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Protipožární rozváděče

Úvod

Aplikace rozváděčů s protipožární úpravou jsou v dnešní době stále častější. Paradoxně k tomuto trendu však
nijak nevzrůstá legislativní ani technické povědomí o této problematice.
Historicky základní normou pro řešení tohoto druhu rozváděčů byla ČSN 73 0802. I když je tato norma stále plat-
ná a bezesporu velice užitečná, stává se pro návrh rozváděčů elektrické energie doplňkovou. Příslušné pasáže
řešící rozváděče elektrické energie jsou totiž upřesněny normou s označením ČSN 73 0810. Tato norma je tudíž
základním dokumentem, podle které projekce požárního uzávěru rozváděče probíhá.
Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty.
Tento požadavek je velmi pochopitelný, zejména v případě rozváděčů historického data výroby. Nicméně v přípa-
dě, že se jedná o relativně nově postavený a vybavený rozváděč, je nutné mít na paměti, že všechny přístroje,
které jsou v rozváděči použity, musí být dle příslušných výrobkových norem nehořlavé. V opačném případě by na
ně nemohlo být vystaveno prohlášení o shodě a tudíž by vůbec nemohly být uvedeny na trh. Obdobná situace
platí i pro kabely, nehořlavost např. podle ČSN EN 50 265-1 je dnes již běžným parametrem. V reálné situaci poté
snadno dospějeme k závěru, že k vyhovění požadavků příslušných norem je naprosto dostačujícím řešením proti-
požárního uzávěru provedení s klasifikací EW 60 DP1. I toto řešení je pak více než dostatečně naddimenzované,
v případě požadavku na vyšší požární bezpečnost a odolnost, než kterou vyžadují platné normy. 
Následující stránky tohoto dokumentu přinášejí detailní rozbor celé výše zmíněné problematiky, včetně citace
příslušných norem i nezávislých expertizních vyjádření.
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Chráněné únikové cesty

V normách ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802 se obecně uvádí, že ústí-li rozváděč elektrické energie do chráněné úniko-
vé cesty, musí splňovat zvýšené nároky na požární odolnost jeho konstrukce. V praxi to např. znamená, že v pří-
padě podomítkového rozváděče musí být standardní dveře rozváděče nahrazeny takovými, jež splňují příslušné
požadavky požární odolnosti a jedná se tedy o tzv. požární uzávěr.

Klasifikace rozváděčů (a obecně stavebních konstrukcí) z hlediska požární odolnosti se provádí dle ČSN EN 13501-2.
Význam klasifikace uvádí např. i ČSN 73 0810. V případě rozváděčů v protipožární úpravě přicházejí alespoň teo-
reticky v úvahu klasifikace E, EW, a EI. Obecně má klasifikační hodnocení (popis je omezen pouze na stupně týka-
jící se rozváděčů elektrické energie) tvar

XY   T   K,

kde 

X = E, E je kritérium hodnocení celistvosti konstrukce

Y ne vždy nutné, Y = W, I jsou kritéria týkající se tepelných účinků na opačné straně požárního uzávě-
ru vzhledem k ohni (tj. s ohledem na uvažované aplikace jde o tepelné účinky působící do chráněné 
únikové cesty při případném požáru uvnitř rozváděče)
W – hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce
I – tepelná izolace konstrukce

T číselná hodnota, která udává v minutách dobu, po kterou daná konstrukce vyhověla požadovaným 
kritériím. Je-li současně požadováno kritérií více např. EW, musí po uvedenou dobu vyhovět všechna 
kritéria současně. To znamená, že dojde-li např. u EW ke zvýšení radiace nad uvedenou hranici v čase 
t1, ale k porušení celistvosti až v t2, kdy t1<t2, může být výsledná klasifikace max. EW t1 (ve skuteč-
nosti je uvedený čas dokonce nižší, neboť příslušné normy vyžadují určitou rezervu)

