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ČSN EN 62305-1, ed. 2, 2011-09: Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2, ed. 2, 2013-02: Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3, ed. 2, 2012-01: Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-3, ed. 2 /Z1, 2013-07: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, včetně všech alternativních ochran 
předbleskem, např. jímače ESE

ČSN EN 62305-4, ed. 2, 2011-09:Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 62561-1, 2012; Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti

ČSN EN 62561-2, 2012; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

ČSN EN 62561-3, 2012; Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

ČSN EN 62561-4, 2012; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

ČSN EN 62561-5, 2011; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení 
zemničů

ČSN EN 62561-6, 2012; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)

ČSN EN 62561-7, 2012; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

ČSN EN 61643-11 ed. 2, 2013; Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích 
nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392), 2013-06: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené 
v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci

ČSN EN 61643-21, 2002; Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních 
a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební metody

CLC/TS 61643-22, 2005-09: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 22: Ochrany před přepětím zapojené  
v telekomunikačních a signalizačních sítích – Výběr a zásady instalace (nezavedena)

ČSN EN 60664-1 ed. 2, 2008; Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3, 2015; Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový 
impulz – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9, 1996; Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 9: Pulsy magnetického 
pole – zkouška odolnosti. Základní norma EMC (IEC 1000-4-9:1993) 

ČSN EN 61000-4-10 ed. 2, 2017-07; Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 10: 
Tlumené kmity magnetického pole – zkouška odolnosti. Základní norma EMC

ČSN CLC/TS 50539-11 (341394), 2013-10: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití 
zahrnující DC – Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394), 2013-05: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití 
zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických

ČSN EN 60079-11 ed. 2, 2012; Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

ČSN EN 60079-14 ed. 4, 2014; Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-25 ed. 2, 2011; Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Aktuální přehled souvisejících ČSN  
s ochranou před bleskem (k 1. 7. 2017) 
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ČSN EN 50310 ed. 3, 2011; Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační 
technologie

ČSN EN 50130-4 ed. 2, 2012; Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: 
Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, 
kontroly vstupu a přivolání pomoci

ČSN 33 2000-1 ed. 2, 2009; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 2007; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, 2016-11; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím 
a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, 2016-11; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, 2012; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení –Uzemnění 
a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, 2007; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 
objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2, 2007; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 
objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 1500/Z4, 2007; Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-6 ed. 2, 2017-03; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
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Správná řešení a odstranění nejčastějších chyb  
a úskalí při realizaci a revizní činnosti v ochraně 
před bleskem a přepětím

Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka Praha

1. Úvod
Od 1. 11. 2006 je ve Slovenské  

i České republice platný soubor čes-
kých technických norem ČSN EN 
62305 Ochrana před bleskem. Členové 
CENELEC byli povinni splnit Vnitř-
ní předpisy CEN/CENELEC, v nichž 
jsou stanoveny podmínky, za kterých 
se musí této evropské normě bez ja-
kýchkoliv modifikací dát status ná-
rodní normy. Soubor norem ČSN EN 
62305 je identický s evropskými EN 
62305 a mezinárodními normami IEC 
62305. Autorem souboru je tedy tech-
nická komise IEC TC 81. V současné 
době platí v České i Slovenské republi-
ce druhá edice tohoto souboru.

Soubor norem ČSN EN 62305 (STN 
EN 62305) platí pro:
• projektování, instalaci, revizi a údrž-

bu systémů ochrany staveb před bles-
kem (budov, konstrukcí bez ohledu na 
jejich výšku);

• dosažení ochranných opatření před 
zraněním osob nebo zvířat dotyko-
vým nebo krokovým napětím.

2. Analýza rizika podle  
ČSN EN 62305-2 ed. 2
Na začátku revize by měl revizní 

technik vždy zkontrolovat zadání vý-
počtu analýzy rizika. Ať se jedná o pří-
mý úder blesku do stavby nebo do při-
pojených inženýrských sítí, dále riziko 
požáru, rizika dotykových a krokových 
napětí apod. 

Důležitá vstupní data zadání softwa-
ru:
• všechny vstupní inženýrské sítě:

-  přívodní napájení (vrchní nebo ka-
belové vedení),

-  telefonní linka (vrchní nebo kabe-
lové vedení),

-  podružné vedení (do garáže nebo 
stodoly),

-  venkovní rozvody osvětlení, kame-
rové systémy (CCTV), 

-  klimatizace na střeše objektu,
• všechny vnitřní sítě (NN, datová síť, 

EPS, EZS, MaR, CCTV, apod.),
• bouřková činnost (podle izokeraunic-

ké mapy, která je součásti DEHN-
supportu),

• činitel polohy (místní šetření),

• nejvyšší požární riziko z požární 
zprávy (není-li známo, uvést vždy vy-
soké),

• rozdělení do zón, včetně stanovení 
počtu osob v jednotlivých zónách.

Zjistí-li revizní technik nesrovna-
losti při zadání vstupních dat do soft-
waru nebo chybné zpracování výsled-
ků výpočtu, musí trvat na novém pře-
počtu výpočtu analýzy a stanovení no-
vých ochranných opatření v ochraně 
před bleskem a přepětím.

Projektant může rozdělit ochra-
nu (jímací soustavu a soustavu svodů) 
a pospojování proti blesku do různých 
tříd s ohledem na skutečná rizika. 

Výsledky analýzy rizika ovlivňu-
jí ochranná opatření nejen pro sítě NN 
(další metalické sítě), ale také všechny 
ostatní kovové sítě v objektu.

Pozn.: Jednou z možných vari-
ant výpočtu analýzy rizika škod je 
použití programu DEHNsupport, 
který je používán v 13 zemích EU.  
Tento velice účelně připravený pro-
gram slouží pro poměrně snadné zpra-
cování analýzy rizika v souladu s nor-
mou ČSN EN 62305-2 ed. 2).

3. Izolovaný/oddálený hromosvod 
podle ČSN EN 62305-3 ed. 2
Každý revizní technik, který pro-

vádí revizi, by měl vyhledávat rizika  
v ochraně před bleskem a přepětím ne-
jen u nových instalací, ale především  
u stávajících objektů. Je potřeba si uvě-
domit, že ochrana před bleskem je na 
prvním místě protipožární ochranou ob-
jektů. 

Nutné postupy pro zajištění výše 
uvedených skutečností:
• Všechny instalace, které souvisí  

s vnitřním potenciálem a jsou umís-
těny na střechách objektů (anténní 
systémy, klimatizace, komíny) byly  
v ochranném prostoru jímací sousta-
vy, včetně celé stavby. 

• Dále je nutno dodržet dostatečnou 
vzdálenost mezi vodiči (hromosvo-
du) a všemi kovovými konstrukcemi, 
vnitřní metalickou instalací) budovy 
až k zemniči.

• Zamezit souběhům a křížením elek-
trické kabeláže, kovových potrubí 
(plynu) se svody hromosvodu.

• Měřit přechodné odpory soustavy 
hromosvodu 10 A stejnosměrného 
proudu.

• Zvláště u stávajících objektů zajis-
tit propojení uzemnění hromosvodu  
a uzemněním sítě NN.

• Provádět vizuální kontroly ochrany 
před bleskem a přepětím.

Všechna tato opatření mají za cíl, 
aby maximálně 50 % bleskového prou-
du vtekla do vnitřní soustavy, kde jsou 
umístěny svodiče bleskových proudů 
SPD typu 1. Když tomu bude naopak, 
pak bleskový proud vteče střechou ne-
bo přeskočí přes zeď do budovy a mů-
že zničit veškerá elektrická a elektro-
nická zařízení. Tomu by mělo být za-
bráněno, a pokud to bude možné jít 
cestou izolovaného nebo oddáleného  
hromosvodu. 

Tento postup zajistí investorovi ne-
bo provozovateli zajištění bezpečného 
pracoviště podle platného zákoníku prá-
ce a příslušných nařízení vlády.

Izolovaný nebo oddálený hromo-
svod může být podle čl. 5.3.2 „Umístě-
ní izolovaného (oddáleného) LPS“ odst. 
a) dokonce jedním svodem pro kaž-
dý stožár, je-li jímací soustava tvořena  
z jímacích tyčí na oddáleně stojících 
stožárech (nebo jednom stožáru), které 
nejsou z kovu nebo vzájemně propoje-
ného armování.

Při opačně provedené variantě hro-
mosvodu je nutno instalovat minimál-
ně dva svody. V současné době se při-
pravuje v IEC a CENELECu norma  
IEC/EN 62561-8 pro izolované a oddá-
lené hromosvody. Do doby její platnosti 
musí výrobce těchto výrobků prokázat 
zkouškami (certifikáty), že jeho výrob-
ky jsou bezpečné a plní funkci oddále-
ní, či izolace. Dnes je možno při kon-
trolách instalací hromosvodu narazit 
na tzv. „střešní mistry“, kteří vyrábějí  
a montují jednotlivé díly na střechách 
bez těchto zkoušek. Tím vystavují in-
vestory vysokému riziku z hlediska 
bezpečnosti osob a poškození majetku 
uvnitř budov. 
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4. Dostatečná vzdálenost  
ČSN EN 62305-3 ed. 2
Dostatečná vzdálenost je jednou  

z klíčových kritérií pro návrh hromo-
svodu jako protipožární ochrany sta-
veb. Vzorec podle čl, 6.3 pro tuto vzdá-
lenost respektuje v sobě elektromagne-
tické účinky bleskového proudu vůči  
budově.

Elektrické izolace mezi jímací sou-
stavou nebo svody na jedné straně  
a chráněnými kovovými instalacemi  
i elektrickými zařízeními, signálními  
a telekomunikačními zařízeními uvnitř 
objektu na straně druhé může být dosa-
ženo dodržením dostatečné vzdálenosti 
s mezi těmito díly:

kc
s = ki  ––––  l  (m)

km

kde je :             
ki koeficient závislý na třídě LPS;
kc koeficient závislý na bleskovém 

proudu, který může protékat svody;
km  koeficient závislý na materiálu elek-

trické izolace;
l délka v metrech podél jímací sousta-

vy nebo délka svodu od bodu, u kte-
rého by měla být zjiš-
těna dostatečná vzdá- 
lenost, až k nejbližší-
mu vyrovnání poten- 
ciálů.

Při úderu blesku do jí-
mací soustavy budovy se 
bude bleskový proud sna-
žit téci co nejkratší a nej-
přímější (kolmou) cestou  
i přes vnitřní vodivé sou-
části budovy (i metalic-
ká vedení) do uzemňovací 
soustavy (obr. 1). Proto při 
výpočtu dostatečné vzdále-
nosti s by se neměla počítat 
jen vzdálenost ve vodorov-
ném směru, ale především 
ve svislém směru (kritické 
místo instalace). 

Projektant provádí 
kontrolu těchto požadav-
ků:
• bleskový proud, který 

proteče jednotlivým svo-
dem podle vypočtené tří-
dy ochrany před bleskem 
(LPS I až IV),

• při izolovaném hromo-
svodu:
- musí být vysokonapě-

ťový vodič v ochran-
ném prostoru jímací 

soustavy – nesmí dojít k úderu bles-
ku do izolace vodiče,

- výpočet dostatečné vzdálenosti  
v nejvyšším bodě připojení vysoko-
napěťového vodiče na jímací sou-
stavu (po celé jeho délce není po-
třebný další vypočet s),

- zajištění dostatečné délky vodiče 
s respektováním oblasti koncovky 
vodiče,

- dochází k redukci počtu svodů  
a mohou být umístěny jako skry-
té,

• při oddáleném hromosvodu se kon-
troluje:
- délka izolační vzpěry podle koefici-

entu materiálu udaného výrobcem,
- přeskok z jímací tyče na anténu 

(pro anténní systém), koeficient 
materiálu pro vzduch.

Montážní firmy respektují tyto 
požadavky:

Pro izolovaný hromosvod:
• dodržení montážních návodů pro jed-

notlivé typy vysokonapěťových vodi-
čů,

• zajištění dostatečné délky vodiče s re-
spektováním oblasti koncovky vodi-
če,

• oblast koncovky se uzemňuje na vnitř-
ní vodič PE nebo se instaluje samostat-
ný vodič PE ze zkušební svorky,

• žádné tepelné a mechanické poškoze-
ní polovodivé vrstvy vodiče.

Pro oddálený hromosvod:
• pro jímací tyče vždy upřednostnit od-

lehčené materiály (např. slitin hliní-
ku),

• dodržení pokynů výrobců zvláště pak 
pokynů pro použití a uchycení sklola-
minátových trubek,

• používat jen výrobky, které mají pří-
slušné zkoušky na vysokonapěťovém 
generátoru.

Montážní firmy musí mít příslušná 
oprávnění, protože hromosvod je vy-
hrazené technické zařízení.

