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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-7.1 je uzemnenie. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-7.2, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-7.1 nahrádza: 

podnikovú normu MGS-E-7.1 Uzemnenie, Rev 1.00.00, Prvá kompletná revízia, 
19.11.2012. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-7.1 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Statická elektrina: je súhrn javov, spojených so vznikom, nahromadením a relaxáciou 
voľného elektrického náboja na povrchu alebo v objeme dielektrických materiálov alebo na 
izolovaných vodičoch.  
 
Elektrostatický náboj: je elektrický náboj, ktorý vznikol fyzikálno-chemickým procesom 
(prúdením, trením, vysypávaním, výtokom a pod.), prenesením, kondukciou, indukciou 
alebo usadzovaním iónov, ktoré sa môžu hromadiť na oddelených častiach zariadenia. 
 
Povrchový odpor Ro: je elektrický odpor, meraný medzi dvoma elektródami, priloženými 

na povrch meranej látky; udáva sa v . 
 
Elektrostatický zvod Rs (zvodový odpor): je elektrický odpor, meraný medzi elektródou 

priloženou na povrch predmetu a definovanou zemou; udáva sa v . 
 
Elektrizovateľnosť: je schopnosť materiálu vytvárať na sebe elektrické náboje pri 
fyzikálnych alebo chemických procesoch. 
 

Zem: je časť zemského telesa, ktorá je využitá pre uzemňovanie. Je to označenie ako pre 
miesto, tak aj pre látku, ktorá zem vytvára. 
 
Uzemnenie: je úmyselné vodivé spojenie zariadení a predmetov so zemou. 
 
Ochranné uzemnenie: je uzemnenie bodu alebo bodov v elektrickej sieti, inštalácii alebo 
na zariadení, na účely elektrickej bezpečnosti. 
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Funkčné uzemnenie: je uzemnenie bodu alebo bodov v sieti, inštalácii alebo na 
zariadení, na iné účely, ako je elektrická bezpečnosť. 
 
Uzemňovač: je vodivá časť, ktorá sa môže vložiť do špecifického vodivého média, 
napríklad betónu, ktoré je v elektrickom kontakte so zemou. 
 
Hlavná uzemňovacia svorka (hlavná uzemňovacia prípojnica): je svorka alebo 
prípojnica, ktorá je súčasťou uzemňovacej sústavy elektrickej inštalácie; umožňuje 
elektrické pripojenie niekoľkých vodičov z dôvodu uzemnenia. 
 
Pospájanie: je vytvorenie elektrického prepojenia medzi vodivými časťami; cieľom 
pospájania je dosiahnutie ekvipotenciality. 
 
Praporec: vodivé prepojenie, vyrobené z materiálu, ktorý je z pohľadu zvariteľnosti 
kompatibilný s materiálom potrubia, alebo konštrukcie, na ktorú je toto prepojenie 
privarené.   

3. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny 

3.1 Všeobecne 
Ochranu objektov a zariadení alebo ich častí pred nebezpečnými účinkami statickej 
elektriny riešiť v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov alebo v 
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár a tam, kde je nutné 
počítať s nebezpečnými účinkami elektrostatických nábojov na zariadenie alebo na 
výrobný proces. 

3.2 Vznik elektrostatických nábojov 

3.2.1 Vznik elektrostatických nábojov je nutné predpokladať najmä: 

a) pri výrobe (ťahaní), navíjaní a spracovaní fóliových materiálov, 

b) pri čerpaní, preprave a skladovaní horľavých kvapalín, 

c) pri výrobe, doprave a skladovaní granulovaných materiálov a prachov. 

3.2.2 Aby nedochádzalo k hromadeniu elektrických nábojov na objektoch je nutné 
uzemniť všetky vodivé časti zariadenia, ktoré sa môžu akýmkoľvek spôsobom elektricky 
nabiť, priamym prepojením na uzemňovaciu sústavu objektu, príp. na ochranný vodič 
elektrickej siete, ak je uzemnený, na kovové potrubie vodovodu, kúrenia alebo plynu, ak 
sú uzemnené, alebo na vodivé časti konštrukcie, ak je táto spojená s uzemňovacou 
sústavou objektu.   