K udává druh konstrukce (v tomto případě rozváděče). ČSN 73 0802 uvažovala stupně D1, D2, D3, 
novější ČSN 73 0810 potom DP1, DP2, DP3. Pro rozváděče elektrické energie vyrobené z ocelového 
plechu je K = DP1. Dle příslušné normy to znamená, že „Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují 
v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:

a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, pokud 
výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek 
(např. pojivo u izolací z minerálních vláken),

b) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky 
podle bodu a) (např. tepelné a zvukové izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti 
se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá sta-
bilita a únosnost konstrukční části.“
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Požadavky na požární klasifikaci rozváděčů umístěných v chráněných únikových cestách
dle ČSN 73 0810

Touto problematikou se zabývá článek 6.1.7 ČSN 73 0810. Ten uvádí:
„6.1.7 Rozvaděče elektrické energie umístěné v instalačních šachtách či v lokálních skříňových prostorách apod.
se posuzují jako samostatné požární úseky.
a) Jsou-li rozvaděče sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely či vodiče mají sníženou hořla-
vost (např. podle 12.9.2 b) ČSN 73 0802:2000) zařazuje se tento požární úsek do I. stupně požární bezpečnosti
s požadovanou požární odolnosti požárně dělicích konstrukcí E 15 DP1; požární uzávěry mohou být E 15 DP1
i když se nacházejí v chráněných únikových cestách.
b) Rozvaděče sestavené z jiných výrobků třídy reakce na oheň a z jiných kabelů a vodičů než podle bodu a), nebo
ze shodných výrobků, kabelů a vodičů podle bodu a) avšak v těchto požárních úsecích se vyskytují i jiné výrobky
a zařízení třídy reakce na oheň C až F, se požární úseky zařazují do II. stupně požární bezpečnosti s požadovanou
požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15 DP1. Pokud se u těchto uzá-
věrů prokáže vyhovující řešení podle 5.3.5 mohou být užity uzávěry EW 30 DP1 i v chráněných únikových cestách
kromě případů, že těchto cest je užito k úniku osob podle ČSN 73 0831 či ČSN 73 0835.„

Zabývejme se nejprve bodem b) tohoto článku. Ten zcela obecně vyžaduje požární uzávěry s klasifikací EI 15 DP1.
Pokud jejich řešení odpovídá článku 5.3.5 je v některých případech možno použít uzávěry s klasifikací EW 30 DP1.
Citujme článek 5.3.5:

„5.3.5 Ohrožení osob a šíření požáru se posuzuje podle těchto zásad:
a) Osoby nejsou ohroženy, pokud hustota tepelného toku působící na unikající osoby, měřená v ose únikového
pruhu nejbližšího k sálavé ploše, není vyšší než 10 kW.m-2 po dobu 5 sekund (započítaná rychlost pohybu osob je
0,5 m.s-1). Hustota tepelného toku působícího na osoby ze stěny EW (případně z jiné požárně otevřené plochy
konstrukce) se určí podle intenzity požáru na konci evakuační doby v posuzovaném místě, nejméně však v době
600 sekund od počátku plně rozvinutého požáru. 
b) Požár se ve sledované době nerozšíří, pokud hustota tepelného toku ve vzdálenosti 1 m od povrchu stěny EW
není vyšší než 15 kW.m-2. V pásmu šíře 1 m nesmí být zabudováno zařízení, v němž se vyskytují látky s bodem vzní-
cení do 300 °C popř. stavební výrobky třídy reakce na oheň C až F. Tepelný tok působící ze stěny EW (popřípadě
z jiné požárně dělicí konstrukce) v posuzovaném pásmu se určí podle intenzity požáru na konci požadované doby
požární odolnosti stěny EW (popř. jiné požárně dělicí konstrukce).“