  
Revizní technik kontroluje:

Pro izolovaný hromosvod:
• ochranné prostory jímací soustavy 

(např. metodou ochranného úhlu),
• umístění vysokonapěťového vodiče  

v ochranném prostoru jímací sousta-
vy – nesmí dojít k úderu blesku do 
izolace vodiče,

• výpočet dostatečné vzdá- 
lenosti v nejvyšším bo- 
dě připojení vodiče na 
jímací soustavu,

• zajištění dostatečné dél-
ky vodiče s respektová-
ním oblasti koncovky vo- 
diče,

• dodržení montážních ná-
vodů pro jednotlivé typy 
vysokonapěťových vodi- 
čů,

• tepelné a mechanické po- 
škození polovodivé vrst-
vy vodiče.

Pro oddálený hromo-
svod:
• ochranné prostory jímací 

soustavy (např. metodou 
ochranného úhlu),

• dostatečnou vzdálenost s 
pro délku vzpěry,

• certifikáty pro výrobky, 
které musí mít příslušné 
zkoušky na vysokonapě-
ťovém generátoru (např. 
koeficient km pro délku 
vzpěry).

• dodržení pokynů výrob-
ců zvláště pak mecha-
nické uchycení sklola-
minátových trubek,

• na povrchy izolovaných 
držáků se nesmí nanášet 
žádná barva, Obr. 1 Nedodržení dostatečné vzdálenosti s



7DS85/CZ/0717 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč  

5. Neizolovaný/neoddálený hromo-
svod podle ČSN EN 62305-3 ed. 2
Nejsou-li splněny podmínky pro 

izolovaný/oddálený hromosvod, pak 
je nutno jít cestou vzájemného spojení 
všech kovových částí tzv. Faradayovou 
klecí. 

Provedení ochrany před bleskem 2 
musí odpovídat těmto článkům normy: 
• ČSN EN 62305-3 ed. 2:

- Jímací soustava - čl. 5.2.5 Náhodné 
součásti. 

- Soustava svodů - čl. 5.3.5 Náhodné 
součásti. 

- Pro stavby ze železobetonu - čl. 4.3, 
čl. 5.5.3 a obrázku E.3.

U této varianty se neprovádí vý-
počet dostatečné vzdálenosti, ale je 
nutno dodržet bezpečný odstup ds od 
mřížového stínění vnějších, vnitřních 
stěn, stropů a podkladů.
• ČSN EN 62305-4 ed. 2:

- Mřížové prostorové stínění – čl. 
A.3.2.

- Mřížové prostorové stíně-
ní LPZ 1 v případě přímého 
úderu blesku –   čl. A.4.1.1.

Projektant se může roz-
hodnout pro tyto varianty:
• Nad střechou pro klimatizač-

ní jednotky nebo antény pro-
vede izolovanou/oddálenou 
variantu a svody připojí na 
mřížové armování budovy 
(viz. výše uvedená argumen-
tace).

• Nebo klimatizační jednot-
ky a antény pouze skryje do 
ochranného prostoru jímací 
soustavy a připojí je na tato 
zařízení. Zde musí počítat se 
zavlečením části bleskových 
proudů do vnitřních prosto-
rů např. do kuchyní, pokojů, 
koupelen, prostorů serverů, 
kotelen a dalších částí. Při 
úderu blesku do hromosvodu 
budovy mohou být ohrože-
ny nejen technologie, ale také 
osoby nacházející se v kon-
taktu s vodou nebo při prá-
ci na elektrických zařízeních 
(PC).

• Tuto variantu provedení 
ochrany před bleskem musí 
odsouhlasit statik. 

Montážní firmy provádí  
a zajišťují tyto postupy:
• U staveb ze železobetonu 

(včetně prefabrikátů, dílů  
z předpjatého betonu) musí 
být zajištěno spojení svislých 

prutů svařením, sevřením nebo pře-
krytím s přesahem rovným minimál-
ně 20násobku průměru prutu nebo je 
nutno spojení zajistit jiným bezpeč-
ným způsobem tak, aby byl dosažen 
celkový elektrický odpor větší než 0,2 
Ω (viz. ČSN EN 62305-3 ed. 2 obr. 
E.3).

• U staveb z prefabrikátů musí být za-
jištěno elektrické spojení ocelového 
armování jednotlivých dílů soused-
ních prefabrikátů.

• Pořizuje fotodokumentaci všech prove-
dení zakrytých částí (zemničů, svodů).

• Vyzývá revizního technika k průběž-
nému provádění dílčích revizí měření 
přechodných odporů.

Revizní technik kontroluje:
• Ochranné prostory jímací sousta-

vy tak, aby klimatizace, antény byly  
v jejich prostoru.

• Dostatečnou vzdálenost jen od nej-
hornější částí klimatizací, až po napo-
jení svodů na armovanou soustavu.

• Fotodokumentaci všech provedení za- 
krytých částí (zemničů, svodů).

• Průběžně provádí dílčí revize měření 
přechodných odporů.

• Podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 
E.4.3.1 (obr. 3) maximální celkový 
odpor 0,2 Ω stavby mezi soustavou 
jímačů a hlavní ekvipotenciální sběr-
nicí proudem okolo 10 A.

• V případě, že tento odpor bude vyšší, 
pak musí trvat na zřízení klasických 
svodů. 

6. Nejčastější chyby v ochraně před 
bleskem (LPS)
Revizní technici musí při své čin-

nosti dodržovat české právní předpi-
sy a měli by se řídit českými normami  
v dané oblasti. Každý revizní technik by 
si měl uvědomit, že zpráva o revizi je 
úřední doklad, který může být případně 
předmětem doličným při možném soud-
ním sporu. Proto vlastní revize by měla 
být provedena vždy pečlivě, svědomi-
tě a hlavně na konkrétním elektrickém 

zařízení. Revizní technik 
si musí být vědom toho, 
že projektant i montážní 
firma mohou udělat chy-
bu a on je ta osoba, kte-
rá odpovídá za soulad re-
ality se souborem norem, 
např. ČSN EN 62305-1 
až 4 ed. 2 Pokud objeví 
případnou chybu, musí 
být tento nedostatek od-
straněn.

Přehled nejčastěj-
ších chyb v ochraně 
před bleskem a přepě-
tím: 
• Na objektu není insta-

lován hromosvod.
• Chybně navržena jí-

mací soustava – ne-
ní vytvořen dostatečný 
ochranný prostor pro 
chráněné zařízení.

• Není splněna podmín-
ka pro dostatečnou 
vzdálenost s.

• Nevhodný výběr mate-
riálů, které nejsou urče-
ny pro instalaci hromo-
svodu, nebo nedodrže-
ní zásad jejich správné 
montáže.

• Uložení skrytých svo-
dů v hořlavých nebo  
v nevhodných materi-
álech.

• Nedostatečná vizuální  
kontrola při revizní čin- 
nosti.Obr. 2 Dodržení bezpečného odstupu ds od stínění LPZ 1
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• Neuzemnění kovových konstrukcí.
• Vysoká hodnota zemního odporu 

uzemnění.
• Existence několika uzemňovacích 

soustav v jednom objektu (areálu).
• Nevhodné uložení zemničů, svodů.
• Alternativní jímače ESE.
• Chybějící přepěťové ochrany SPD.
• Nedodržení parametrů přepěťových 

ochran:
-  pro danou třídu LPS,
-  vrcholové hodnoty a tvaru vlny 

bleskového proudu,
-  schopnosti omezení následných 

proudů předjištění,
-  zkratová odolnost.

• Žádná energetická koordinace me-
zi jednotlivými stupni přepěťových 
ochran SPD (obr. 4).

• Překročení délek přívodních vodičů  
a uzemňovacích svodů SPD.

• Křížení nebo souběh přívodních vodi-
čů a uzemňovacích svodů SPD.

• Nedodržení podmínek instalace pře-
pěťových ochran SPD dle montáž-
ních návodů výrobců.

7. Shrnutí
„Blesk nezná normy ani výrobce, 

ale normy a výrobci musí respektovat 
blesk jako jedinečný přírodní děj“.

V posledních letech dochází stále 
častěji k extrémním účinkům blesko-
vých proudů a to až do hodnoty 350 kA.

Varianta izolovaného/oddáleného 
hromosvodu pak je často jedinou cestou 
pro bezpečné řešení ochrany před bles-
kem. 

Instalací vysokonapěťových vodičů 
je zabráněno přímému přeskoku bles-
kového proudu z hromosvodu na vnitř-
ní instalace (účinky elektromagnetické-
ho pole bleskového proudu zůstanou). 
Proto je nutno instalovat svodiče přepě-
tí SPD typu 1, 2 a 3.

Pro správný návrh izolovaného/od-
dáleného hromosvodu je klíčové správ-
ně stanovit dostatečnou vzdálenost s.

Je nutno dodržovat montážní návo-
dy výrobců pro splnění platné legisla-
tivy ČR.

Obr. 3 Měření celkového elektrického odporu

Obr. 4 Energetická koordinace mezi svodiči SPD
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Změny některých zákonů v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci

Úvod

Smyslem tohoto příspěvku není podat čte-
nářům úplné znění změněných zákonů, ale 
upozornit je pouze na skutečnost, že v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen BOZP) došlo k několika změnám před-
pisů. A zároveň z těchto předpisů vypíchnout 
jen některá ustanovení. Úplné znění předpisů 
čtenáři najdou ve Sbírce zákonů.

1. Zákon č. 88/2016 Sb.

Tímto zákonem došlo ke změnám někte-
rých zákonů, a to: 
– zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravu-

jí další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pra-
covněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

– zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů,

– zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,

– zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů,

přičemž zásadní význam v oblasti BOZP mají 
první dva zákony.

Část první

Změna zákona o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

§ 9 odst. 4 – doplnění povinností zaměst-

navatele:
– zajistit v některých případech účast odbor-

ně způsobilé osoby (dále jen OZO) při pra-
videlném hodnocení stavu a úrovně BOZP,

– zajistit součinnost OZO s ostatními za-
městnanci, s odbory, s radou zaměstnan-
ců, se zástupci pro oblast BOZP a s OZO
jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci
plní úkoly na pracovišti zaměstnavatele,

– zajistit součinnost OZO s osobami podle
§ 12 a s poskytovatelem pracovnělékař-
ských služeb.
§ 10 odst. 1 – upraveny požadavky na od-

bornou způsobilost fyzické osoby k zajiš-

ťování úkolů v prevenci rizik (SŠ s matu-
ritou, praxe, osvědčení o zkoušce z odborné 
způsobilosti nebo periodické zkoušce, osvěd-
čení u hornické činnosti).

§ 10 odst. 2 – upraveny požadavky na od-
bornou způsobilost koordinátora bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi (dále jen koordinátor) – SŠ nebo 
VŠ technického zaměření, praxe, osvědčení 
o zkoušce z odborné způsobilosti nebo perio-
dické zkoušce, osvědčení u hornické činnosti.

§ 10 odst. 4 – OZO a koordinátor mají

nové povinnosti – vést písemně chronolo-
gicky seznam smluvních vztahů o výkonu 
své činnosti, opatřovat zpracované dokumen-
ty svým jménem a podpisem, oznamovat 
Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále 
jen MPSV) změny údajů uváděné v eviden-
ci MPSV.

§ 10a, § 10b – správcem a provozovate-
lem evidence odborně způsobilých osob je 
MPSV a vede evidenci OZO a koordináto-

rů – tato evidence je informačním systémem 
veřejné správy.

§ 14 – přísnější pravidla pro určení ko-

ordinátora:
– nikoliv potřebný počet, jak bylo dříve uve-

deno, ale jeden nebo více s přihlédnutím
k druhu a velikosti stavby a její náročnos-
ti na koordinaci opatření k zajištění BOZP
na staveništi,

– vymezen časový okamžik určení ko-
ordinátora – od zahájení prací na zpraco-
vání PD pro stavební řízení do jejího pře-
dání zadavateli (pro přípravu stavby) a od
převzetí staveniště prvním zhotovitelem
do převzetí dokončené stavby zadavate-
lem stavby (pro realizaci stavby); činnosti
koordinátora při přípravě stavby a při její
realizaci mohou být vykonávány stejnou
osobou,

– koordinátorem nemůže být zhotovitel,
jeho zaměstnanec ani fyzická osoba, kte-
rá odborně vede realizaci stavby,

– při více koordinátorech zadavatel vymezí
písemně pravidla vzájemné spolupráce,

– zadavatel je povinen předat koordiná-

torovi zejména informace pro zpracování
plánu BOZP.
§ 15 odst. 2 – v případě činnosti vystavu-

jící fyzickou osobu zvýšenému ohrožení ži-
vota nebo poškození zdraví, které jsou stano-
veny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech podle odstavce 1, zadava-

tel stavby zajistí, aby byl při přípravě stav-
by zpracován plán podle druhu a velikosti 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a aby byl při re-
alizaci stavby aktualizován; plán zpracová-
vá koordinátor. 

§ 16 písm. a) – povinnost zhotovitele do
osmi dnů písemně informovat koordinátora 
o pracovních a technologických postupech
a o řešení rizik, včetně přijatých opatření.