3.2.3 Pre určenie, či je nutné predpokladať vznik a nebezpečné nahromadenie 
elektrických nábojov je rozhodujúca: 

a) možnosť elektrostatického uzemnenia zariadenia, 

b) hodnota povrchového odporu u pevných látok, vrátane fólií a granulátov, 

c) hodnota rezistivity u kvapalných látok. 

3.2.4 Z hľadiska možnosti uzemnenia sa látky dajú rozdeliť podľa hodnoty povrchového 
odporu Ro na: 

a) elektricky vodivé Ro  5.104 
, 
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b) elektrostaticky vodivé 5.104 
   Ro  106 

, 

c) neuzemniteľné Ro  106 
. 

3.3 Sklon pevných látok, kvapalín, aerosolu, hmly a rozptýleného prachu k 
elektrizovateľnosti 

3.3.1 Z hľadiska elektrizovateľnosti rozdeľujeme pevné látky na: 

a) antistatické Ro  109 
, 

b) obmedzene elektrizovateľné 109 
  Ro  1011 

, 

c) elektrizovateľné Ro  1011 
. 

Elektrizovateľné látky s Ro  1011 
 sa ľahko elektrizujú a dochádza na nich k hromadeniu 

elektrických nábojov. Nesmú byť preto, bez zvláštnych opatrení, používané v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu.                       

3.3.2 Elektrizovateľnosť kvapalín sa posudzuje podľa merného odporu kvapaliny: 

a) kvapaliny s merným odporom    108 
m, 

b) kvapaliny s merným odporom    108 
m ale  1010 

m, 

c) kvapaliny s merným odporom    1010 
m. 

Schopnosť nabíjať sa majú všeobecne kvapaliny s merným odporom   1010 
m a preto 

je u týchto kvapalín nutné použiť ochranné opatrenia. 

3.3.3 Elektrizovateľnosť aerosolu, hmly a rozptýleného prachu: 
pri rozprašovaní dochádza vplyvom oddeľovacieho procesu k nabíjaniu jednotlivých 
čiastočiek aerosolu, hmly a prachu, ale vzhľadom na ich vzájomnú izolovanosť, nedá sa 
stanoviť ich elektrizačná schopnosť na základe stanovenia vodivosti jednotlivých 
materiálov. 

3.4 Ochranné opatrenia 

3.4.1 Všeobecne 

3.4.1.1 Ochranu objektov a zariadení alebo ich častí pred nebezpečnými účinkami 
statickej elektriny musí riešiť  príslušná projektová dokumentácia (PD). 

3.4.1.2 Navrhnuté ochranné opatrenia (rieši PD) musia byť vo všeobecnosti realizované 
tak, aby boli zabezpečené: 

a) kontrolovateľnosť uzemnenia (meraním aj vizuálna), 

b) dostatočná mechanická pevnosť spojov, 

c) dokonalosť spojov jednotlivých častí uzemňovacieho zvodu privarením, 
pripájkovaním natvrdo, alebo priskrutkovaním uzemňovacieho vodiča, 

d) preklenutie všetkých prírubových spojov potrubia vodivým prepojom: 

 pri skrutkových spojoch, medzi dvoma dielmi zariadenia minimálne 2 spoje 
s vybavené vejárovými podložkami na obidvoch stranách skrutky, 

 navarením prepojovacích praporcov a ich prepojením pomocou na tento účel 
certifikovanej svorky, 

 inštaláciou pre tento účel certifikovaných vodivých objímok a ich prepojením 
vodičom vhodného prierezu, 

 pomocou vodivého prepojenia lisovaných, alebo nastreľovaných uzemňovacích 
skrutiek,  pre tento účel certifikovaných (napr. systém HILTI), 
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e) pri elektrostatickom uzemnení, prepojenie zariadenia na uzemňovací systém 
minimálne na dvoch miestach, 

f) pri uzemňovaní potrubnej trasy alebo rozsiahlych zariadení, prepojenie zariadenia 
na uzemňovací systém minimálne raz na každých 30 m trasy. 

