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Corrigendum 

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zaří-
zení – Zařízení pro bezpečnostní účely ze srpna 2019 se opravuje takto: 

Text článku 560.8.5 se zrušuje a nahrazuje se takto: 

560.8.5 Elektrická vedení pro bezpečnostní účely mají být oddělena od ostatních vedení jiným způsobem než 
jen ohniodolnými kabely s kovovým stíněním a mají být instalována takovým způsobem, že zařízení pro bezpeč-
nostní účely nejsou ovlivněna žádnou poruchou, která se vyskytuje u ostatních služeb, které nesouvisí s bezpeč-
ností a zmírňují účinky požáru. Příklad instalace kabelů pro bezpečnostní účely je ukázán na schématu v příloze E. 

POZNÁMKA Pro kabely baterií mohou platit zvláštní požadavky. 

První odstavec přílohy E se zrušuje a nahrazuje se takto: 

Zařízení pro bezpečnostní účely mají být oddělena od ostatních zařízení tak, aby nebyla ovlivněna jakoukoliv 
poruchou, která se vyskytuje u zařízení nesouvisících s bezpečností, a byly zmírňovány následky požáru. Příklad 
kabelů instalovaných pro zařízení pro bezpečnostní účely je ukázán na obrázku E.1.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy  

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík  

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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