§ 18 – upraveny povinnosti koordinátora:
– při přípravě stavby – předat zadavateli plán

obsahující též přehled právních předpisů
vztahujících se ke stavbě, informace o rizi-
cích, další podklady nutné k zajištění bez-
pečnosti a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce; projek-
tantovi, zhotoviteli a jiným osobám informa-
ce o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

– při realizaci stavby – bezodkladně infor-
movat dotčené zhotovitele o rizicích; upo-
zornit zhotovitel na nedostatky nebo nedo-
držení plánu, vyžadovat zjednání nápravy,
navrhovat přiměřená opatření; oznámit za-
davateli nedostatky; postupovat v součin-
nosti s dalšími OZO.

Část druhá

Změna zákona o inspekci práce pojed-
nává hlavně o stanovení a doplnění skutko-
vých podstat dalších přestupků a správních 
deliktů s možností uložení pokuty až do výše 
400 tis. Kč, příp. 1 mil. Kč vyplývajících ze 
změny zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přestupky a správní delikty spočívající v:
– nedoručení oznámení o zahájení prací na

stavbě nebo neprovedení jeho aktualizace,
– vykonávání činnost OZO nebo činnost ko-

ordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi bez příslušného oprávnění,

– neplnění povinností koordinátora,
– neurčení jednoho nebo více koordinátorů

BOZP,
– nezajištění zpracování plánu BOZP a jeho

aktualizace,
– nezajištění součinnosti všech zhotovitelů nebo

jiné osoby s koordinátorem na staveništi.

2. Zákon č. 81/2015

Tímto zákonem došlo ke změnám někte-
rých zákonů od 1. července 2015, a to: 
– zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,

ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,

ve znění pozdějších předpisů.
Do zákona o inspekci práce bylo v § 4 do-

plněno nové písmeno l) ve znění:
Státní úřad inspekce práce vydává závaz-

ná stanoviska ohledně posouzení souladu 
podmínek pro práci členů posádky lodě s po-
žadavky části páté zákona o námořní plavbě 
a zákoníku práce.

Tato změna zákona o inspekci práce vy-
plynula z § 12n odst. 2 zákona o námořní 
plavbě, který zní:

Ing. Radomír Kočíb
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání
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HODNOCENÍ ČLÁNKU
hlasuj v elektronické verzi

Úřad posoudí na základě popisu opatření 
provozovatele lodě rovněž soulad podmínek 
pro práci členů posádky lodě s požadavky 
části páté tohoto zákona a zákoníku práce. 
Za tímto účelem si Úřad vyžádá závazné 
stanovisko Státního úřadu inspekce práce.

3. Zákon č. 205/2015 Sb.

– ruší se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců,

– změny některých pojmů v souvislosti s no-
vým občanským zákoníkem:
– mění se sdružení občanů na spolky,
– mění se odpovědnost na povinnost k ná-

hradě škody,
– další legislativně-technické změny:

– pojem zařízení závodní preventivní
péče se mění na poskytovatel pracov-
nělékařských služeb,

– preventivní prohlídka na pracovnělé-
kařská prohlídka,

– dohody – bylo zrušeno ustanovení § 76 odst. 5
pravidla pro výpověď a okamžité zruše-
ní dohody o pracovní činnosti (dále DPČ)
a nově zavedeno ustanovení § 77 odst. 4
(společné ustanovení) – možnosti zruše-
ní DPČ i DPP dohodou, výpovědí (15 dní)
a okamžitým zrušením.
Souběžně se ZP byl v roce 2006 připravo-

ván zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojiště-
ní zaměstnanců, ale jeho činnost byla násled-
ně posunuta na leden 2008. Z tohoto důvodu 
byla právní úprava odškodňování začleněna 
do přechodných ustanovení zákoníku práce. 
Následovalo postupné odkládání účinnosti až 
do současnosti a jeho účinnost byla naposle-
dy odložena zákonem č. 182/2014 Sb. o dal-
ší dva roky na 1. leden 2017.

Sociální partneři s vládou dohodli a vláda 
přijala politické rozhodnutí, že právní úpra-
va odškodňování pracovních úrazů a nemocí 
z povolání má být i nadále součástí pracov-
něprávní úpravy v zákoníku práce. 

Jinou otázkou je zajištění pojistného systé-
mu, tedy zajištění konkrétního správce (nosi-
tele) pojištění odpovědnosti za škodu z titulu 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Podle 
současné právní úpravy provozuje zákonné po-
jištění odpovědnosti za škodu při pracovních 
úrazech a nemocech z povolání Česká pojiš-
ťovna a pojišťovna Kooperativa. Tento systém 
bude provozován do doby, než se vláda roz-
hodne jinak. 

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník 
zavedl nové pojmosloví, musel se mu záko-
ník práce přizpůsobit, a to i s ohledem na Ná-
lez Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který 
k tomu zákonodárce přímo zavazuje:
– slovo odpovědnost a všechny jeho další ze-

jména slovesné tvary byly nahrazeny slovy
povinnost k náhradě škody,

– název celé hlavy jedenácté, která se dosud
nazývala Náhrada škody, byl změněn na
Náhrada nemajetkové a majetkové újmy.
Navrácení hmotněprávní úpravy odškod-

ňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

z přechodného ustanovení do části jedenác-
té zákona, kde byla upravena náhrada škody:
– část 11 – náhrada majetkové a nemajetko-

vé újmy (dříve náhrada škody),
– Hlava I – prevence (dříve předcházení ško-

dám),
– Hlava II – povinnosti zaměstnance k ná-

hradě škody,
– Hlava III – povinnosti zaměstnavatele k ná-

hradě škody,
– Hlava IV – společná ustanovení.
Další úpravy:
– terminologie byla upravena s ohledem na

nový občanský zákoník,
– do Hlavy III byla vložena kromě újmy na

majetku i újma při pracovních úrazech
a nemocech z povolání,

– u pracovních úrazů je hrazena škoda a ne-
majetková újma,

– zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby
nedocházelo k majetkové újmě (škodě), ne-
majetkové újmě ani k bezdůvodnému obo-
hacení; upozornit nadřízeného,

– prekluzivní doba k náhradě škody na vě-
cech, které se obvykle nosí nebo nenosí do
práce, se mění na promlčecí lhůtu (délka
pro ohlášení škody zůstává 15 dnů ode dne,
kdy se zaměstnanec dozvěděl) (§ 267/2
a § 268/3),

– náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pra-
covní neschopnosti i po jejím skončení
(§ 271a a 271b) a nárok na náhradu škody
(§ 271p) náleží i zaměstnanci pracujícímu
na základě dohod – i v těchto případech je
zaměstnavatel pojištěn.
V původním vládním návrhu zákoníku

práce byla do části jedenácté hlavy třetí záko-
níku práce zařazena pouze obecná odpověd-
nost a dva druhy tzv. zvláštní odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu, konkrétně: 
– odpovědnost zaměstnavatele za škodu na

odložených věcech,
– odpovědnost zaměstnavatele za škodu

vzniklou zaměstnanci při odvracení škody.
Třetí zvláštní druh odpovědnosti zaměst-

navatele za škodu způsobenou zaměstnanci, 
tedy odpovědnost za škodu z titulu pracov-

ních úrazů a nemocí z povolání byl zařazen 
zpět do části jedenácté. 

V případě obecné povinnosti zaměstna-
vatele nahradit zaměstnanci škodu jde o po-
vinnost, která je omezena pouze tím, že 
vznikla při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi. Žádná jiná sub-
jektivní kategorie, která by blíže charakte-
rizovala povinnost zaměstnavatele, nepři-
chází v úvahu.

Povinnost zaměstnavatele nahradit za-
městnanci škodu nebo nemajetkovou újmu 
vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání je upravena stejně jako předchozí 
druhy náhrad za strany zaměstnavatele jako 
objektivní. 

Předpoklady vzniku povinnosti zaměstna-
vatele k náhradě škody jsou tři: 
– existence pracovního úrazu nebo nemoci

z povolání,

– vznik škody,
– příčinná souvislost mezi pracovním úra-

zem (nemocí z povolání) a vznikem škody.
Rozdíl mezi nemocí z povolání a pracov-

ním úrazem při odškodňování je v tom, že:
– za škodu vzniklou zaměstnanci pracov-

ním úrazem odpovídá obecně zaměstna-
vatel, u něhož byl zaměstnanec v době úra-
zu v pracovním poměru,

– za škodu způsobenou zaměstnanci nemo-

cí z povolání však odpovídá zaměstnava-
tel, u něhož zaměstnanec naposledy před
jejím zjištěním pracoval za podmínek,
z nichž nemoc z povolání, kterou byl po-
stižen, vzniká.
Nemusí to tedy být vždy zaměstnavatel,

u kterého je zaměstnanec v okamžiku vzni-
ku nemoci z povolání v pracovním poměru.

Vzhledem k tomu, že zákon nerozlišu-
je příčinu vzniku škodní události a zaměst-

navatel je povinen nahradit škodu vždy, 
i když objektivně vzato nic nezavinil a za-
jistil zejména bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci dotyčného zaměstnance v souladu 
s předpisy, zákonodárce umožňuje zaměst-
navateli se v určitých taxativně vyjmenova-
ných případech deliberovat, případně zcela 

nebo zčásti se své povinnosti k náhradě 

škody zprostit. 

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele 
povinnosti k náhradě škody

– zaviněné porušení právních nebo ostatních
předpisů nebo pokynů k zajištění BOZP
zaměstnancem,

– škoda vznikla následkem opilosti postiže-
ného zaměstnance nebo v důsledku zne-
užití jiných návykových látek.
V případě částečné deliberace zaměstna-

vatele je třetí možností deliberace zaměstna-
vatele situace, kdy zaměstnanci vznikla ško-
da proto, že si počínal v rozporu s obvyk-
lým způsobem chování tak, že ač neporušil 
právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny 
k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně a mu-
sel si přitom být vzhledem ke své kvalifika-
ci a zkušenostem vědom, že si může přivodit 
újmu na zdraví. 

Dříve byl nárok pro pozůstalé omezen do-
sažením věku 65 let – nyní až do vzniku náro-
ku na starobní důchod (jestliže vznikne poz-
ději než v 65 letech):
– jednorázové odškodnění pracovního úrazu

zůstává 240 tis. Kč – nárok má pozůstalý
manžel, nezaopatřené dítě, rodiče žijící ve
spol. domácnosti, nově má nárok i partner
podle zákona o registrovaném partnerství
(§ 271i),

– v přechodných ustanoveních zůstává odpo-
vědnost za škodu ve zvláštních případech
(žáci, studenti, dobrovolní hasiči, dárci
krve, apod.), neboť se týká osob, které ne-
jsou v pracovněprávním vztahu.
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání
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Nejen o vysokonapěťových vodičích řady HVI®

Úvod

V únoru 2016 jsem se zúčastnil seminá-
ře  Aktuální stav ochrany před bleskem 
a přepětím v České republice, pořádaného 
v Hradci Králové organizační složkou DEHN 
+ SÖHNE GmbH + Co. KG., Praha. Semi-
nář měl bohatý desetibodový program, pre-
zentovaný přednášejícími Ing. Jiřím Kutáčem 
a Janem Hájkem, oběma ze jmenované spo-
lečnosti. Na semináři mne zaujaly především 
otázky spojené  s montáží vnějšího  izolova-
ného systému ochrany objektů před bleskem 
s využitím vodičů HVI® a jejich vlastnostmi.

Vodiče HVI®, jako jeden z prvků izolova-
ného systému ochrany před bleskem LPS1), 
jsou vodiče koaxiální konstrukce a jsou slo-
ženy z vnitřního měděného vodiče, silnostěn-
né vysokonapěťové izolace a vnějšího polovo-
divého pláště s odolností proti povětrnostním 
vlivům2) – viz obr. 1 a tabulka Výběr parame-
trů vodičů vysokonapěťové řady HVI®. 

Tento  moderní  doplněk  komponent  pro 
vytváření izolované jímací soustavy hromo-
svodu je používán v instalacích v praxi již od 
roku 2003 a je rovněž hojně rozšířen i v Čes-
ké republice.

Poznámka k rozdílu mezi černými a šedi-
vými vodiči: 

Šedivý plášť vodičů HVI® nemá vliv na 
technické parametry vodičů. Ten je však mož-
né, mimo oblast koncovky, opatřit odpovída-

jící barevnou povrchovou úpravou3) tak, aby 
instalace svodů realizovaná např. na stěnách 
budovy co možná nejlépe odpovídala barvě 
jejich fasády.

Vodiče  řady  HVI®  jsou  sice  jako  kaž-
dý  čistě  kovový  vodič  určeny  pro  svody 
bleskového proudu z jímací do uzemňova-
cí  soustavy  hromosvodu,  ale  nejsou  jako 
každý kovový vodič využívaný pro svody 
hromosvodu. 