 
Použitie jednotlivých bodov zabezpečiť v zmysle strojných požiadaviek, definovaných v 
MGS-S-REF-M. 
  

3.4.2 Plnenie a stáčanie produktov 

3.4.2.1 U stanovíšť pre plnenie a stáčanie produktov je, okrem splnenia požiadaviek 
uvedených v článku 3.4.1, potrebné zabezpečiť (pokiaľ PD nepredpisuje iné riešenie): 

a) elektrostatické uzemnenie všetkých vodivých súčastí, ktoré sa nachádzajú v 
elektrizovateľnej kvapaline alebo v jej blízkosti, 

b) aby súčasti z plastov boli z uzemniteľných materiálov a boli uzemnené, alebo, aby 
boli z neelektrizovateľných materiálov, prípadne, aby spĺňali podmienky maximálnych 
geometrických rozmerov, 

c) plnenie alebo stáčanie potrubím alebo nálevkou zasunutou až ku dnu nádrže 
alebo smerom k plášťu tak, aby došlo k voľnému stekaniu kvapaliny po plášti nádrže 
a tým k odstráneniu turbulencií a striekania kvapaliny, 

d) dôsledné uzemnenie všetkých kovových súčastí - aj pohyblivých (príruby na 
vodivom potrubí, kovové nálevky, kohúty a pod.), 

e) aby hadice, použité na plnenie a stáčanie, boli z vodivých materiálov a boli 
uzemnené.   

3.4.2.2 V prípade hadíc z nevodivých materiálov zabezpečiť: 

a) aby boli antistatické a aby všetky armatúry boli riadne elektrostaticky        
uzemnené a prepojené s vlastnou hadicou, 

b) u stanovíšť pre plnenie a stáčanie produktov do cestných prepravných vozidiel, 
aby pred plnením alebo stáčaním boli tieto vhodným spôsobom uzemnené (musí 
riešiť PD) a v prevádzkových predpisoch stanoviť relaxačnú dobu, nutnú pre 
bezpečné zvedenie náboja z nákladu vozidla, 

c) pre kontrolu elektrického odporu uzemnenia cestného prepravného vozidla, 
kontrolné zariadenie so signalizáciou a možnosťou blokovania chodu expedičných 
čerpadiel, 

d) u stanovíšť pre plnenie a stáčanie produktov do koľajových prepravných vozidiel v 
priestoroch stanovišťa vzájomné prepojenie koľajníc medenými lankami a skrutkami 
s vejárovými podložkami, 

e) prepojenie koľajníc stanovišťa s uzemňovacou sústavou objektu plničky minimálne 
na dvoch miestach a to tak, aby počas plnenia alebo stáčania prepravného vozidla 
bolo toto vozidlo uzemnené a to aj v prípade prerušenia vzájomného prepojenia 
koľajníc (pozri predchádzajúcu odrážku), 

f) pre kontrolu elektrického odporu prepojenia stanovišťa pre plnenie a stáčanie 
produktov do koľajových prepravných vozidiel s uzemňovacou sústavou objektu 
plničky sa má zabezpečiť kontrolné zariadenie so signalizáciou a možnosťou 
blokovania chodu expedičných čerpadiel, 
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Poznámka: železničné cisternové vozy sa považujú za uzemnené, ak sú koľajnice 
pripojené na uzemňovaciu sieť manipulačnej plochy, na ktorú sú pripojené aj ostatné 
zariadenia plniacich alebo stáčacích miest. 
U zariadení montovaných na železničnom podvozku sa považuje za dostatočné 
prepojenie so zemou styk kolies s koľajnicami, pokiaľ elektrický odpor medzi kovovou 

časťou zariadenia montovaného na železničný podvozok a koľajnicou neprekročí 0,15 .  

3.4.2.3 Stacionárne nádrže podzemné i nadzemné, pre skladovanie horľavých kvapalín, 
musia byť z vodivého materiálu, bez nevodivých povrchových úprav vnútri nádoby a musia 
byť elektrostaticky uzemnené. Z konštrukčného hľadiska platia tieto podmienky aj pre 
prepravné obaly a kontajnery. 