Porovnáme-li tyto požadavky s podmínkami zkoušek a klasifikace (E)W, je zjevné, že způsob posouzení obou záleži-
tostí je shodný. Tento článek pouze snižuje maximální hustotu tepelného  toku.  Pro  klasifikační  stupeň  W  je  maxi-
mum 15 kW.m-2, zde je požadováno 10 kW.m-2. Lze tedy očekávat, že požární uzávěr EW T, kde T > 30 minut těmto
požadavkům může vyhovovat. Opačně, bylo-li ke stupni EW 30 DP1 dospěno způsobem, že pro delší časy uzávěr
klasifikačním požadavkům nevyhověl, nedá se očekávat, že budou splněny požadavky tohoto článku (u ocelople-
chových konstrukcí je obvykle limitujícím faktorem radiace W, nikoli celistvost E). To, zda-li daný uzávěr EW splňu-
je požadavek na radiaci max. 10 kW.m-2, lze snadno dovodit z testovacího protokolu příslušného uzávěru, který
by měl obsahovat časovou závislost tohoto parametru.
Bod b) článku  6.1.7 nelze vztáhnout na chráněné únikové cesty, je-li těchto cest užito k úniku osob podle 
ČSN 73 0831 (Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory) či ČSN 73 0835 (Požární bezpečnost staveb
– Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče).

Vraťme se k odstavci a) článku 6.1.7. Ten říká, že za definovaných podmínek je postačující klasifikací požárního
uzávěru  nacházejícího  se  v  chráněných  únikových  cestách E 15 DP1. Tento odstavec tedy nevyjadřuje nic jiné-
ho než skutečnost, že je-li obsah rozváděče definovaným způsobem nehořlavý, není třeba posuzovat klasifikaci
W či dokonce I, postačující je pouze celistvost po dobu 15 min. To je ovšem pochopitelné, je-li rozváděč samotný
sestaven z výrobků DP1 a i jeho obsah je nehořlavý, je otázka radiace tepla z tohoto rozváděče či jeho tepelná
izolace bezpředmětná.
Nutnou podmínkou ovšem je, aby uvnitř umístěné komponenty splňovaly požadavek nehořlavosti. V příslušném
článku je přímo uvedeno „Jsou-li rozvaděče sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely či
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vodiče mají sníženou hořlavost (např. podle 12.9.2 b) ČSN 73 0802:2000) ...“. 
Zabývejme se nejprve kabely a vodiči. Článek 12.9.2 b) ČSN 73 0802:2000 uvádí: „12.9.2 Elektrická zařízení slouží-
cí k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního
rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zaříze-
ní v objektu. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení sta-
vebních objektů:
a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest,
pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3; nebo
b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovuj
CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a normám uvedeným v bodě a); nebo
c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s kry-
tím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech urč-
ených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými
materiály zpravidla tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 D1, pokud
se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.“  
Z praktického hlediska je pro běžné rozváděče důležitá zejména možnost a), případně c). Pokud se tedy nepouži-
je kabelů, které sami o sobě splňují požadavek dle bodu a) (případně b)), provede se uvnitř rozváděče ošetření
kabelů např. protipožárními nástřiky, tj. shodným způsobem, který se pro ošetření hořlavých kabelů používá
mimo rozváděč. Posouzení dle bodu a) namísto b) je fakticky vyhovující, pokud se uvnitř rozváděče nacházejí
pouze nehořlavé komponenty tříd A1, A2, B (nebo ekvivalentní klasifikace).
Poslední nezodpovězenou otázkou je hořlavost ostatních vnitřních částí rozváděče. U kovových prvků je požada-
vek třídy reakce na oheň A1, A2 či B splněn. V reálné situaci tedy zbývají vlastní instalační přístroje, což je ale obje-
mově i funkčně podstatná část náplně rozváděče. 
Vzhledem k požadavkům normy ČSN 73 0810 je klasifikace přístrojů do tříd reakce na oheň problematická. Důvo-
dem je skutečnost, že tento typ zkoušek a klasifikace je určena pro stavební výrobky, spíše konstrukční povahy
(dle zákona 22 Sb. jsou i instalační přístroje stavebními výrobky). V praxi by to znamenalo podrobit použité pří-
stroje speciálním  zkouškám pro tuto klasifikaci. To by bylo s ohledem na spektrum různých přístrojů samozřejmě
finančně i technicky velmi náročné. Podstatné však je, že takovéto zkoušky jsou zbytečné. Důvodem je skutečnost,
že všechny předmětové zkoušky pro přístroje do rozváděčů obsahují i test hořlavosti. Ten je prováděn žhavou
smyčkou. Pokud by tento test neproběhl vyhovujícím způsobem, znamenalo by to, že přístroj nesplňuje požadav-
ky příslušné normy. V praxi by tedy takovýto výrobek nemohl být označen značkou shody CE a nesměl by být uve-
den na jednotný evropský trh. 
Citujme nejprve část předmětové normy zabývající se testem hořlavosti. Jako vzorový příklad je uveden článek
9.15 z normy ČSN EN 60898-1 Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných
instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC), nicméně v podstatě shodnou pasáž lze nalézt ve všech předmě-
tových normách týkajících se elektrotechnických přístrojů použitelných v rozváděčích (seznam viz Přílohu 1).
V některých zejména starších předmětových normách je požadavek na zkušební teplotu  850 °C, v ostatních nor-
mách se uvažuje 960 °C. Toto však nemá na klasifikaci podstatný vliv, viz dále.

