opatření k zajištěníbezpečnostielektrických rozvodův bytecha obecná opatřeník zajištěníbezpeěnosti
e|ektrickýchzařízení.
Opatření se rydává na podnětyč|enů
požríryv bytechjiných
družstvauplatněnév souvislosti s někter'.ými
domů.
Legis|ativnírámec: Vnitřníelektrickérozvodyjsou podlestanovBD plně v kompetencinájemcůbytůjak ve
věci údržby'tak ve věci odpovědnostiza píipadnéškodyzpůsobené
druŽstvunebo ostatnímnájemcům.
Rizikovost šroubovýchspojůve starých bytovýchinstalacích.
Nebezpečí
hliníkov'ých
rozvodůspočívá
v místechšroubových
k jejich degradaci
spojů,kdy časemdochrízí
vlivem deformacešroubyst|ačených
vodičů.
Tímse zvyšujepřechodovýodpora výkon dodávanýze zdýové
soustavyse dělína výkon dodanýdo spotřebiče
a výkonztracenýna spoji.Spoj se zahříváa deformujea tím
dale degraduje.Zahřátí spoje můženabý takovéintenzity' žemiže dojítk deformacirozvodnékrabice a
případněk požáLru'
pokudje v těsnéblízkostihořlavýmaterial.
1) Světelnéokruhy.
Rozvodnékrabice světelnýchokruhůjsou umístěnyv sádrovýchpříčkáchnebo stropníchkonstrukcích.
Vzhledemk tomu,Že proudovéodběrysvětelnýchzdrojůjsou relativněmďé a rozvodnékrabicenejsou
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umístěny blízkosti hořlavých materiá|ů, nejsou tyto oknrhy z hlediska škod způsobených
přechodovýmiodpory ve šroubovýchspojíchrizikové.Navíc případnýzhoršenýkontakt se projeví
blikánímsvítidl4takžse o problémuvčasdozvíme'
2) Zásuvkovérozvody.
Zásuvkovérozvody jsou určenypro většíproudová zatiženia to 10 nebo 16 A, cožodpovídápříkonu
spotřebičů
2300 w nebo 3680 W. Při nedokonalém
kontaktuve šroubovém
spoji se tedy m:ůže
ů
..přímotop..
podstatnáčásttoho příkonupřenéstdo spoje,takžev krajnímpřípaděnrímve spoji vmikne
s lysokým ýkonem' Zrásuvkovéobvody jsou uspořádríLrry
v kaskrídách,kdy je přívod veden od
bytovéhorozvaděček l. zásuvce,od ní pak ke 2. a tak dále. Těchto kaskrádmůžebýt vbýě několik.
Zásuvky jsou umístěnynevysoko nad podlahou, častov blízkosti koberců,nábýku nebo jiných
hořlaých předmětů.
Z uvedenýchdůvodůje nutnépok|ádat tyto spoje za rizikové.Ztoho vyp|ývá,
jejípřipojovacíkrabice.
žerizikovýmmístemmužebýt kteriíkolivzasuvka,případně
jádrech
3) Ronody Ý.bytových
a ostatníchdutinách.
Tyto rozvody jsou umístěnyv méněrizikových prostorech,nicméněi o ně je potřeba pečovat
opakovanýmdotahováním.
V souvislosti s uvedenými informacemi se obracíme na nájemce bytů' aby s ohledem na vlastní
bezpečnostzajistili dotaženívšech přístupnýchbytových rozvodných krabic. Pfipomínáme, že
uvedenépráce jsou pod|e předpisů pracemi na vyhrazených elektrických zaÍízeních'které smí
provádět pouze osoba s přís|ušnouelektrotechnickoukva|iÍikací.Z tohotodůvodujsme projednali
s panemRadkem Špálou(byem v našemdomě,tel. 777 826 000)možnostprovedenítěchtoprací,a to
na ziíkladě individuálních žádostiza dohodnutoucenu podle velikosti býu. Při tétoěinnosti je nutné,
aby uživatel býu odstranil veškerépřekráŽky,kteréby brrínily v přístupu ke spojovým krabicím, tj.
nábýek, přesahykobercůčijinépřekaŽky.Připomínáme,Že staěíjediná opomenutázásuvkav kaskádě
k tomu,ab.ymohlo dojítk ohrožení.
SamozřejmědotaŽeníspojůmužeprovésti jiná osoba s plabrým
oprávněním.
obecná opatření.
V závěru připomínáme hlavní zásady bezpečného
používríní
domácích spotřebičůpřipojených
k byovým rozvodům.
l) Postupovatv souladus návodemk použitíod vyrobcedodanýchzďízení.
2) Nenechávat spotřebičevelkých příkonůpracovat bez dozoru (napříkladpřímotopy,vamékonvice
apod.
3) Nenechávat dlouhodoběbez dozoru a v blízkosti hořlavých látek nabíjecízďízení mobilních
telefonů,
elektrického
nářadí,elektrokola elektrokoloběžek
a podobnýchpřístrojů.

4) V bytech s hliníkovými rozvody (původnístavebnívybavenídomu)nechávatpravidelněkontrolovat
dotaženíšrouboých spojů.
5) Akumulátory ručníhoelektrickéhonářadíraději umisťovatmimo dosďr hořlaých materiríLlů.
6) Věnovat pozomost umístěníelektrokoloběžeka elektrokol tak' aby technickou závadou byla
omezena možrost šířenípožrírudo hořlavéhookolí. V poslednídobě byly publikovány pfipady
ýbuchů akumulátoru elektrokoloběžek.(Lithiové akumulátory, kterými jsou elekfuokoloběžkya
elektrokola vybaveny uvolňují v případě zkrafu ve velrni knítkédobě maěné množstvíenergie,
přičemžmužejít i o vniťnízkraty mezi jednotliými článkyakumulátorovébaterie.)
7) v případězjištěnípodeďelých zvrrkůči pachů,kterémohou pocllláza z e1ektric.[-fchzŇiz.ení, ra''o
zařízeníodpojit od sítě,případněvypnoutpříslušnýjistič aždo jednoznačného
určenízávady.
Y Pra2e30.8.2022
ZaBD

BYTovÉnRUŽs.TVÚ

t''ENDEi.o\íA556 a 879

879
14900 Praha4, Mendelova
. tČo:25713060
-1.