3.4.2.4 Pre dopravu horľavých kvapalín použiť potrubia, hadice a armatúry vodivé a 
uzemnené. Vodivé potrubia, hadice a armatúry môžu zároveň slúžiť ako súčasť 
elektrostatického uzemnenia. 

3.4.3 Granulované materiály a prachy 

3.4.3.1 Zásobníky pre skladovanie granulovaných materiálov a prachov musia byť 
urobené tak, aby sa zabránilo nadmernému prášeniu. Zásobníky musia byť zhotovené z 
vodivých materiálov a elektrostaticky uzemnené. Pri použití pojazdného zásobníka je 
potrebné zaistiť jeho uzemnenie aj počas doby prepravy. 

3.4.3.2 V zásobníkoch väčších priemerov než 3 m musí byť inštalovaná elektróda alebo 
sústava elektród tak, aby žiadny bod vnútorného objemu zásobníka nebol vzdialený od 
elektród alebo od vodivej steny viac ako 1 m.  

3.4.3.3 Pre dopravu granulovaných materiálov a prachov použiť potrubie vodivé 
a elektrostaticky uzemnené. V prípade potrubí z nevodivých materiálov: 

a) zhotoviť potrubie z rovnakého alebo podobného materiálu ako je dopravovaný 
materiál, 

b) nepoužívať vodivé príruby; pokiaľ sú nutné, musia byť elektrostaticky        
uzemnené. 

3.4.3.4 Ak sú pre dopravu granulovaných materiálov a prachov použité hadice, musia byť 
elektrostaticky vodivé a uzemnené alebo z antistatických materiálov. 

3.4.3.5 Ako dopravné médium voliť vzduch s relatívnou vlhkosťou    65 % alebo inertné 
médium.          

3.4.3.6 Filtre pre odlučovanie granúl alebo prachov musia byť, pre horľavé prachy 5. 
triedy citlivosti, z antistatických materiálov, u citlivejších prachov, z materiálov 
elektrostaticky vodivých. 

3.4.3.7 Všetky vodivé súčasti filtrov musia byť elektrostaticky uzemnené. Vodivé vlákna, 
zapradené do nití, alebo voľné drôtiky, vpletené do tkanín filtrov, sa nesmú používať. 

3.4.4 Zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

3.4.4.1 Zariadenia, umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, musia mať 

elektrostatický zvod Rs na všetkých miestach objektu  106 
, pričom napäťový úbytok na 
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tomto zvode nesmie prekročiť 10 V.     

3.4.4.2 Ak sa pre elektrostatické uzemnenie použijú samostatné uzemňovače, ich odpor 

nesmie byť väčší ako 100 .    

3.4.4.3 V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu môžu byť použité len hadice 
schválené pre daný účel príslušnou skúšobňou. 

3.4.5 Elektrostatický zvod podláh 

3.4.5.1 Elektrostatický zvod podlahy v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu so zónou 
2 sa požaduje všade tam, kde je nebezpečenstvo trvalého výskytu elektrických nábojov. 

3.4.5.2 V priestore s nebezpečenstvom výbuchu so zónou 1 a zónou 0 musí byť podlaha 

vodivá, zvodový odpor musí vyhovovať hodnote max. 108 
.      

3.4.5.3 V miestnostiach pre počítače a citlivé elektronické zariadenia a všade tam, kde sa 
požaduje odstránenie fyziologických účinkov elektrických nábojov, musí zvodový odpor 

vodivej podlahy vyhovovať hodnote max. 109 
.  

4. Uzemnenie 

4.1 Uzemňovacie sústavy 

4.1.1 Uzemňovacie sústavy sa zriaďujú na ochranu alebo na zaistenie funkcie 
elektrických inštalácií  a zariadení. 

4.1.2 Podľa požiadaviek na inštaláciu uzemnenia môže uzemnenie slúžiť súčasne ako 
ochranné i funkčné, alebo sa môže urobiť samostatne. 