Jejich  silnostěnná  vysokonapěťová  izo-
lace  je  navržena  a  zkoušena  pro  bleskové 
proudy  150  až  200  kA,  vlny  10/350  μs  – 
viz  tabulka,  umožňující  řízené  vyrovnání 
vysokých napětí4) mezi vodičem svodu při 
zásahu  blesku  do  jímací  soustavy  objek-
tu na straně jedné a vztažným potenciálem 

v jeho okolí na straně druhé5). Nositeli toho-
to vztažného potenciálu jsou (do jisté vzdá-
lenosti od vodiče svodu, ať již ve vzduchu, 
nebo v pevném nevodivém materiálu či je-
jich kombinací) okolní kovové části samot-
né stavby6). Stejně tak jako vnitřní systémy 
stavby7) včetně kovových částí její elektro-
instalace (např. kabelových roštů a kabelo-
vých souborů) a kovová zařízení umísťova-
ná na vnější straně stavby8), které do oka-
mžiku  úderu  blesku  mají  potenciál  země 
nebo se mu blíží. Reálné příklady  jsou na 
obr. 2 a obr. 3.

Vodiče HVI® se proto využívají v situa-
cích, ve kterých by požadavek na dodržení 
dostatečné bezpečné izolační vzdálenosti9) 
jmenovaných  zařízení  od  svodu  (měřeno 
opět ve vzduchu nebo v pevném nevodi-
vém materiálu či jejich kombinacích) vy-
volal přinejmenším problémy s umístěním 
takových zařízení v dostatečných vzdále-
nostech  od  stěn  stavby,  ať  už  vnitřních, 
nebo vnějších.

Pozor, nemusí jít jen o příklady oněch již 
zmiňovaných zařízení, ale i o „podpůrná“ za-
řízení – nepochybně mnozí čtenáři již viděli, 
co vše je na střechách staveb s instalovanými 
jímači LPS použito k upevnění např. antén – 
viz obr. 4 a obr. 5, která se tak nechtěně stá-
vají další součástí jímací soustavy! 

Tak jako u holého svodu, i u izolovaného 
svodu vodičem HVI® vzniká při úderu bles-

aneb společnost DEHN + SÖHNE a péče o kvalitu
Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec z oboru bezpečnosti práce 

se specializací v elektrotechnice

Obr. 1. Typy vodičů řady HVI® v současné 
nabídce

Obr. 2. Vnitřní armování stěn stavby

1)   Lightning Protection System – systém ochrany před bleskem.
2)   Vodiče HVI® nejsou určeny jen k venkovní montáži, ale za oblastí koncovky mohou být uloženy např. ve zdech, pod omítkou, v betonu nebo i ve fasádě.
3)   Použité laky a barvy (nátěrové hmoty – NH) musí být určeny pro PVC materiál a mohou být rozpustné vodou i ředidly. Pozor při NH rozpustných ředidly na 

podmínky použití vodičů HVI® v prostorách s VV BE3!
4)   Vysoká napětí vznikají úbytkem napětí na každém z vodičů jednotlivých svodů na objektu, kterými po zásahu výbojem blesku do jímací soustavy protéká 

příslušná část bleskového proudu.
5)   Pozor: nezaměňovat údaje o zkušebním bleskovém proudu vodičů HVI® uvedené v tabulce s parametry bleskového impulzního proudu Iimp pro elektrické 

zkoušky spojovacích součástí pro tyto vodiče – viz čl. 6.3 a Tabulka 1 normy ČSN EN 62561-1:2012 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: 
Požadavky na spojovací součásti (a její podmínky).

6)   Například vnitřní armování stěn staveb, vnější oplechování jejich atik apod.
7)   Například kovové potrubní rozvody hořlavých kapalin nebo plynů a jejich případné zásobníky apod.
8)   Například cyklon odlučovače prachu z prostoru zpracování dřeva nebo výrobny krmných směsí apod.
9)   Vzdálenost označovaná v ČSN EN 62305-3 ed. 3:2012 písmenem „s“ – viz její čl. 6.3.1.

Výběr parametrů vodičů vysokonapěťové řady HVI®

Typ vodiče 
HVI®

Navržen a zkoušen 
pro bleskový proud 
v kA (10/350 µs) – 
pro jeden svod na 

budově

Rozsah 
oblasti 

koncovky
(m)

Dostatečná vzdálenost (cm) 
v nejvyšším bodě připojení 

s ≤ pro:

Barva pláště/ 
/vnější průměr

(mm)
vzduch pevný nevodivý*) 

materiál
HVI® light 150**) 1,2 45 90 šedá/20
HVI®***) 150 1,5 75 150 černá/20

HVI® long 150 1,5 75 150 šedá/23
HVI® power 200 1,8 90 180 černá/27

*)Rozumí se elektricky nevodivý materiál, např. cihlová stěna.
**)Viz Publication DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. No. 1637/ UPDATE 05.16 Mat-No. 3003103.
***)Tyto vodiče mají certifikát pro použití v Ex zónách: 1 (pro plyny, páry a mlhy HK) a 21 (pro hořlavé prachy).

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2017
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ku na soustavě svodů hromosvodu velmi vy-
soké napětí. To, jako úbytek rázového napě-
tí, je úměrné bleskovému svodovému proud 
procházejícímu svodem, popř. úbytku napětí 
na jeho odpovídající: 
–  délce (od jímací soustavy do bodu vstupu 

svodu země),
–  průřezu  a  druhu  materiálu10)  (měrnému 

odporu W.mm2/m),  tudíž  adekvátní  jeho 
ohmickému odporu.

Kdyby  se  člověk  v  takové  situaci  dotý-
kal holého svodového vodiče, nebylo by  to 
pro něj vůbec bezpečné. Tedy v situacích za 
bouřky, kdy by se člověk některého ze svodů 
na budově, kdy jím, odvozeno z počtu svodů 
na budově, prochází část onoho bleskového 
proudu, nejen dotýkal, ale také se k některé-
mu z nich nebezpečně přibližoval či se od něj 
vzdaloval, jak je vidět na obr. 6.

Představme si, při vědomí zmíněných ri-
zik, dřevostavbu malého (5 × 4 m) rekreační-
ho domku (na pokraji lesa s nádherným vý-
hledem dolů z kopce po  louce do údolí)11), 
pro  kterou  si  jeho  vlastník  (který  „o  elek-
trice ví jen to, že kope“), mající dvě děti ve 
věku např. osm a čtrnáct let, zvolil pro „hro-
mosvod“, na radu souseda elektrikáře (co má 
známou na stavebním úřadu a taky už má na 
svém  baráku  hromosvod),  který  mu  říkal: 
„na tak malej barák ti stačí jeden svod“, tří-
du ochrany před bleskem LPS IV.

Jestli  soused  „elektrikář“  vů-
bec ví, že u třídy ochrany LPS IV 
je  třeba počítat  s minimálním vr-
cholovým proudem 16 kA a  jeho 
maximální  hodnotou  100  kA12), 
tak  o  tom,  že  náš  vlastník  vůbec 
ví, co to jsou kiloampéry, je mož-
né pochybovat.

Pro „hromosvod“ – vnější sys-
tém ochrany, zvolil zmíněný vlast-
ník (na radu kamaráda elektrikáře, 
co „má firmu, a tím pádem známý 
u prodejců elektromateriálů“) sys-
tém od stavebních částí domu izo-
lovaný (cenově nejvhodnější) vodiči 
HVI® light. Jiný kamarád pokrývač, 
co už „dělal“ hromosvod sousedo-
vi, mu říkal: „Tos koupil dobře, ty-
hle německý HVI dráty jsou z mědi 
a mají perfektní izolaci.“

Jenomže, i když možná ti „ra-
dilové“ vědí, rozhodně běžný ob-
čan jako laik neví, že:
–  Je  třeba  mít  stále  na  paměti, 

že  vodiče  hromosvodu  jsou 
živé vodiče,  tedy vodiče urče-
né k tomu, aby vedly bleskové 
proudy,  a  není  vyloučeno,  že 
příroda nám nikde a nikdy ne-
nadělí extrémní bleskový proud 
s hodnotou větší než 200 kA13)!

–  Stejně jako je tomu u holých vo-
dičů, u svodů existuje při zása-
hu bleskem do jímací soustavy 
riziko úrazu vysokým napětím, 
přestože jsou použity izolované 
vodiče svodů.

–  Konstrukční skladba všech typů 
vodičů  vysokonapěťové  řady 
HVI®  (viz  tab.)  splňuje  elek-
trické  požadavky  souboru  no-
rem ČSN EN 62305. Jejich sil-

nostěnná vysokonapěťová izolace a speci-
ální vnější polovodivý plášť zaručují řízení 
atmosférického vn impulzu tím, že:
–  zaručují podmínky pro dodržení oddě-

lovacích – izolačních vzdáleností „s“
a
–  současně brání klouzavému výboji po 

povrchu jejich pláště. 
Nebezpečí klouzavého výboje – plazivého 

přeskoku po dráze mezi rukou osoby, která by 
se izolace zvoleného provedení vodiče HVI® 
přímo  dotýkala,  a  nejbližším  bodem  holého 
vodiče svodu. Dráhu klouzavého výboje si lze 
představit jako paralelní kombinaci dílčích ka-
pacit izolace vodiče HVI® svodu zapojených 
mezi vnitřním živým vodičem svodu a vnějším 
povrchovým pláštěm HVI® vodiče, po němž 
je směrem dolů třeba zabránit šíření plazivé-
ho výboje (obr. 7), které by končilo přímým 
zásahem dotýkající se osoby. 

Obr. 5. Antény 2 na objektu s LPS

Obr. 3. Kovový potrubní rozvod plynu křižující 
svod

Obr. 4. Antény 1 na objektu s LPS

Obr. 6. Graf poklesu potenciálu země UE s postavami 
dotýkajícího a kráčejícího člověka a velikostmi dotykového 
napětí Ud a krokového napětí Us v okamžiku úderu blesku 
do jímací soustavy hromosvodu

U
E

1  UE potenciál země
2  Ud dotykové napětí
3  Us krokové napětí
4 φ potenciál povrchu země
5  ZZ základový zemnič

ZZ

φ

U
d

φFE

U
s

1 m

referenční uzemnění

Obr. 7. Paralelní kombinace kapacit a dráha plazivého 
výboje po vnější izolační vrstvě – plášti izolovaného vodiče

10) Pozinkovaná ocel, korozivzdorná ocel nebo měď.
11) Riziko úderu blesku v těchto podmínkách je až osmkrát větší než v městské zástavbě.
12) Viz Tabulka 3 a Tabulka 4 ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.
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výměna zkušeností

Pro ten účel je z funkčních důvodů v utěs-
něné koncovce opatřené smršťovací polovodi-
vou trubicí provedeno spojení mezi vnějším 
polovodivým pláštěm (který umožňuje při at-
mosférickém impulzu propustit vysoké napě-
tí k referenčnímu potenciálu) a systémem vy-
rovnání potenciálů budovy.
–  U vodičů HVI® (lhostejno kterého z pro-

vedení – viz tab.) jako zmíněných svodů 
totiž nelze z pojmenování High, Voltage, 
Insullation dovozovat, že svou vysokona-
pěťovou izolací automaticky, bez ohledu na 
způsob provedení instalace a vnější vlivy 
uplatňující se v daném prostoru jejich ap-
likace, zajišťují v každém případě v oblasti 
zaústění svodů do země ochranu osob před 
dotykovým, a už z principu vůbec ne před 
krokovým napětím.
Pozn.:
Už jen onen jeden svod („na tak malej 

barák ti stačí jeden svod“) by byl z pohledu 
ochrany osob před dotykovým napětím v roz-
poru s jednou ze tří podmínek uvedených v čl. 
8.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2:201214). Že by náš 
„radil“ elektrikář o dalších dvou podmiňují-
cích podmínkách v tomto článku uvedených 
věděl, to rozhodně neví, stejně jako sám vlast-
ník objektu. Nejinak tomu bude s jeho znalost-
mi, jaká opatření jsou určena k omezení rizi-
ka dotykového napětí. 

Jimi jsou:
– Použití vodiče svodu pokrytého izolačním 

materiálem síťovaným polyetylenem (PEX) 
s min. tloušťkou 3 mm s impulzním výdrž-
ným napětím 100 kV (1,2/50 μs).

– Neumísťovat svody u vstupů do stavby, 
a jestliže tak nebylo učiněno již při insta-
laci, dodatečně změnit jejich umístění.

– S cílem zabezpečit, aby se za normálních 
podmínek provozu nezdržovaly do vzdá-
lenosti 3 m u svodů žádné osoby, omezit 
pravděpodobnost jejich shromažďování 
prostřednictvím upozornění nebo zákazo-
vých značek, případně i překážkami. 

– Ověřit před instalací svodů (v každém pří-
padě při revizi hromosvodní ochrany stav-
by), zda povrchová vrstva zeminy vykazuje 
do okruhu 3 m od zaústění svodů min. od-
por 100 kW.
Jestliže takovou hodnotu nevykazuje, je 

třeba jako ochranné opatření použít (nebo na-
vrhnout), pro zmenšení nebezpečí dotykové-
ho napětí na přípustnou úroveň, v uvedeném 
okruhu 3 m zásyp terénu štěrkem o tloušťce 
alespoň 15 cm nebo aplikovat na zpevněném 
podkladu raději asfaltový koberec o tloušťce 
min. 5 cm. Asfaltový koberec proto, že štěr-
kový zásyp bude s největší pravděpodobnos-
tí časem znehodnocen nálety. Na zpevněném 
podkladu proto, aby se zabránilo jeho pozděj-
ší deformaci např. vlivem mrazů.