„ČSN EN 60898-1 čl. 9.15 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni (zkouška žhavou smyčkou)
Zkouška žhavou smyčkou se provádí podle kapitol 4 až 10 IEC 60695-2-10 za následujících podmínek:
– pro vnější části jističů vyrobené z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržování částí vedoucích proud a
částí ochranného obvodu v jejich poloze, zkouškou prováděnou při teplotě (960G15) °C;
– pro všechny ostatní vnější části vyrobené z izolačního materiálu zkouškou prováděnou při teplotě (650G10) °C.“ 

Norma IEC (ČSN EN) 60695-2-10 řeší tyto zkoušky obecně, příslušné zkušební postupy jsou pak uvedeny v normách
IEC (ČSN EN) 60695-2-11 a IEC (ČSN EN) 60695-2-12.

V Příloze 2 je uvedena expertizní analýza zpracovatele norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 Ing. Vladimíra
Reichela, DrSc. k možnosti posuzování hořlavosti elektrotechnickým výrobků pomocí testu žhavou smyčkou, tj.
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způsobem odlišným, než uvažuje ČSN 73 0810. V závěru této expertízy je uvedeno následující
„Elektrotechnické výrobky popř. elektrotechnické materiály v rozvaděčových požárních úsecích vykazují ekviva-
lentní vlastnosti třídám reakce na oheň A1, A2, B podle čl 6.1.7 a) ČSN 73 0810, pokud:
- podle ČSN EN 60695-2-11 vzorek výrobku vyhovuje při zkoušce žhavou smyčkou ustanovení čl. 12 této normy,
přičemž zkušební teplota je nejméně 750 °C, nebo
- podle ČSN EN 60695-2-12 vzorek materiálu vyhovuje při zkoušce žhavou smyčkou ustanovení podle čl. 12 a, b)
této normy, se zkušební teplotou nejméně 750 °C.“

Jelikož předmětové normy vyžadují zkoušky žhavou smyčkou při teplotě (960G15) °C pro všechny vnější části,
které jsou nutné k udržování částí vedoucích proud a částí ochranného obvodu v jejich poloze, jsou podmínky na
zkoušku při teplotě 750 °C automaticky splněny. Je nutné mít na paměti, že dotčené elektrotechnické přístroje
využívají samonosné pouzdro, tj. vlastní pouzdro udržuje části vedoucí proud, a tudíž i samotné pouzdro jakož-
to  nejpodstatnější plastová část je podrobena zkoušce žhavou smyčkou při teplotě (960G15) °C. Další plastovou
částí např. zmíněného jističe je ovládací páčka. To je ale součást, která spoluudržuje ochranný obvod ve správné
poloze a opět se na ní musí vztahovat zkouška při teplotě (960G15) °C. V praxi se pak obvykle provádí zkouška
celého přístroje pouze při jedné teplotě a to při zmíněných (960G15) °C.