4.1.3 Požiadavky na ochranu musia mať vždy prednosť. 

4.1.4 Pri výbere a stavbe uzemňovacích sústav sa musí dodržať: 

a) požadovaný odpor uzemnenia v súlade s ochrannými a funkčnými požiadavkami 
na inštaláciu, 

b) dovolené napätie uzemňovacej sústavy,  

c) dovolené dotykové a krokové napätie, 

d) prúdová zaťažiteľnosť, 

e) poruchové a unikajúce prúdy tečúce uzemnením sa musia zviesť bez 
nebezpečenstva poškodenia sústavy, 

f) sústava má mať dostatočnú mechanickú ochranu voči predpokladaným vonkajším 
vplyvom. 

4.1.5 Musia sa vykonať opatrenia, aby sa zabránilo nebezpečenstvu poškodenia iných 
kovových častí elektrolytickou koróziou.  

4.2 Uzemňovače  

4.2.1 Druhy uzemňovačov 
V uzemňovacích sústavách sa používajú náhodné i zhotovené uzemňovače. Na 
uzemnenie sa majú prednostne používať náhodné uzemňovače. 
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4.2.1.1 Náhodné uzemňovače 
Ako náhodné uzemňovače možno využiť, ak vyhovujú prúdovej zaťažiteľnosti: 

a) podzemné časti oceľových konštrukcií uložených v betóne, 

b) oceľovú výstuž v betónových základoch. 
Pri náhodných uzemňovačoch treba zaistiť ich elektrickú spojitosť. 

4.2.1.2 Zhotovené uzemňovače 
Možné je používať tieto druhy uzemňovačov: 

a) tyčové alebo rúrkové, 

b) pásové alebo drôtové, 

c) doskové. 

4.2.2 Spôsob a hĺbka uloženia uzemňovačov 

4.2.2.1 Ak sa uzemňovače kladú do káblových rýh, musia sa položiť na dno výkopu a to 
najmenej 10 cm pod kábel alebo vedľa neho.  

4.2.2.2 Ak sa uzemňovač kladie lúčovito v tvare hviezdy, lúče majú byť rozdelené 
pravidelne, pričom uhol nemá byť menší ako 60°. Spravidla sa kladú najviac štyri lúče. 

4.2.2.3 Ak je základový uzemňovač uložený v betóne, na zabránenie korózie, vzdialenosť 
medzi uzemňovačom a povrchom betónu musí byť minimálne 5 cm.  

4.2.2.4 Na zhotovené uzemňovače používať tyčové uzemňovače. Ak sa použijú 
uzemňovače z pásov alebo drôtov, volí sa pre jeden lúč dĺžka 25 m pre pôdy s rezistivitou 

do 500 m a dĺžka do 50 m pre pôdu s rezistivitou nad 500 m.  

4.2.2.5 Ak sa použije niekoľko tyčových uzemňovačov, s ohľadom na ich elektrické 
využitie, nemá byť medzi nimi menšia vzdialenosť, ako je dĺžka tyčového uzemňovača. 

4.2.2.6 Ak sa na uzemnenie zariadení budovy použije zhotovený uzemňovač, prednostne 
zhotoviť základový uzemňovač. 

4.2.2.7 Nové budovy musia mať zhotovený základový uzemňovač. 

4.2.2.8 Ak je uzemňovač zhotovený, musí sa pripojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku 
uzemňovacím vodičom. 

4.2.2.9 Zhotovené základové uzemňovače z pásovej ocele alebo oceľového drôtu sa 
ukladajú ako obvodové uzemňovače pod izolačnú vrstvu a cca 5 cm nad dnom výkopu, 
aby bol vodič obklopený betónovou zmesou.   

4.2.2.10 Náhodné základové uzemňovače sa vytvoria tak, že v železobetónových 
základoch sa zvaria prúty výstuže tak, aby vznikol obvodový kruh alebo mrežová sieť.   

4.2.2.11 Oceľové základové pätky na obvode budovy sa majú medzi sebou vodivo spojiť 
kovovými nosnými konštrukciami, prútmi oceľovej armatúry alebo vodičmi v podkladovom 
betóne.  

4.2.2.12 Pri preklenutí dilatačných škár musia byť uzemňovače usporiadané tak, aby ich 
dilatačné sily nemohli porušiť. 
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4.2.2.13 Kovové potrubia horľavých kvapalín alebo plynov sa nesmú použiť ako 
uzemňovač. 