Pokračujme o tom co ti „radilové“ mož-
ná  ví,  ale  rozhodně  běžný  občan  jako  laik 
neví, že:
–  Uvedená ochranná opatření proti dotykové-

mu napětí nejsou vždy schopna efektivně 
zajistit ochranu osob, přestože je LPS vy-
projektován a instalován podle předepsa-
ných pravidel – souboru norem ČSN EN 
62305. V  žádném případě nelze  z  jejich 
dodržení  vyvozovat  závěr,  že  je  možné, 
aby se při bouřkové činnosti osoby stojící 
na vodivé zemi beztrestně dotýkaly svodů, 
byť s izolací odolnou vysokému napětí. 

–  Například  nejsou  dostačující  k  pokry-
tí všech rizik na takto exponovaných vo-
dičích  svodů,  jestliže  se  přitom  neberou 

v  úvahu  ochranná  opatření  proti  vzniku 
plazivého výboje po povrchu jejich izola-
ce. Což je důležité zejména v situacích, kdy 
musejí být uvažovány vnější vlivy prostře-
dí uplatňující se při umístění svodů: jako 
je déšť a vlhkost vzduchu.

–  Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že 
lidské tělo je, ve srovnání s izolačním ma-
teriálem svodů, neobyčejně vodivé, je izo-
lační vrstva svodu vždy namáhána téměř 
celkovým dotykovým napětím. V případě, 
že by jejich izolace nebyla tomuto napětí 
odolná, může část bleskového proudu pro-
cházet lidským tělem do země stejně tak, 
jako by tomu bylo u holých vodičů svodů.

–  Pro ochranu osob před dotykovým napě-
tím musí být, krom situací přímého doty-
ku na živou část svodu hromosvodu, brá-
ny v úvahu i účinky elektromagnetického 
pole, vzniklého v bezprostřední blízkosti 
izolovaného  svodu  průchodem  poměrné 
části bleskového proudu, připadající na je-
den každý svod.

–  Při použití vodičů HVI® obecně pro svody 
v celé délce od jímací soustavy až k bodu 
vstupu do země je člověk oddělen od „ně-
meckého drátu z mědi“ jen izolací vodičů 
HVI® (o kterých onen pokrývač říkal, že 
„mají perfektní izolaci“).

–  Izolační vrstvy vodičů svodů jsou při při-
blížení se člověka stojícího na zemi ke svo-
du rukou v okamžiku průchodu části bles-
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Obr. 8. Osoba přibližující se k izolovanému 
svodu v okamžiku průchodu části bleskového 
proudu ΔI

vodič Cu

hlavice 
z korozivzdorné oceli

vodič CUI

stříška

podpěra vedení

Obr. 9. Instalační sada vodiče CUI

Obr. 10. Příklad montáže instalační sady

svorka

svod pr. 8 mm 
(neizolovaný)

zkušební svorka

připojovací hlavice

podpěra vedení

vodič CUI

13)  Pramen: http://www.csres.cz/Upload/PNE 33 3160-2t.pdf: PNE 33 3160-2 Větrné Elektrárny – Ochrana před bleskem (účinnost od 1. ledna 2009), v čl. 3.1 
Vlastnosti blesku uvádí::

  „Dílčí výboj blesku může být považován za zdroj proudu. Maximální hodnota bleskového proudu produkovaného samostatným výbojem byla zaznamenána 
ve výši 300 kA.“

14)  Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.

10) Pozinkovaná ocel, korozivzdorná ocel nebo měď.
11) Riziko úderu blesku v těchto podmínkách je až osmkrát větší než v městské zástavbě.
12) Viz Tabulka 3 a Tabulka 4 ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.



DS85/CZ/0717 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 14

18 ELEKTRO 2/2017

výměna zkušeností

kového proudu ΔI namáhány, aniž se ruka 
člověka  ještě  izolovaného svodu bezpro-
středně  dotkne,  dotykovým  napětím  na-
prázdno (Ui). 

–  Velikost dotykového napětí naprázdno (Ui) 
je v takové situaci závislá na vzájemné in-
dukčnosti (M) – úměrné velikosti smyčky 
tvořené: délkou rukou překlenuté části svo-
du (h), vzdáleností osoby stojící na vodivé 
zemí (a) od svodu a částmi lidského těla 
schopnými vést elektřinu, patrnými z po-
stavy na obr. 8.

–  Velikost  indukovaného  napětí,  které  tla-
čí  touto  smyčku  proud,  závisí  na  odpo-
rech  a  vlastní  indukčnosti  takové  smyč-
ky. Smyčka a tím i vzájemná indukčnost 
se zvyšují i s hloubkou zakopání izolova-
ného svodu, popř. i jeho k tomu potřebné 
délky, do země. Proto je třeba při ukládá-
ní izolovaného svodu do zemně zvažovat 
dopad na její zvyšování.

–  V případě, že by napětí naprázdno (Ui) pří-
liš vzrostlo až nad úroveň elektrické pev-
nosti vzduchu, pozor: v elektromagnetic-
kém  poli  bude  elektrická  pevnost  vzdu-
chu (jinak závislá jen na tlaku a vlhkosti 
okolního  vzduchu)  rozhodně  menší  než 
3 kV/mm, došlo by v dané chvíli průchodu 
části bleskového proudu minimálně k pře-
skoku mezi přibližující se rukou a vnějším 
povrchem izolace živého vodiče svodu.

–  Jestliže izolace živých vodičů svodů, jako 
amorfní dielektrikum v elektromagnetic-
kém poli, nevydrží namáhání odpovídající 
úrovní napětí Ui (není to ani její primární 
účel), může dojít k jejímu průrazu a část 
bleskového proudu projde lidským tělem 
do země tak, jako by tomu bylo při neizo-
lovaném svodu! 
Pozn.:
Normativní požadavek15) na izolaci od-

krytého živého svodu odpovídající impulzní-
mu výdržnému proudu 100 kV 1,2/50 μs ne-
garantuje absolutní bezpečnost z hlediska 
dotykových napětí, neboť obsahuje nejen vy-
soké, ale i extrémně krátké napěťové impul-
zy. Ty jsou přítomny byť jen v průběhu ná-

růstu impulzního proudu (0,25 μs), ale zato 
jsou schopny způsobit negativní následky pro 
osoby v podobě zdravotního poškození mozku 
mozkovou mrtvicí. 

Pozn.:
Milý čtenáři, dosaďte si za takovou osobu 

některé ze dvou dětí zmíněného vlastníka re-
kreačního domu. Těch, co si u takového svodu 
procházejícího přístřeškem nad vchodovými 
dveřmi do domu (aby na ně při bouřce nepr-
šelo) zrovna hrají „na pikanou“ a náhodou 
si náš svod vodičem HVI® light zvolily spo-
lu s dalšími kamarády za určené stanoviště.

Že  by  splnění  požadavku  při  současné 
odolnosti proti průrazu i proti povrchovému 
přeskoku  podél  polovodivého  pláště  svodu 
v oblasti do výše 3 m nad terénem jeho za-
ústění do země na ochranu proti dotykovému 
napětí bylo vodiči HVI® za všech okolností 
plně  garantováno,  jsem  v  materiálech  mně 
dostupných nenašel.

Pozn.:
Vzdálenost 3 m je odvozena z maximální-

ho dosahu člověka se vztyčenou paží 2,5 m16) 
navýšeného o, v této úrovni svodu, ekvivalent-
ní dodatečnou izolační vzdálenost ve vzdu-
chu „s“.

Všemi okolnostmi mám na mysli  přímý 
dotyk osoby jeho polovodivého pláště za ne-
příznivých okolností (nepříznivé odpory člo-
věka a země, stejně tak jako nepříznivé po-

15)  Viz Poznámka k čl. 8.1 ČSN EN 6235-3 ed. 2:2012.
16)  Hranice výškového dosahu ruky ze stanoviště – viz B.3.2 a obrázek B.1 v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007.

větrnostní  podmínky),  kdy  proud  tekoucí 
svodem dolů se v malé části vrací oním po-
lovodivým pláštěm a zbytek teče zpět vzdu-
chem. V takovém případě by člověk mohl být 
napěťovým impulzem ohrožen.

Naopak jsem se v publikaci [3] dočetl, že:
Průrazu a plazivému přeskoku tak ochranu 

proti dotykovému napětí zajišťuje harmonizo-
vané systémové řešení, jaké představuje vo-
dič CUI z vnitřního měděného vodiče o průře-
zu 50 mm2, který má bezpečnostní prvky nad 
rámec požadavků ČSN EN 62305-3 ed. 2: 
2012, konkrétně čl. 8.1., kdy jeho izolační vrs-
tva zesítěného polyetylenu s rázovou napě-
ťovou (izolační) pevností 100 kV (1,2/50 μs) 
je oproti požadovaným minimálně 3 mm 
o tloušťce 6 mm.

Dále je pro ochranu před vnějšími vlivy, 
pro zabránění vzniku plazivého výboje i při 
dešti, takto izolovaný vodič CUI dodatečně 
pokryt tenkou vrstvou polyetylenu a doplněn 
ochrannou stříškou z plastu (obr. 9).

Vodič CUI je již, podle stavební dispozice 
možných vstupů do objektu, z výroby připra-
ven jako instalační sada ve dvou volitelných 
délkách: 3,5 a 5 m.

Pozor!
Pro zajištění ochrany před nebezpečným 

krokovým napětím je třeba, i při aplikaci in-
stalační sady vodiče CUI (obr. 10), aby nebyl 
odpor povrchové vrstvy země v okruhu 3 m 
kolem zapuštěného svodu menší než již zmí-
něných 100 kW, požadovaných čl. 8.2 ČSN 
EN 62305-3 ed. 2:2012! 

Na tomto místě bych čtenáře, kteří se by 
se chtěli dovědět více, a to nejen o produk-
tech firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. 
KG., odkázat na bohatý zdroj informaci, kte-
rý poskytují internetové stránky: 
http://www.dehn-international.com/en 
nebo http/www.dehn.cz.

Osobně jsem využil nabídku předloženou 
na semináři zmíněném v úvodu: možnost na-
vštívit sídlo firmy v bavorském městě Neu-
markt v Horní Falci, a hlavně být 22. břez-
na  2016  přítomen  v  prostorách  společnosti 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., kde se 
odborný seminář – HVI® workshop – zaměře-

Obr. 11. Informace k zadání konkrétních úloh

Obr. 12. Jedno ze stanovišť praktických úloh

Obr. 13. Vyhodnocení úlohy zadavatelem

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2017
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výměna zkušeností

ný na seznámení s vodiči HVI® konal, a s je-
jich správnou aplikací v praxi se na vlastní 
oči a vlastníma rukama seznámit.

Celý systém pro sestavení jímací soustavy 
s vodiči HVI® je velmi jednoduchý a umož-
ňuje snadnou a rychlou montáž. Možná ten-
to důvod svádí k  tomu, že montáž mnohdy 
je,  pomine-li  se  už  nesprávný  návrh  LPS, 
prováděna  pracovníky  bez  patřičných  zna-

lostí a zkušeností s tímto systémem. Přesto-
že  jsou pravidla pro montáž systému HVI® 
jednoduchá a velmi dobře popsaná v montáž-
ních návodech, ke kterým se lze snadno do-
stat ze zmíněné internetové stránky, vznika-
jí  vlivem nedostatečného  seznámení  s  nimi 
montážní  chyby,  které  zcela  degradují  oče-
kávanou funkci jednotlivých komponent při 
zásahu bleskem.

Společnost DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 
jak jsem se mohl přesvědčit na místě (nejen 
na tomto HVI® workshopu, ale zejména na 
Blitz- und Überspannungsschutz Seminar ve 
dnech 30. a 31. března 2016, kdy jsem spo-
lu s dalšími účastníky viděl vlastní vývojo-
vá  pracoviště,  výrobní  prostory,  kontrolní 
stanoviště i vn zkušebnu firmy), si je vědo-
ma skutečnosti, že kromě výrobků špičko-
vé kvality je třeba montáž provést správně. 

A proto, vedle nemalé podpory obecné-
ho  vzdělávání  elektrotechniků,  věnuje  fir-
ma  i  nemalé  prostředky  na  školení  všech 
svých i potenciálních zákazníků, kteří mají 
zájem  odvádět  dobrou  práci  a  nepoškodit 
svou firmu. 

Pro zájemce z České  republiky  tato  spo-
lečnost, oproti situaci v okolních státech (na 
HVI® workshopu byli  účastni  i  dva  zájemci 
o jeho téma z Itálie), zajišťuje účast na prak-
tickém školení HVI® workshop zdarma. Účast 
není  nárokovatelná  a  je  třeba pozvání  zpro-
středkované zastoupením společnosti pro ČR.