Jelikož příslušné předmětové normy dovolují pro některé části zkoušku žhavou smyčkou při teplotě (650G10) °C,
je nutné analyzovat i tuto situaci, neboť je zjevně v rozporu s požadavkem na zkoušku při teplotě nejméně
750 °C. Vylučovací metodou lze dojít k závěru, že prakticky jedinou obecnou částí, která by směla být podrobena
zkoušce při nižší teplotě (650G10) °C, je západka pro připevnění na DIN lištu, je-li tato vyrobena z plastu. Jak je
výše uvedeno, fakticky se provádí zkouška jen při teplotě (960G15) °C, nicméně toto nelze obecně zaručit. Je
nutno si položit otázku, zda-li může např. zmíněná západka způsobit riziko v oblasti požární bezpečnosti. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že jakákoliv takováto součást není v přímém kontaktu s proudovou dráhou a není tedy
vystavena přímému ohřevu, je zjevné, že riziko jejího vystavení teplotě nad 650 °C je zanedbatelné (viz např. umís-
tění zmíněné západky). Navíc, uvažované součásti jsou velmi malé, a i jejich zahoření, ač je jakkoliv nepravděpo-
dobné, nemůže způsobit ohrožení osob v chráněné únikové cestě. Nicméně k tomuto problému je důležité vyjád-
ření nezávislých odborníků. V Příloze 3 je uveden doplněk k expertiznímu vyjádření Ing. Vladimíra Reichela, DrSc. 

Z uvedeného lze citovat 
„V rámci limitů uváděných v normách ČSN EN 60695-2-10 až 13 a v souladu s čl. 9.15 ČSN EN 60898-1 je však možné
výrobky užité u rozvaděčů, které neovlivňují udržování částí vedoucích proud a částí ochranného obvodu v jejich
poloze zkoušet žhavou smyčkou při teplotě (650GĪ10) °C.“

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že není-li v rozváděči použito vysoce nestandardních komponent
a jsou-li vodiče a kabely ošetřeny požadovaným způsobem (např. ochranný nástřik či kabely nehořlavé), je veškerý
obsah rozváděče nehořlavý dle analogických požadavků k třídám reakce na oheň A1, A2, B a v souladu
s ČSN 73 0810 je dostatečným řešením pro rozváděče elektrické energie umístěné v chráněných únikových cestách
klasifikace požárního uzávěru E 15 DP1.  
Závěrem lze říci, že požadavek na rozváděč elektrické energie s klasifikací požárního uzávěru EI nemá prakticky
v chráněných únikových cestách své opodstatnění, nebylo-li do tohoto rozváděče namontováno něco nestandard-
ního, co nesplňuje výše zmíněné požadavky nehořlavosti a takováto součást není co do funkce a velikosti pod-
statná. I tato teoretická výjimka se však týká pouze speciálních chráněných únikových cest posuzovaných podle
ČSN 73 0831 či ČSN 73 0835. 
Z technického pohledu pak může být použití uzávěru EI dokonce i nevhodné, neboť izolací požadovanou pro kla-
sifikační stupeň I je zabráněno i přirozenému ochlazování vnitřku rozváděče, jelikož vlastním provozem je vždy
nějaké teplo uvolňováno (z hlediska ohrožení osob je však toto teplo nepodstatné). Zejména v silně zaplněných
rozváděčích by následně mohlo dojít k přehřívání přístrojů a k negativnímu ovlivnění jejich funkce.
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Požární uzávěry s využitím systému Profi Line

Firma Moeller Elektrotechnika s.r.o. nabízí pro tyto účely řešení v podobě modifikovaných dveří TRN-... v označe-
ní P-... s klasifikací EW 60 DP1, viz Přílohu 4.  

