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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 2-3.ročníku oboru elektrikář, 
slouží k výkladu a  procvičování dané látky. Žáci se seznámí s výukovým 
materiálem na téma zajištění pracoviště před úrazem elektrickým 
proudem.



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí: VYPNI – ZAJISTI – ODZKOUŠEJ – UZEMNI 

A ZKRATUJ – ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí:

VYPNI ! = úplné odpojení 



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí:

ZAJISTI ! = zabezpečení proti 

opětovnému zapnutí 



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí:

ODZKOUŠEJ ! = ověření, že 

zařízení je bez napětí 



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí:

ZKRATUJ ! = provedení 

uzemnění a zkratování 



ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez 

napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné 

vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště 

v pořadí:

ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ !                       

= ochranná opatření částí pod 

napětím, které se nacházejí 

v blízkosti



CITACE: texty z archivu autora

POUŽITÉ ZDROJE:              ČSN EN 50110-1 ed. 2.