Obr. 14. Certifikát o účasti HVI® workshopu

Dopolední  část  HVI®  workshopu  byla 
zaměřená  na  teoretické  znalosti  problema-
tiky použití izolovaných svodů HVI® a pra-
videl, která je třeba dodržovat jak při klasic-
ké montáži, tak při jeho použití v prostorech 
s nebezpečím výbuchu – s uplatněním vněj-
šího vlivu BE3, ve kterých se nachází Zóna 1 
nebo Zóna 21. 

Přednášejícími byli:
–  za DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.:

–  i. V. Thomas Smatloch –  referent ex-
portu do střední a východní Evropy,

–  i. A. Martin Schmidt – inženýr technic-
ké podpory mezinárodního prodeje;

–  Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 
organizační  složka  Praha,  který  součas-
ně tlumočil. 
Odpolední praktická část semináře probí-

hala v sousedním objektu, v prostoru s vyso-
kým stropem, aniž by účastníci museli být vy-
staveni rozmarům březnového počasí. Ti byli 
rozděleni do pěti pracovních skupin, přičemž 
každá  po  seznámení  se  zadáním  konkrétní 
úlohy (obr. 11) dostala písemné zadání mon-
táže, kterou následně na samostatných stano-
vištích (obr. 12), kde byly připraveny potřeb-
né (a pro matení i nepotřebné) dílčí součásti 
včetně pomůcek, realizovala.

Po  skončení  montáže  se  účastníci  spo-
lu  sešli  u  jednotlivých  montážních  sestav 
a  společně  se  zadavatelem  úlohy  probírali 
vyhodnocení montáže (obr. 13). Tuto formu 
provázání teorie a praxe, spolu s poukazem 
na montážní chyby, si účastníci pochvalova-
li a v následujících hodinách, ať již při spo-
lečném obědě, nebo při společném posezení 
u večeře, vše v debatě probírali.

Každý  z  účastníků  obdržel  certifikát 
o účasti (obr. 14), který je věrohodným důka-
zem pro zákazníka, že montáž provedená je-
jím držitelem by měla být správná a bez chyb. 
Každý klient má možnost využít nadstandard-
ní  technickou  podporu  zastoupení  společ-
nosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. – 
organizační složka Praha v ČR, která je pro 
její zákazníky zdarma.

Recenze: Jan Hájek
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Pražská teplárenská se zabývá výrobou, 
rozvodem a prodejem tepelné a elektrické 
energie pro organizace a domácnosti, 
zejména na území hlavního města. Podle 
počtu zásobovaných objektů a kapacity 
provozovaných zařízení patří mezi největší 
a nejvýznamnější teplárenské společnosti 
v České republice. Strategie dalšího rozvoje 
směřuje ke zvyšování efektivnosti výroby 
a distribuce energií a k minimalizaci vlivu na 
životní prostředí.

Nyní hledáme kandidátky / kandidáty 
na pozici

Specialista rozvoje elektrozařízení 
NN/VN a regulovaných pohonů

Požadujeme:
• VŠ technického zaměření v oboru silno-

proudá elektrotechnika
• zkušenosti s realizací elektrozařízení 

rozvoden a rozvodů NN/VN výhodou
• zkušenosti s realizací regulovaných poho-

nů výhodou
• velmi dobrou znalost oboru elektro – silno-

proudá výkonová elektrotechnika, rozvodny 
a rozvody NN/VN, elektrické točivé stroje 
a regulované pohony/FM (ideálně v oblasti 
teplárenství a energetiky)

• velmi dobrou znalost MS Excel i další SW 
MS Office, výhodou MS SQL/Access, Visio 
a ACAD

• jazykové znalosti: anglický jazyk – středně 
pokročilý

• kreativní přístup, analytické myšlení, 
schopnost týmové práce, flexibilita

• řidičský průkaz skupina B, vyhláška 50,  
§6 výhodou, vzdělání na její absolvování 
je nutností (bude absolvována/obnovena 
po nástupu)

Pracovní náplň:
• spolupracuje na projektech obnovy a roz-

voje v oblasti silnoproudé elektrotechniky, 
NN/VN elektrozařízení rozvoden a rozvo-
dů, dále regulovaných pohonů s frekvenč-
ními měniči

• odpovídá za kontrolu rozsahu a kvality do-
dávek v dané oblasti pro přidělené projekty 
nebo jejich části v rámci přípravy a realiza-
ce rozvojových/investičních akcí, spolupra-
cuje s ostatními útvary společnosti, zajišťuje 
kontrolu dodávek externích dodavatelů, 
soulad s harmonogramem a dílčími milníky, 
spolupracuje při testování a ověřování kva-
lity, účastní se individuálních a komplexních 
zkoušek

• spolupracuje při tvorbě standardů v dané 
oblasti, kontroluje jejich soulad a dodr-
žování, sleduje vývoj nových technologií 
v dané oblasti a analyzuje vhodnost jejich 
využití v rámci společnosti

• vytváří odborné posudky v dané oblasti, 
samostatně zpracovává (nebo spolupracu-
je) na dokumentech typu: analýzy, zadáva-
cí dokumentace, připomínkování realizační 
projektové dokumentace

Nabízíme:
• zázemí významné energetické společnosti
• podporu kariérního a osobního rozvoje
• zajímavé finanční ohodnocení a nadstan-

dardní systém péče o zaměstnance
• pracoviště Praha 7 - Holešovice, v blízkosti 

metra

Více na www.ptas.cz nebo na 
 vburesova@ptas.cz,  případně volejte pro 

další informace na tel. 737 250 614.

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2017
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Mimořádné události 

Citace z  internetového média: „Operační 
důstoj ník HZS sdělil, že po úderu blesku 
do  komína dřevostavby požár zcela zničil 
čerstvě postavený, ještě neobydlený dvou-
podlažní dřevěný dům. Škoda byla před-
běžně odhadnuta na čtyři milióny korun. 
Zranění nebylo oznámeno žádné,“ doplnil 
mluvčí HZS. Tím, že se jednalo o dřevostav-
bu (obr. 1), to byl šílený oheň, který byl ži-
vený i větrem,“ popsal starosta, který podle 
svých slov vzhledem k tomu, že v tu dobu 
byl nedaleko, dorazil na místo ještě před 
příjezdem hasičů. Na místě zasahovalo šest 
jednotek profesionálních a  dobrovolných 
hasičů. Podle mluvčího HZS s ohněm bojo-
valy tři a půl hodiny.
Deset minut před půl čtvrtou hodinou 
ranní v  neděli přijala linka tísňového volá-
ní informaci o  požáru dřevostavby v  zá-
stavbě rodinných domů (obr. 2). Ze získa-
ných informací od oznamovatelů, sousedů 
z vedlej šího domu, požár v době zpozoro-
vání velmi rychle nabíral na síle a rozšiřoval 
se do podkrovních místností. „Podařilo se 
mi získat foto od sousedů (oznamovatelů) 
pro dokreslení situace v době jejich ozná-
mení,“ aktuálně informuje tiskový mluvčí 
HZS.
Na pomoc s  likvidací požáru postupně 

operační středisko Hasičského záchran-
ného sboru vyslalo sedm profesionálních 
i dobrovolných jednotek. „I když první jed-
notky byly na místě během několika minut, 
musely z několika úseků usměrnit intenziv-
ní plameny rozšířené po celé budově. Silný 
žár a odlétající jiskry ohrožovaly i sousedí-

cí dům“, uvedl tiskový mluvčí HZS. Hasiči 
po nasazení několika hasebních proudů 
zabránili dalšímu možnému rozšiřování, 
lokalizovat požářiště se hasičům podařilo 
krátce před pátou hodinou ranní. Naštěstí 
v době vzniku požáru nebyl nikdo z majitelů 
doma a nedošlo k žádnému zranění. Příčina 
vzniku požáru je úder blesku a výše škody 
vyšší než 1 000 000 Kč. „Hasiči na místě 
stále zasahují. V  současné chvíli proběhlo 

střídání hasičů a pokračuje postupné prolé-
vání a vyhledávání skrytých ohnisek. Hasiči 
rovněž provádí vyklízení požárem zasaže-
ného vybavení objektu a rozebírání ohořelé 
střešní konstrukce. Zásah také stěžuje po-
kles teplot a silný mráz. Zásobování vodou 
je řešeno kyvadlovou dopravou z nedaleké-
ho hydrantu,“ popisuje velmi složitý zásah 
tiskový mluvčí HZS. Odhadovaná doba pří-
tomnosti jednotek na místě požáru je ještě 
několik hodin. 

Legislativa ČR

Podle vyhlášky MMR o  technických poža-
davcích na stavby č. 268/2009 Sb. v  §36 
„Ochrana před bleskem“ v  platném znění 

by se měla provést pro každý rodinný či 
obytný dům analýza rizika škod. Výsled-
kem tohoto výpočtu, který je v  souladu 
s  normou ČSN  EN 62305-2 ed.2 „Řízení 
rizika“ by mělo být stanovení, zda je nutný 
hromosvod. Když ano, tak na jaké technic-
ké úrovni (LPS I, II, III, IV). Hromosvod je 
v  dnešním pojetí především protipožární 
ochrana budov a staveb. 

Analýza rizika

Riziko úrazu či smrti osob nacházejících se 
v rodinném domě (obr. 3 a 4), které může 
být způsobeno úderem blesku, by mělo být 
součástí výpočtu analýzy rizika škod pod-
le normy ČSN EN 62305-2 ed.2. Pro hro-
mosvodní ochranu daného objektu je nutno 
určit místa, která představují zvýšené riziko 
a navrhnout nejvhodnější řešení. Projektant 
by měl na  počátku výpočtu analýzy rizika 
správně určit veškerá možná rizika, která 
jsou dána přímým úderem blesku do stavby 
nebo do připojených inženýrských sítí, dále 
riziko požáru (pro dřevostavby – vysoké), 
rizika dotykových a krokových napětí apod. 
Projektant může rozdělit ochranu (jímací 
soustavu a  soustavu svodů) a  pospojová-
ní proti blesku do různých tříd s  ohledem 
na skutečná rizika. Výsledky analýzy rizika 
ovlivňují ochranná opatření nejen pro sítě 
NN (další metalické sítě), ale také všechny 
ostatní kovové sítě v objektu.
 

Správný postup při návrhu ochrany 
před bleskem
Nejprve byl proveden výpočet analýzy rizika 
škod a na základě jeho výsledku byla určena 
třída LPS (systém ochrany před bleskem), 
např. III a pro přepěťové ochrany LPL (hla-
dina ochrany před bleskem), např. II.
Třída LPS III znamená v praxi ochranu před 
bleskem pro bleskové proudy od 10 kA 
do 100  kA (vlny 10/350). Pro návrh jímací 

sousta vy je stanovena valící se koule o polo-
měru 45 m. Třída LPL II definuje přepěťové 
ochrany (SPD) o  parametrech bleskových 
proudů 75  kA (vlny 10/350). Je potřeba si 
uvědomit, že jen SPD na bázi jiskřišť jsou 
schopny svádět bleskové proudy (obr. 5).
Dále je potřeba provést orientační výpo-
čet dostatečných vzdáleností pro klasický 
hromosvod (4 svody) a zjistit, zda bude do-
držena dostatečná vzdálenost mezi svody 
a vnitřními kovovými konstrukcemi, či me-
talickými instalacemi. Nedodržením dosta-
tečné vzdálenosti hrozí vznik požáru domu 
v  důsledku průchodu bleskového proudu 
přes dřevěné konstrukce objektu.
Podle obrázku 6 je zcela nepochybné, že 
tento předpoklad není splněn (s = 0,31 m) 
a tudíž se musí nalézt jiné řešení než je kla-
sický hromosvod. Podle článku 5.3.2 normy 
ČSN EN 62305-3 ed.2 bude proveden izo-
lovaný hromosvod. Projektant stanoví mini-
mální počet jímačů tak, aby jejich ochranný 
prostor pokryl celou stavbu. Poté provede 
výpočet dostatečných vzdáleností z důvo-
du kontroly izolační pevnosti vysokona-
pěťových vodičů, např. HVI light (dodržení 
s = 0,45 m) v bodě jeho napojení na jímač 
(obr. 7).
 Obzvlášť v  tomto případě bylo vhodné se 
zaměřit zejména na detaily spojené s insta-
lací vodičů HVI light. Všechny podrobnosti 
s  tím spojené přesahují rámec tohoto pří-
spěvku. Pro simulaci ochranných prostorů 
jímací soustavy se využila metoda valivé 
bleskové koule, v tomto případě o polomě-
ru 45 m pro hladinu ochrany před bleskem 
LPL III. Detailně musí být zpracovány pod-
klady pro montážní firmu právě v  souvis-
losti s  instalací vysokonapěťových vodičů 
(obr. 8). Zde platí obecná zásada, že insta-
laci by měly provádět osoby, které jsou za-
školeny a mají praktické zkušenosti s tímto 
specifickým oborem. 
Jedním z  posledních kroků je realizace 
vnitřní ochrany před bleskem a  přepětím 

podle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Dále 
byla doplně na i  koordinovaná ochrana 
jak pro vnitřní  rozvody nn (obr. 5), tak pro 
vstupy koaxiálních kabelů od antén. Tak-
to konstruovaná komplexní ochrana před 
bleskem zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu 
ochrany spojenou s danou třídou ochrany 
před bleskem.