4.2.3 Mechanická pevnosť a odolnosť voči korózii 

4.2.3.1 Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje uzemňovacích vodičov sa musia 
chrániť proti korózii pasívnou ochranou (napr. asfaltová zálievka, protikorózna páska 
a pod.). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. 

4.2.3.2 Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode do pôdy, v dĺžke najmenej 30 cm 
pod povrchom a 20 cm nad povrchom, opatriť pasívnou ochranou proti korózii.   

4.2.3.3 Uzemňovacie vodiče k základovým uzemňovačom sa musia chrániť proti korózii 
pasívnou ochranou: 

 na prechode z betónu do zeme najmenej 30 cm v betóne a 100 cm v zemi,  

 na prechode z betónu na povrch najmenej 10 cm v betóne a 20 cm nad povrchom 
zeme. 

4.2.4 Dimenzovanie uzemňovačov 

4.2.4.1 Pre páskové uzemňovače prednostne použiť  pozinkovanú oceľ 30 x 4 mm, pre 

drôtové uzemňovače v horizontálnom usporiadaní pozinkovaný oceľový drôt priemeru   
10 mm.   

4.2.4.2 Pre tyčové uzemňovače použiť kruhovú pozinkovanú oceľovú tyč s priemerom 

minimálne  16 mm, alebo pozinkovanú oceľovú rúrku priemeru minimálne  25 mm, s 
hrúbkou steny minimálne 2 mm.       

4.2.4.3 V prípade agresívneho prostredia použiť na uzemňovače ako materiál meď s 
minimálnym prierezom 50 mm2 a hrúbkou najmenej 2 mm. 

4.3 Uzemňovacie vodiče 

4.3.1 Uzemňovacie vodiče ukladať tak, aby boli čo najkratšie, bez ostrých ohybov, 
oblúkov a slučiek. Musia byť usporiadané tak, aby odolávali vonkajším vplyvom a pritom 
nespôsobili nebezpečenstvo požiaru a neovplyvnili činnosť iných zariadení. Nadzemné 
časti uzemňovacích vodičov musia byť uložené tak, aby boli kontrolovateľné.        

4.3.2 Vonkajšia časť uzemňovacieho vodiča v miestach s nebezpečenstvom poškodenia 
(napr. prechody stenou, prechody do zeme) sa musí vhodne chrániť obložením alebo 
uložením do elektroinštalačných rúrok.  

4.3.3 Ako náhodné uzemňovacie vodiče možno použiť vodivé konštrukčné prvky 
kovových konštrukcií, ktoré tvoria súvislý, trvalo prepojený celok, napr. káblové lávky, 
kovové rámy a stojany, koľajnice stožiarov, oceľové stožiare, výstuž stĺpov z predpätého 
betónu, ak: 

 prestavbou alebo úpravou sa vodivé spojenie nepreruší, 

 majú rovnakú predpokladanú životnosť ako uzemňovacie zariadenie, 

 vyhovujú prúdovému zaťaženiu. 

4.3.4 Ak má uzemňovací vodič ochrannú funkciu pred úrazom elektrickým prúdom, 
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označiť ho ako ochranný vodič všade tam, kde to vyžaduje prevádzka zariadení alebo 
bezpečnosť osôb a vecí. Holé vodiče, použité ako ochranné vodiče, musia byť farebne 
označené zelenými a žltými pruhmi, rovnako širokými, šírky 15 až 100 mm. U izolovaných 
vodičov musí byť kombinácia farieb taká, že jedna z farieb kryje minimálne 30 % a 
maximálne 70 % povrchu.     

4.3.5 Uzemňovacie vodiče, ktoré ochrannú funkciu nemajú a zvody bleskozvodov, sa 
farebne neoznačujú. 

4.3.6 Nadzemné časti uzemňovacích vodičov sa musia uložiť tak, aby sa dali kontrolovať. 

4.4 Spoje 

4.4.1 Spájanie uzemňovačov a uzemňovacích vodičov sa robí zváraním alebo pomocou 
normalizovaných svoriek. 

4.4.2 Všetky spoje musia byť mechanicky odolné, chránené proti korózii a dimenzované 
na predpokladané prúdové zaťaženie. Musí sa zaručiť stálosť mechanických a elektrických 
vlastností spojov. 