Doporučená řešení v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.1.7

1) Dle odstavce a)

Pro chráněné únikové cesty se využije požárního uzávěru P-... (TRN v úpravě se zvýšenou požární odolností) s kla-
sifikací EW 60 DP1. Namísto standardně používaných plastových krycích desek FKN-... se využije oceloplechových.
Kabely a vodiče je nutno ošetřit v souladu s ČSN 73 0810, tj. např. použít kabely nehořlavé či ochranný nástřik atd.
Je nutné se vyhnout nestandardnímu podstatnému obsahu, který by nesplňoval požadavky třídy reakce na oheň
A1, A2, B nebo ekvivalentních zkoušek žhavou smyčkou. Běžné standardně užívané přístroje a příslušenství tyto
požadavky dle příslušných předmětových norem splňovat musí (viz Přílohu 1). Toto řešení splňuje požadavky na
umístění v chráněných únikových cestách včetně těch, jež jsou posuzovány podle ČSN 73 0831 či ČSN 73 0835.

2) Dle odstavce b)

Bez ohledu na obsah rozváděče a jeho hořlavost se využije požárního uzávěru P-... (TRN v úpravě se zvýšenou po-
žární odolností) s klasifikací EW 60 DP1. Splnění požadavku na maximální hustotu tepelného toku dokládá Přílo-
ha 5. Hodnoty jsou uvedeny pro dva vzorky a to (P-)TRN-2/1000 a (P-)TRN-4/1950. Podstatná je doba dosažení hod-
noty 10 kW.m-2, a je-li tato doba delší než 30 minut. V případě menšího ze vzorků nebylo této hodnoty dosaže-
no ani po 61 minutách (naměřená hodnota 6,1 kW.m-2), v případě většího ze vzorků (tato velikost je maximální
nabízenou v této úpravě) došlo k překročení hodnoty 10 kW.m-2 po více jak 45 minutách. 
Vzhledem ke stejné konstrukci obou vzorků lze rozdílné výsledky vysvětlit v odlišné vyzařovací ploše. V prostoru
před rozváděčem ve vzdálenosti 1 m lze považovat vyzářenou energii (tj. elektromagnetické záření v infračerve-
né oblasti) většího vzorku za rovinnou vlnu, která není výrazně zeslabována vlastním šířením v transverzálním
směru. U menšího vzorku se tento jev projeví znatelněji, čímž lze z větší míry vysvětlit nižší naměřené hodnoty
hustoty tepelného toku. Z toho je tedy zjevné, že nachází-li se osa únikového pruhu nejbližšího k sálavé ploše dle
článku 5.3.5 ČSN 73 0810 blíže jak 1 m, ke kterému jsou naměřené údaje vztaženy, lze tyto výsledky extrapolovat
do polohy bližší s tím, že hodnota plošné hustoty vyzařované tepelné energie 10 kW.m-2 v době 30 minut nebu-
de překročena. K tomu napomáhá i časová rezerva pro dosažení zmíněné hodnoty. Je současně patrné, že tepelný
tok z jakéhokoliv jiného rozměru tohoto uzávěru nebude vyšší, než hodnoty naměřené pro větší ze vzorků, neboť
tento vzorek je co do výšky i šířky největším možným, a žádný jiný rozměr tedy nemůže mít větší vyzařovací plo-
chu. K naměřeným hodnotám je nutno podotknout, že tepelnou absorpci vzduchu lze jistě zanedbat, neboť na
vzdálenost 1 m nemůže výsledky významně ovlivnit. Ztráty způsobené prouděním vzduchu je možno v reálné
situaci očekávat, nicméně naměřené hodnoty nejsou tímto jevem znatelně ovlivněny, neboť by nebyly dodrženy
zkušební postupy. Ani jeden z těchto vlivů však nemůže ovlivnit posuzovaný parametr, tj. radiaci. V reálné situa-
ci lze tedy očekávat tepelné účinky (neradiační složky) maximálně stejné či nižší.  
Uzávěry (včetně náplně rozváděče) klasifikované dle tohoto bodu nelze využít v chráněných únikových cestách
dle 73 0831 či ČSN 73 0835. V těchto rozváděčích není nutné používat oceloplechové krycí desky, nehořlavé či pro-
tipožárně ošetřené kabely atp. S ohledem na výše uvedené bychom se s aplikací těchto nadbytečných úprav dos-
tali fakticky k řešení a), které má obecné využití.
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Příloha 1
Seznam důležitých předmětových norem a příslušné články týkající se hořlavosti

