodujúce tu tiež je, že napätie 

Kúpeľne sú rozdelené do 3 ochranných 
zón: zóna 0 zahŕňa vnútro vane. Tu sa 
smie používať ochranné malé napätie  
s veľkosťou maximálne 12 V. Zdroj prúdu 
musí byť ale umiestnený mimo zóny 0 až 
2. K zóne 1 patrí vaňa vrátane svojho pev-
ne zabudovaného okraja s priestorom nad 
ňou (merané až 225 cm od podlahy). Zóna  
2 zahŕňa rozšírenie zóny 1 o 60 cm. Napevno 
nainštalované ohrievače teplej vody, lam-
py s ochranou proti striekajúcej vode  
a odvetrávacie zariadenia sú povolené  
v zónach 1 a 2, ak sú pre ne určené. 
Zásuvky sa smú inštalovať mimo zóny  

0 až 2. Všetky elektrické obvody musia 
mať ochranné zariadenie proti chybnému 
prúdu, ktoré umožňuje chybný prúd len 
do hodnoty 30 mA. Všetky kovové časti  
v kúpeľni musia byť uzemnené (tzv. ochran-
né pospojovanie - kúrenie, kovové vede-
nie vodovodu, oceľová vaňa, uzemnenie 
zásuviek...). A tu platí, tak ako vo všetkých  
ostatných obytných priestoroch, že všetky 
práce na elektrických zariadeniach smie 
vykonávať iba elektrikár.

Počet potrebných zásuviek a prípojok a ich 
umiestnenie závisí od veľkosti a usporiadania 
tvojej kuchyne. Keďže zariadenia ako sporák, 
chladnička a umývačka sú energeticky 
náročné, potrebujú samostatné obvody 
so striedavým prúdom. Pre výšku kladenia  
a zabudovanie elektriny platí niekoľko želez-
ných pravidiel. Tieto pravidlá je potrebné  
v každom prípade prediskutovať a ich apli-
káciu dohodnúť s návrhárom tvojej kuchyne:

  Prípojné škatule pre sporák, chladničku 
a umývačku (vždy s 1 elektrickým obvo-
dom): 30 cm nad podlahovou krytinou.

  Zásuvky nad pracovnými plochami pre 
kuchynské prístroje (odporúča se aspoň  
5 kusov): 100–130 cm nad podlahovou 
krytinou.

  Prípojky na osvetlenie pracovnej plochy: 
výška 135 cm, pod hornými skrinkami  
165 cm.

  Prípojka pre odsávač pár: 210–215 cm 
nad podlahovou krytinou.

  K rohom v miestnosti je potrebné dodržať 
odstup 15 cm, k stropu 30 cm.

Nepísané pravidlo hovorí, že elektrické 
vedenie v stene musí byť vzdialené 30 cm 
od stropu alebo podlahy a 15 cm od rohov 
a okenných rámov. Zásuvky a vypínače 
svetla sa v miestnosti inštalujú do výšky 
cca 115 cm, príp. ako rozvodné škatu-
le 30 cm nad podlahovú krytinu a pod 
strop. Odchýlky až 15 cm sú úplne bežné.  
V bezbariérových priestoroch je výška 
inštalácií prípadne menšia.

registrovaný elektrikár. Iba on totiž smie 
inštaláciu skontrolovať a prevziať. Pritom 
je tiež vždy dôležité sa riadiť technický-
mi podmienkami pripojenia príslušného  
dodávateľa elektrickej energie.

Pre kúpeľne s vaňou

Zóna
1

Zóna
1

Zóna
2

Rozmery v cm Rozmery v cm15 cm odstup k rohu

15 cm odstup k rohu

Inštalačné zóny
Návrh vedenia elektroinštalácie
Návrh umiestnenia prístrojových škatúľ

Inštalačné zóny
Návrh vedenia elektroinštalácie
Návrh umiestnenia prístrojových škatúľ
Návrh umiestnenia vypínačov

Rozmery v cm

130001530100014610.indd   2 12.07.19   13:28