Shrnutí

•  Dřevostavba je stavba s vysokým rizikem 
požáru.

•  Požár se šíří velice rychle s ohledem 
na použité materiály a klimatické 
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Mimořádné události 

Citace z  internetového média: „Operační 
důstoj ník HZS sdělil, že po úderu blesku 
do  komína dřevostavby požár zcela zničil 
čerstvě postavený, ještě neobydlený dvou-
podlažní dřevěný dům. Škoda byla před-
běžně odhadnuta na čtyři milióny korun. 
Zranění nebylo oznámeno žádné,“ doplnil 
mluvčí HZS. Tím, že se jednalo o dřevostav-
bu (obr. 1), to byl šílený oheň, který byl ži-
vený i větrem,“ popsal starosta, který podle 
svých slov vzhledem k tomu, že v tu dobu 
byl nedaleko, dorazil na místo ještě před 
příjezdem hasičů. Na místě zasahovalo šest 
jednotek profesionálních a  dobrovolných 
hasičů. Podle mluvčího HZS s ohněm bojo-
valy tři a půl hodiny.
Deset minut před půl čtvrtou hodinou 
ranní v  neděli přijala linka tísňového volá-
ní informaci o  požáru dřevostavby v  zá-
stavbě rodinných domů (obr. 2). Ze získa-
ných informací od oznamovatelů, sousedů 
z vedlej šího domu, požár v době zpozoro-
vání velmi rychle nabíral na síle a rozšiřoval 
se do podkrovních místností. „Podařilo se 
mi získat foto od sousedů (oznamovatelů) 
pro dokreslení situace v době jejich ozná-
mení,“ aktuálně informuje tiskový mluvčí 
HZS.
Na pomoc s  likvidací požáru postupně 

operační středisko Hasičského záchran-
ného sboru vyslalo sedm profesionálních 
i dobrovolných jednotek. „I když první jed-
notky byly na místě během několika minut, 
musely z několika úseků usměrnit intenziv-
ní plameny rozšířené po celé budově. Silný 
žár a odlétající jiskry ohrožovaly i sousedí-

cí dům“, uvedl tiskový mluvčí HZS. Hasiči 
po nasazení několika hasebních proudů 
zabránili dalšímu možnému rozšiřování, 
lokalizovat požářiště se hasičům podařilo 
krátce před pátou hodinou ranní. Naštěstí 
v době vzniku požáru nebyl nikdo z majitelů 
doma a nedošlo k žádnému zranění. Příčina 
vzniku požáru je úder blesku a výše škody 
vyšší než 1 000 000 Kč. „Hasiči na místě 
stále zasahují. V  současné chvíli proběhlo 

střídání hasičů a pokračuje postupné prolé-
vání a vyhledávání skrytých ohnisek. Hasiči 
rovněž provádí vyklízení požárem zasaže-
ného vybavení objektu a rozebírání ohořelé 
střešní konstrukce. Zásah také stěžuje po-
kles teplot a silný mráz. Zásobování vodou 
je řešeno kyvadlovou dopravou z nedaleké-
ho hydrantu,“ popisuje velmi složitý zásah 
tiskový mluvčí HZS. Odhadovaná doba pří-
tomnosti jednotek na místě požáru je ještě 
několik hodin. 

Legislativa ČR

Podle vyhlášky MMR o  technických poža-
davcích na stavby č. 268/2009 Sb. v  §36 
„Ochrana před bleskem“ v  platném znění 

by se měla provést pro každý rodinný či 
obytný dům analýza rizika škod. Výsled-
kem tohoto výpočtu, který je v  souladu 
s  normou ČSN  EN 62305-2 ed.2 „Řízení 
rizika“ by mělo být stanovení, zda je nutný 
hromosvod. Když ano, tak na jaké technic-
ké úrovni (LPS I, II, III, IV). Hromosvod je 
v  dnešním pojetí především protipožární 
ochrana budov a staveb. 

Analýza rizika

Riziko úrazu či smrti osob nacházejících se 
v rodinném domě (obr. 3 a 4), které může 
být způsobeno úderem blesku, by mělo být 
součástí výpočtu analýzy rizika škod pod-
le normy ČSN EN 62305-2 ed.2. Pro hro-
mosvodní ochranu daného objektu je nutno 
určit místa, která představují zvýšené riziko 
a navrhnout nejvhodnější řešení. Projektant 
by měl na  počátku výpočtu analýzy rizika 
správně určit veškerá možná rizika, která 
jsou dána přímým úderem blesku do stavby 
nebo do připojených inženýrských sítí, dále 
riziko požáru (pro dřevostavby – vysoké), 
rizika dotykových a krokových napětí apod. 
Projektant může rozdělit ochranu (jímací 
soustavu a  soustavu svodů) a  pospojová-
ní proti blesku do různých tříd s  ohledem 
na skutečná rizika. Výsledky analýzy rizika 
ovlivňují ochranná opatření nejen pro sítě 
NN (další metalické sítě), ale také všechny 
ostatní kovové sítě v objektu.
 

Správný postup při návrhu ochrany 
před bleskem
Nejprve byl proveden výpočet analýzy rizika 
škod a na základě jeho výsledku byla určena 
třída LPS (systém ochrany před bleskem), 
např. III a pro přepěťové ochrany LPL (hla-
dina ochrany před bleskem), např. II.
Třída LPS III znamená v praxi ochranu před 
bleskem pro bleskové proudy od 10 kA 
do 100  kA (vlny 10/350). Pro návrh jímací 

sousta vy je stanovena valící se koule o polo-
měru 45 m. Třída LPL II definuje přepěťové 
ochrany (SPD) o  parametrech bleskových 
proudů 75  kA (vlny 10/350). Je potřeba si 
uvědomit, že jen SPD na bázi jiskřišť jsou 
schopny svádět bleskové proudy (obr. 5).
Dále je potřeba provést orientační výpo-
čet dostatečných vzdáleností pro klasický 
hromosvod (4 svody) a zjistit, zda bude do-
držena dostatečná vzdálenost mezi svody 
a vnitřními kovovými konstrukcemi, či me-
talickými instalacemi. Nedodržením dosta-
tečné vzdálenosti hrozí vznik požáru domu 
v  důsledku průchodu bleskového proudu 
přes dřevěné konstrukce objektu.
Podle obrázku 6 je zcela nepochybné, že 
tento předpoklad není splněn (s = 0,31 m) 
a tudíž se musí nalézt jiné řešení než je kla-
sický hromosvod. Podle článku 5.3.2 normy 
ČSN EN 62305-3 ed.2 bude proveden izo-
lovaný hromosvod. Projektant stanoví mini-
mální počet jímačů tak, aby jejich ochranný 
prostor pokryl celou stavbu. Poté provede 
výpočet dostatečných vzdáleností z důvo-
du kontroly izolační pevnosti vysokona-
pěťových vodičů, např. HVI light (dodržení 
s = 0,45 m) v bodě jeho napojení na jímač 
(obr. 7).
 Obzvlášť v  tomto případě bylo vhodné se 
zaměřit zejména na detaily spojené s insta-
lací vodičů HVI light. Všechny podrobnosti 
s  tím spojené přesahují rámec tohoto pří-
spěvku. Pro simulaci ochranných prostorů 
jímací soustavy se využila metoda valivé 
bleskové koule, v tomto případě o polomě-
ru 45 m pro hladinu ochrany před bleskem 
LPL III. Detailně musí být zpracovány pod-
klady pro montážní firmu právě v  souvis-
losti s  instalací vysokonapěťových vodičů 
(obr. 8). Zde platí obecná zásada, že insta-
laci by měly provádět osoby, které jsou za-
školeny a mají praktické zkušenosti s tímto 
specifickým oborem. 
Jedním z  posledních kroků je realizace 
vnitřní ochrany před bleskem a  přepětím 

podle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Dále 
byla doplně na i  koordinovaná ochrana 
jak pro vnitřní  rozvody nn (obr. 5), tak pro 
vstupy koaxiálních kabelů od antén. Tak-
to konstruovaná komplexní ochrana před 
bleskem zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu 
ochrany spojenou s danou třídou ochrany 
před bleskem.

Shrnutí

•  Dřevostavba je stavba s vysokým rizikem 
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•  Požár se šíří velice rychle s ohledem 
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poměry, což představuje veliký problém 
při případné evakuaci osob, zvláště pak 
dětí.

•  Z těchto důvodů je velice důležité 
přistoupit k ochraně před bleskem 
svědomitě a pečlivě.

•  Izolovaný hromosvod, je-li správně 
navržen, zaručí izolaci bleskového 
proudu vůči vnitřním kovovým částem 
stavby. Tím dojde k podstatnému zvýšení 
bezpečnosti osob nacházejících se uvnitř 
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•  Nesmí se také zapomenout na 
základový zemnič, který má být položen 
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Vytváření Faradayovy klece za pomoci 
komponentů společnosti DEHN

Vzhledem k následnému zalití betonem, nebude stejně ani v 
budoucnu potřeba spoj opět uvolnit. Díky závitu ve spodním 
dílu svorky, stačí pro její utažení pouze jeden nástroj.

Jednoduchá univerzální svorka pro kruhové vodiče 
6-22 mm

Další univerzální svorkou je paralelní svorka pro dva vodi-
če, nebo armovací železa s průměrem 6-22 mm. Tato svorka 
je tak, jak je u společnosti DEHN + SÖHNE v tomto segmen-
tu výrobků obvyklé, vyráběna ve dvou variantách s pozinko-
váním, nebo bez obj. č. 306 121/306 122. Svorka je osazena 
robustním vratovým šroubem M10 a tak je pro její dotažení 
potřeba pouze jeden klíč.

DEHNclip, zkuste to bez šroubů!
Cvak Cvak a Cvak a je to. Každý kdo se již jednou ve 

výkopu snažil navzájem spojit armovací železa tak, aby vše 
uvedl na jeden společný potenciál a vybudoval základový 
zemnič, ví, že to není tak jednoduchá práce jako vytvoření 
vnější ochrany před bleskem v její nadzemní části.

DEHNclip je první svorkou, která dokáže v betonu vytvořit 
vodivý spoj bez použití šroubů a zároveň dokáže vést bles-
kový proud v třídě N dle ČSN EN 62561-1, což je pro použi-
tí v zemniči zcela dostatečné. Je provedena z kvalitní pérové 
oceli. Její montáž je nejenom snadná, ale zároveň i velmi rychlá.

Srovnání zemničů 
Jak vyplývá z následujících srovnání, je montáž zemniče 

za pomoci svorek DEHNclip o více jak polovinu rychlejší, než 
při použití klasického materiálu. Při montáži je doporučeno, 
aby na začátku položení drátu, nebo pásku, byla použita 
klasická šroubová svorka, která zamezí posunutí vodiče ve 
spoji v průběhu instalace. Šroubové svorky je doporučeno 
použít též na vývody uzemnění.

Varianty
Svorky DEHNclip umožňují připojení armovacích želez 

o vnějším průměru 6,8,10 a 12 mm na kulatý drát Ø 10 mm,
nebo pásek 30x4 mm. Svorky DEHNclip mají ale i provedení,
které umožňuje spojení dvou armovacích želez.

Testování v rámci Elektrické spojky 2016
Při příležitosti setkání Elektrická spojka 2016 v Českém 

Šternberku, jsem svorku DEHNclip nejenom prezentoval, 
ale zároveň jsme provedli vlastní srovnávání náročnosti 
montáže s účastníky setkání. Praktická montáž ukázala, že 
předpoklad polovičního času montáže je velmi konzervativní 
a není v něm započtena příprava šroubových svorek, které 
je nejdříve potřeba povolit. Mezi další nevýhody patří i ma-
nipulace se svorkou, kdy oproti DEHNclip, není možné mít 
klasických svorek u sebe takové množství. 

Výsledná doba montáže v reálu byla odhadem maximálně 
třetinová vůči klasickým svorkám.

Při instalaci na armovací železa vynikla i další výhoda 
DEHNclip a tou byl velmi nízký profil, kdy položený drát 
nebo pásek na armování nevyžaduje vyšší zalití betonem, 
tak jako v případě, že je použita klasická svorka, která je 
minimálně o hlavu šroubu vyšší.

Montáž svorky je tak jednoduchá, že se na montáž vrhly 
i děti a tak můžeme potvrdit, že k vytvoření spoje je i síla 11 
leté dívky dostatečná. 

Praktickou prezentaci svorky můžete vidět na výstavách 
a velkoobchodech na mnoha místech České republiky, po-
drobné informace naleznete na www.dehn.cz

Zdroje:
ČSN EN 62561-1  prosinec 2012 Součásti systému ochrany 
před bleskem - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Rychle a bezpečně, Nová svorka na armování DEHNclip 
DS263/CZ/0416
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: 
Hmotné škody na stavbách a ohrože-
ní života

www.dehn.cz

Neizolovaná jímací soustava 
(Faradayova klec). 