4.4.3 Výstužné oceľové prúty v železobetónových konštrukciách, použité pre        
uzemňovanie, sa musia navzájom pospájať zváraním. 

4.5 Hlavná uzemňovacia svorka 

4.5.1 V každej inštalácii, v ktorej sa použije ochranné pospájanie, musí sa zriadiť hlavná 
uzemňovacia svorka, s ktorou sa musia spojiť: 

 vodiče na ochranné pospájanie, 

 uzemňovacie vodiče, 

 ochranné vodiče, 

 vodiče na funkčné uzemnenie. 

4.5.2 Každý vodič, pripojený na hlavnú uzemňovaciu svorku, sa musí dať samostatne 
odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý, rozpojiteľný iba pomocou nástroja. 

4.6 Požiadavky na uzemnenie 

4.6.1 Siete TN 

4.6.1.1 Odpor uzemnenia neutrálneho bodu zdroja: 

 odpor uzemnenia neutrálneho bodu zdroja RA nemá byť väčší ako 5 , vo 

výnimočných prípadoch (zlé pôdne podmienky), najviac 15 , 

 celkový odpor uzemnenia pri neutrálnom bode RB v sieťach s menovitým napätím 

U0 = 230 V nesmie byť väčší ako 2 .                     

4.6.1.2 Uzemňovanie vodičov PEN 

a) vo vonkajšom rozvode: 

 pri vonkajšom nadzemnom vedení každých 500 m, na konci vedenia a pri 
odbočkách dlhších ako 200 m aj na ich koncoch, 

 na konci káblového vedenia dlhšieho ako 200 m od miesta predchádzajúceho 
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uzemnenia, 

 pri káblových rozvodných skriniach, ak sú vzdialené od najbližšieho uzemnenia 
viac ako 100 m, 

 na dočasných pracoviskách, umiestnených mimo trvalých objektov a v objektoch, 
kde sa na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom kladú  osobitné požiadavky, 

 vo vnútornom rozvode: 

 v objektoch s vlastným transformátorom vždy pri hlavnom rozvádzači, 

 v objektoch bez vlastného transformátora, ak je hlavný rozvádzač pripojený 
priamo na sieť (pri prípojkových skriniach), 

 v podružných rozvádzačoch, ak sú vzdialené viac ako 100 m od najbližšieho 
miesta uzemnenia, 

 na konci odbočiek dlhších ako 200 m od miesta predchádzajúceho        
uzemnenia, 

 jednotlivé uzemnenia vodiča PEN majú mať odpor najviac 15 , v neutrálnom 

bode zdroja a na konci vedení a odbočiek siete má byť odpor uzemnenia najviac 5 . 

4.6.2 Spájanie rôznych uzemňovacích sústav 

4.6.2.1 Ochranné a funkčné uzemnenie rozvodných sietí so striedavým napätím do 1 000 
V spájať do spoločného uzemnenia. 

4.6.2.2 Na uzemnenie bleskozvodu a uzemnenie elektrickej inštalácie vybudovať 
spoločné uzemnenie. Celkový odpor uzemnenia však nesmie byť pre siete s menovitým 

napätím U0 = 230 V väčší ako 2 .       

4.6.2.3 Funkčné uzemnenie zvodičov prepätia spájať s ochranným uzemnením zariadení, 
ktoré chráni zvodič prepätia. 

4.7 Skúšobné a spojovacie body 

4.7.1 Pri spoločnom uzemnení na objekte, kde je počet zhotovených uzemňovačov alebo 
zvodov väčší ako tri vrátane, vytvoriť pre realizáciu kontrolného merania skúšobné a 
spojovacie body podľa Prílohy č. 1 tejto normy. 

4.7.2 Spoje uzemňovačov v skúšobných bodoch musia byť dobre prístupné, chránené 
proti korózií a ich označenie vykonané štítkami,  v súlade s projektovou dokumentáciou. 