Citována jsou nejnovější platná vydání. Kromě formálních rozdílů však i verze dřívější obsahují shodná ustanovení.

ČSN EN 60868-1 Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací
– Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
Čl. 9.15 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni (zkouška žhavou smyčkou) 
(V dřívější ČSN EN 60868 viz čl. 8.15)
„Zkouška žhavou smyčkou se provádí podle kapitol 4 až 10 IEC 60695-2-10 za následujících podmínek:
– pro vnější části jističů vyrobené z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržování částí vedoucích proud a
částí ochranného obvodu v jejich poloze, zkouškou prováděnou při teplotě (960G15) °C;
– pro všechny ostatní vnější části vyrobené z izolačního materiálu zkouškou prováděnou při teplotě (650G10) °C.“

ČSN EN 60947-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nn – Část 1: Všeobecná ustanovení
Čl. 7.1.1.1 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni
„Zkoušky na zařízení musí být prováděny zkouškou žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-1/0 až IEC 60695-2-1/3.
Části z izolačních materiálů, které jsou nutné k udržování proudovodných částí v jejich poloze, musí vyhovět při
zkouškách žhavou smyčkou podle 8.2.1.1.1 při zkušební teplotě 850 °C nebo 960 °C podle očekávaného nebez-
pečí ohně. V normách výrobků musí být stanovena hodnota příslušná pro výrobek se zřetelem na přílohu
A IEC 60695-2-1/1.
Jiné části z izolačních materiálů než jsou ty, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci, musí odpovídat poža-
davkům zkoušky žhavou smyčkou podle 8.2.1.1.1 při teplotě 650 °C.“

ČSN EN 61008-1 ed. 2 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití
(RCCB) – Část 1: Všeobecná pravidla
Čl. 9.14 Zkouška odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření
„Zkouška žhavou smyčkou se provede podle IEC 60695-2-10 za následujících podmínek:
– u vnějších částí RCCB vyrobených z izolačního materiálu, nutných pro zajištění polohy proudovodných částí a
částí ochranného obvodu, zkouškou prováděnou při teplotě (960G15) °C;
– u všech ostatních vnějších částí vyrobených z izolačního materiálu zkouškou prováděnou při teplotě (650G10) °C.“

ČSN EN 61009-1 ed. 2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití
(RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla
Čl. 9.15 Zkouška odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření
„Zkouška žhavou smyčkou se provede podle kapitol 4 až 10 IEC 60695-2-10 za následujících podmínek:
– u vnějších částí RCBO vyrobených z izolačního materiálu, nutných pro zajištění polohy proudovodných částí
a částí ochranného obvodu, zkouškou prováděnou při teplotě (960G15) °C;
– u všech ostatních vnějších částí vyrobených z izolačního materiálu zkouškou prováděnou při teplotě (650G10) °C.“

