
Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou
způsobilost

Deváté vydání Příručky pro zkoušky elektrotechniků, obdobně jako předchozí vydání, obsahuje logický přehled základních
poznatků z elektrotechniky a požadavků na elektrická zařízení zejména z hlediska bezpečnosti, které by měl znát kvalifikovaný
elektrotechnik. Podává výklad základních poznatků, jež jsou důležité, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, která
mohou při provozu elektrického zařízení vznikat a včas těmto nebezpečím zabránit. Nemusí se přitom jednat pouze o nebezpečí
pro osoby, ale může jít i o ohrožení majetku a okolí.

Prvá část vychází z jednoduchých a snadno představitelných základních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich
jsou totiž založeny jak vlastní funkce elektrických zařízení, tak i působení prostředků ochrany před nebezpečími, která elektřina
vyvolává. Na tento základ navazuje druhá část, která je zpracována podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, v níž jsou vysvětleny
zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Zásadám práce na elektrických zařízeních a jejich obsluhy je věnována další, třetí část této
publikace. Čtvrtá část se zmiňuje o potřebě provádění revizí elektrických zařízení, pátá část probírá zásady první pomoci při úrazu
elektrickým proudem.

Jedna z nejobsáhlejších částí, to je část šestá, je tradičně věnována problematice ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ta
je upravena s ohledem na sjednocené pojetí ochrany před úrazem elektrickým proudem ve veškerých elektrických zařízeních, i s
ohledem na zásady této ochrany v elektrických instalacích. To je vysvětleno v souladu s platnými mezinárodními a evropskými
normami (ČSN EN 61140 ed. 2:2003 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 a dalšími).

Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy, ochranným opatřením v elektrických rozvodech,
elektrických stanicích a ve strojních zařízeních je věnována další, sedmá část příručky. I v té je zachycen nejnovější vývoj
požadavků týkajících se zejména zajištění bezpečného provozu strojů podle ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007.

Ochranou před bleskem, a to nejen před jeho účinky na objekty, ale i na vnitřní elektrická a především elektronická zařízení a
výpočetní techniku, se v souladu s novým vydáním souboru norem ČSN EN 62305 řešícím tuto problematiku zabývá osmá část
příručky.

Deváté vydání této velmi žádané příručky je aktualizováno s ustanoveními technických norem i legislativních předpisů, které
nabyly platnost v posledním období.

Na konci jednotlivých kapitol jsou opět kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, případně odkazů na příslušnou pasáž v textu.

Příručka, jež obsahuje standard požadavků na základní odbornou způsobilost elektrotechniků, by měla být nejen dobrou
pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, případně k certifikaci, ale i užitečným dílem pro každodenní elektrotechnickou praxi.
Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických
oborů.
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