4.7.3 Skúšobné a spojovacie body označovať alfanumerickým kódom, pozostávajúcim zo 
skratky označenia skúšobného a spojovacieho bodu (označenie písmenovou skratkou 
SSB) a číselného poradia týchto bodov v príslušnom objekte, napr. SSB 1 a pod.  

4.7.4 Uzemňovací prívod, ktorý spojuje uzemňovač so skúšobným a spojovacím bodom, 
označiť alfanumerickým kódom, pozostávajúcim z označenia skúšobného a spojovacieho 
bodu a z číselného označenia poradia uzemňovacieho prívodu (číslovanie prívodu začína 
zľava pri čelnom pohľade na skúšobný a spojovací bod). Označenie skúšobného bodu a 
poradia prívodu sa oddeľuje bodkou, napr. SSB1.1 a pod.    

4.8 Projekt uzemnenia 
Pre každú uzemňovaciu sústavu je nutné spracovať projekt, ktorý má obsahovať údaje o: 

 druhu a umiestnení uzemňovačov, 
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 rozmeroch uzemňovačov, 

 hĺbke uloženia uzemňovačov, 

 spojení uzemňovačov, 

 vedení uzemňovacích vodičov a o umiestnení kontrolných šácht, 

 umiestnení skúšobných a spojovacích bodov. 

4.9 Požiadavky na meranie uzemnenia 
Pri nových alebo rekonštruovaných uzemneniach sa pred uvedením do prevádzky musí 
vykonať meranie odporu uzemnenia ako celku.   

4.10 Inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

4.10.1 Pre inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa požaduje vyrovnanie 
potenciálov. Pre siete TN, TT a IT platí, že všetky neživé a cudzie vodivé časti musia byť 
pripojené na sústavu pospájania. Spojenia musia byť zabezpečené pred samovoľným 
rozpojením.  

4.10.2 Neživé časti nemusia byť samostatne pripojené na sústavu pospájania, ak sú 
spoľahlivo a vodivo spojené s kovovými konštrukciami alebo potrubiami, ktoré sú spojené 
so sústavou pospájania. 

4.10.3 Cudzie vodivé časti, ktoré nie sú súčasťou konštrukcie alebo elektrickej inštalácie, 
nemusia byť spojené so sústavou pospájania, ak nehrozí, že sa dostanú pod napätie.  

5. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Skúšobný a spojovací bod 
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ODBOČNÁ  A  SPOJOVACIA  SVORKA  (SR 02)

SPOJOVACIE  VEDENIE  UCHYTIŤ

NA  MÚR,  STOJINU,  UHOLNÍK  A  POD.

UZEMŇOVACIE VEDENIE  (FeZn 30 x 4 mm)

ÚROVEŇ  TERÉNU

ZHOTOVENÝ  UZEMŇOVAČ  V  ZÁKLADOCH

PRIPOJENIE  NA  UZEMŇOVACIU  SIEŤ

PRIPOJENIE  NA  BLESKOZVODOVÚ  SIEŤ

PRIPOJENIE NA NÁHODNÝ UZEMŇOVAČ V BETÓNE

SSB  1

2. UZEMŇOVACÍ  PRÍVOD,  KTORÝ  SPOJUJE  UZEMŇOVAČ  SO  SKÚŠOBNÝM  A  SPOJOVACÍM  BODOM,  OZNAČIŤ  NA

POZNÁMKA:

1. SKÚŠOBNÉ  A  SPOJOVACIE  BODY  OZNAČOVAŤ  ALFANUMERICKÝM  KÓDOM,  KDE  SSB 1  ZNAMENÁ  SKÚŠOBNÝ

A  SPOJOVACÍ  BOD  ČÍSLO  1.

POLOHOPISNOM  VÝKRESE  SSB 1.1,  KDE  MIESTO  PRIPOJENIA  JE  OZNAČENÉ  ČÍSLOM  ZA  BODKOU  A  ZNAMENÁ

PORADIE  SPOJA  ZĽAVA  PRI  ČELNOM  POHĽADE.

SPOJOVACIE  VEDENIE  (FeZn 30 x 4 mm)
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