ČSN EN 60669-1 ed. 2 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky
Čl. 24.1.1 Zkouška žhavou smyčkou
„Zkouška se provádí podle IEC 60695-2-1 za následujících podmínek:
a) u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a částí ochranného obvodu
v jejich poloze, zkouškou prováděnou při teplotě 850 °C, s výjimkou částí z izolačního materiálu potřebných
k udržení ochranné svorky v její poloze v krytu, zkouškou prováděnou při teplotě 650 °C;
b) u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí a částí ochranného obvodu
v jejich poloze, i když jsou s nimi v kontaktu a u částí z izolačních materiálů, nutných k udržení ochranné svorky
v její poloze v krytu, zkouškou prováděnou při teplotě 650 °C.“
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ČSN EN 61643-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích
nízkého napětí – Požadavky a zkoušky
Čl. 7.9.4 Odolnost proti abnormálnímu teplu a ohni
„Zkouška žhavým drátem se provádí podle kapitol 4 až 10 IEC 60695-2-1/1 za následujících podmínek:
– vnější části SPD z izolačního materiálu nutné k držení částí vedoucích proud a částí ochranného obvodu v jejich
poloze se zkouší při teplotě 850 °C G15 K;
– všechny ostatní vnější části z izolačního materiálu se zkouší při teplotě 650 °C G10 K.“

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomu-
nikačních a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební metody
Čl. 6.3.5 Odolnost proti požáru
„Podle kapitol 4 až 10 v IEC 60695-2-1/1 se provede zkouška rozžhaveným drátem za následujících podmínek:
– vnější části SPD zhotovené z izolačního materiálu nezbytné pro uchycení částí s proudem a částí ochranného
obvodu se zkouší při teplotě 850 °C G15 °C;
– všechny ostatní vnější části zhotovené z izolačního materiálu se zkouší při teplotě 650 °C G10 °C.“

ČSN EN 62052-11 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební pod-
mínky – Část 11: Elektroměry
Čl. 5.8 Odolnost proti teplu a ohni
„Svorkovnice, kryt svorkovnice a pouzdro elektroměru musí zajišťovat dostatečnou bezpečnost proti šíření ohně.
Nesmí se vznítit při tepelném přetížení živých částí, které jsou s nimi ve styku. Musí splňovat následující zkoušky.
Zkouška se musí provádět podle IEC 60695-2-11 s těmito teplotami:
– svorkovnice: 960 °C G15 °C;
– kryt svorek a pouzdro elektroměru: 650 °C G10 °C;
– doba působení 30 s G1 s.
Ke kontaktu se žhavicí smyčkou může dojít v libovolném místě. Je-li svorkovnice nedílnou částí pouzdra elektro-
měru, stačí tuto zkoušku provést pouze na svorkovnici.“

ČSN EN 61095 Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely
Čl. 9.2.1.4 Zkouška odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření
9.2.1.4.1 Zkouška na částech stykače
„Zkouška žhavou smyčkou se provádí podle článku 4 až 10 z IEC 695-2-1 za následujících podmínek:
– u částí z izolačního materiálu nutných k zachování polohy proudovodných částí zkouškou provedenou při teplo-
tě 850 °C. Pro účely této zkoušky není ochranný vodič, pokud je, považován za proudovodnou část.
– u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné pro udržení polohy proudovodných částí a části zemnícího
obvodu, pokud je, a i těch, které se jich dotýkají, zkouškou provedenou při teplotě 650 °C.“
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Příloha 2

Expertizní vyjádření 
Autorský výklad ČSN 73 0810
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Příloha 3

Doplněk k expertiznímu vyjádření
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Příloha 4

Klasifikace rozváděčů Profi Line v úpravě se zvýšenou požární odolností
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Příloha 5

Hustoty tepelného toku rozváděčů Profi Line v úpravě 
se zvýšenou požární odolností EW 60 DP1

Vzorek 01 TRN – 4/1950
Vzorek 02 TRN – 2/1000

Uvedené části testovacího protokolu jsou publikovány se souhlasem PAVUS, a.s.
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