Zde je její definice z ČSN EN 62305-3:
3.4 vnější LPS neizolovaný od chrá-

něné stavby; vnější LPS neoddálený 
od chráněné stavby (external LPS not 
isolated from the structure to be pro-
tected). LPS, jehož jímací soustava 
a svody jsou umístěny tak, že dráha 
bleskového proudu může být v dotyku 
s chráněnou stavbou.

V případě neizolované jímací sou-
stavy se snažíme o to, aby bleskový 
proud tekl maximálním množstvím 
cest a co nejsymetričtěji rozdělen 
všemi vodivými prvky objektu (armo-
vání, sloupy, trubky, vodiče napájení 
i sdělovací) na zemnící soustavu. Vý-
sledkem je, že při zásahu bleskem, je 
na všem vodivém shodný potenciál 
a každou cestou teče velmi malá část 
bleskového proudu.

Při vytváření Faradayovy klece je 
důležité mít vodivě propojeno ideálně 
100 % vodivých prvků stavby, na všech vodičích mít insta-
lované svodiče přepětí a na jejich vstupech do objektu svo-
diče bleskových proudů. Faradayova klec je efektivní řešení 
v případě, že je s jejím vytvářením počítáno již v projektu 
a při stavbě. Je jasné, že pokud nejsou vytvořeny spoje ko-
rektně, je po zalití betonem pozdě. 

Pro tuto variantu ochrany před bleskem nabízí společ-
nost DEHN + SÖHNE širokou škálu výrobků, které pomá-
hají a umožňují vytvoření Faradayovy klece velmi jednoduše 
a spolehlivě.

Svorka co nejde strhnout
Při spojování armovacích želez budovaného objektu je 

třeba vytvářet za pomoci svorek dobré a trvalé spojení. Při 
dotahování jakékoliv svorky se šroubem, je pro vytvoření 
spoje s očekávanými vlastnostmi potřeba utáhnou šroub 
předepsaným utahovacím momentem. Pokud je šroub uta-

žen menším, než předepsaným momentem, je propustnost 
tohoto spoje pro bleskový, nebo zkratový proud menší, než 
je vyžadováno a očekáváno v návrhu řešení. Stejný problém 
nastane, pokud ten kdo svorku dotahuje, nepoužívá nástroj 
s nastavitelným momentem a sílu dotažení si určuje dotyčný 
sám svou silou. 

Pro eliminaci tohoto na stavbách se hojně vyskytující-
ho nedostatku vyvinula společnost DEHN + SÖHNE svor-
ku Maxi MV se šroubem s trhací hlavou.  Svorka vychází 
z úspěšné svorky Maxi MV, která nabízí univerzální použití 
jako spojovací svorka pro širokou škálu armovacích želez. 
Její rozsah je opravdu úctyhodný, dají se do ní upnout kru-
hové vodiče o průměru 8-16 a 15-25 mm. Oproti běžnému 
provedení, je v této svorce MV s obj. č. S05 635 pro utaho-
vání použit šroub s trhací hlavou. Tento jednoduchý prvek se 
sám postará o to, že utažení nebude nedostatečné a záro-
veň zabezpečí, že nemůže dojít k strhnutí závitu na svorce. 

Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (www.dehn.cz)
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V souladu s ČSN EN 62561-1
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Obj.č. Rozsah
308 140 Ø 6* / pásek 30
308 141 Ø 8* / pásek 30
308 142 Ø 10* / pásek 30
308 143 Ø 12* / pásek 30
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308 130 Ø 6* / Ø 10
308 131 Ø 8* / Ø 10
308 132 Ø 10* / Ø 10
308 133 Ø 12* / Ø 10

*Jmenovitý průřez armování
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Systém ochrany před bleskem pro 
třídu LPS I (200 kA)

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

Kontaktní adresy:

▲ Elektrická spojka 2017, DEHNclip zvládnou správně instalovat i děti.

■ Nová svorka DEHNclip pro dvě 
armovací železa.

■ Svorka MAXI MV se šroubem 
s trhací hlavou.

■ Klasická třmenová svorka pro 
armování.

■ Jednoduchá univerzální svorka 
6-22 mm.

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Vytváření Faradayovy klece za pomoci 
komponentů společnosti DEHN

Vzhledem k následnému zalití betonem, nebude stejně ani v 
budoucnu potřeba spoj opět uvolnit. Díky závitu ve spodním 
dílu svorky, stačí pro její utažení pouze jeden nástroj.

Jednoduchá univerzální svorka pro kruhové vodiče 
6-22 mm

Další univerzální svorkou je paralelní svorka pro dva vodi-
če, nebo armovací železa s průměrem 6-22 mm. Tato svorka 
je tak, jak je u společnosti DEHN + SÖHNE v tomto segmen-
tu výrobků obvyklé, vyráběna ve dvou variantách s pozinko-
váním, nebo bez obj. č. 306 121/306 122. Svorka je osazena 
robustním vratovým šroubem M10 a tak je pro její dotažení 
potřeba pouze jeden klíč.

DEHNclip, zkuste to bez šroubů!
Cvak Cvak a Cvak a je to. Každý kdo se již jednou ve 

výkopu snažil navzájem spojit armovací železa tak, aby vše 
uvedl na jeden společný potenciál a vybudoval základový 
zemnič, ví, že to není tak jednoduchá práce jako vytvoření 
vnější ochrany před bleskem v její nadzemní části.

DEHNclip je první svorkou, která dokáže v betonu vytvořit 
vodivý spoj bez použití šroubů a zároveň dokáže vést bles-
kový proud v třídě N dle ČSN EN 62561-1, což je pro použi-
tí v zemniči zcela dostatečné. Je provedena z kvalitní pérové 
oceli. Její montáž je nejenom snadná, ale zároveň i velmi rychlá.

Srovnání zemničů 
Jak vyplývá z následujících srovnání, je montáž zemniče 

za pomoci svorek DEHNclip o více jak polovinu rychlejší, než 
při použití klasického materiálu. Při montáži je doporučeno, 
aby na začátku položení drátu, nebo pásku, byla použita 
klasická šroubová svorka, která zamezí posunutí vodiče ve 
spoji v průběhu instalace. Šroubové svorky je doporučeno 
použít též na vývody uzemnění.

Varianty
Svorky DEHNclip umožňují připojení armovacích želez 

o vnějším průměru 6,8,10 a 12 mm na kulatý drát Ø 10 mm,
nebo pásek 30x4 mm. Svorky DEHNclip mají ale i provedení,
které umožňuje spojení dvou armovacích želez.

Testování v rámci Elektrické spojky 2016
Při příležitosti setkání Elektrická spojka 2016 v Českém 

Šternberku, jsem svorku DEHNclip nejenom prezentoval, 
ale zároveň jsme provedli vlastní srovnávání náročnosti 
montáže s účastníky setkání. Praktická montáž ukázala, že 
předpoklad polovičního času montáže je velmi konzervativní 
a není v něm započtena příprava šroubových svorek, které 
je nejdříve potřeba povolit. Mezi další nevýhody patří i ma-
nipulace se svorkou, kdy oproti DEHNclip, není možné mít 
klasických svorek u sebe takové množství. 

Výsledná doba montáže v reálu byla odhadem maximálně 
třetinová vůči klasickým svorkám.

Při instalaci na armovací železa vynikla i další výhoda 
DEHNclip a tou byl velmi nízký profil, kdy položený drát 
nebo pásek na armování nevyžaduje vyšší zalití betonem, 
tak jako v případě, že je použita klasická svorka, která je 
minimálně o hlavu šroubu vyšší.

Montáž svorky je tak jednoduchá, že se na montáž vrhly 
i děti a tak můžeme potvrdit, že k vytvoření spoje je i síla 11 
leté dívky dostatečná. 

Praktickou prezentaci svorky můžete vidět na výstavách 
a velkoobchodech na mnoha místech České republiky, po-
drobné informace naleznete na www.dehn.cz

Zdroje:
ČSN EN 62561-1  prosinec 2012 Součásti systému ochrany 
před bleskem - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Rychle a bezpečně, Nová svorka na armování DEHNclip 
DS263/CZ/0416
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: 
Hmotné škody na stavbách a ohrože-
ní života

www.dehn.cz

Neizolovaná jímací soustava 
(Faradayova klec). 

Zde je její definice z ČSN EN 62305-3:
3.4 vnější LPS neizolovaný od chrá-

něné stavby; vnější LPS neoddálený 
od chráněné stavby (external LPS not 
isolated from the structure to be pro-
tected). LPS, jehož jímací soustava 
a svody jsou umístěny tak, že dráha 
bleskového proudu může být v dotyku 
s chráněnou stavbou.

V případě neizolované jímací sou-
stavy se snažíme o to, aby bleskový 
proud tekl maximálním množstvím 
cest a co nejsymetričtěji rozdělen 
všemi vodivými prvky objektu (armo-
vání, sloupy, trubky, vodiče napájení 
i sdělovací) na zemnící soustavu. Vý-
sledkem je, že při zásahu bleskem, je 
na všem vodivém shodný potenciál 
a každou cestou teče velmi malá část 
bleskového proudu.

Při vytváření Faradayovy klece je 
důležité mít vodivě propojeno ideálně 
100 % vodivých prvků stavby, na všech vodičích mít insta-
lované svodiče přepětí a na jejich vstupech do objektu svo-
diče bleskových proudů. Faradayova klec je efektivní řešení 
v případě, že je s jejím vytvářením počítáno již v projektu 
a při stavbě. Je jasné, že pokud nejsou vytvořeny spoje ko-
rektně, je po zalití betonem pozdě. 

Pro tuto variantu ochrany před bleskem nabízí společ-
nost DEHN + SÖHNE širokou škálu výrobků, které pomá-
hají a umožňují vytvoření Faradayovy klece velmi jednoduše 
a spolehlivě.
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veň zabezpečí, že nemůže dojít k strhnutí závitu na svorce. 

Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (www.dehn.cz)
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Systém ochrany před bleskem pro 
třídu LPS I (200 kA)

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

Kontaktní adresy:
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■ Nová svorka DEHNclip pro dvě 
armovací železa.

■ Svorka MAXI MV se šroubem 
s trhací hlavou.

■ Klasická třmenová svorka pro 
armování.
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Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Příloha:
▷▶▷ Přepěťové

ochrany

Vyrovnání potenciálů /ochranné 
pospojování

Vyrovnání potenciálů /ochranné po-
spojování je vyžadováno při instalaci 
nových elektrických spotřebičů. Aby 
mohly být splněny veškeré požadavky, 
musí být k základovému zemniči při-
pojena hlavní uzemňovací svorkovnice 
Main Equipotential Bond (MEB). Sys-
tém ochranného pospojování dle ČSN 
332000-4-41 odstraňuje nebezpečné 
rozdíly potenciálu. To znamená, že za-
braňuje vzniku nebezpečných dotyko-
vých napětí mezi ochranným vodičem 
zařízení nn a kovovými rozvody (topení, 
plyn, voda). Systém vyrovnání potenciá-
lů tvoří podle ČSN 332000-4-41 systém 
ochranného pospojování, (dříve hlavní 
pospojování) a systém doplňkového 
ochranného pospojování (dříve doplň-
kové pospojování). V každé budově 
musí být instalováno ochranné pospo-
jování. Doplňkové ochranné pospo-
jování musí být zřizováno tam, kde to 
vyžadují zvláštní podmínky pro vypnutí 
elektrických zařízení nebo tam, kde jsou 
stanoveny zvláštní prostory.

Pospojování proti blesku 
(vyrovnání potenciálů při 
působení blesku)

Pospojování proti blesku představuje 
další rozšíření ochranného pospojová-
ní. Pospojování proti blesku a ochran-
né pospojování se musí v místě hlavní 
uzemňovací přípojnice propojit s uzem-
něním. Opatření vnitřní ochrany před 
bleskem, které v případě přímého úderu 

Ochrana bytových domů 
s neizolovanou jímací soustavou 
(Faradayova klec)

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Příloha: Přepěťové ochrany▷▶▷

blesku do budovy nebo do vedení vstu-
pujících do budovy spolehlivě zajistí 
propojení všech vedení se systémem 
vyrovnání potenciálů, tím se zamezí 
vzniku nebezpečného jiskření. 

Typy zemničů
Základový zemnič

Zemnič, který je uspořádán do uza-
vřeného kruhu a který je uložen v be-
tonu. Jeho předností je velká dotyková 
plocha se zemí. Pokud zemnič nemá 
kontakt se zemí, např. v „plně izolova-
né (černé) vaně“ nebo v tzv. „bílé vaně“, 
musí být instalován obvodový (kruhový) 
zemnič, jež převezme funkci základové-
ho zemniče.

Obvodový zemnič
Zemnič, který je uložen v zemi a kte-

rý vytváří uzavřený kruh podél obvodo-
vých zdí budovy.

Hloubkový (tyčový) zemnič
Tyčový zemnič, který je zaražen do 

země do větší hloubky. Skládá se z ně-
kolika dílů většinou kruhového průřezu.

Náhodný zemnič
Kovová součást konstrukce ulože-

ná přímo v zemi nebo v betonu, která 
původně nebyla instalována pro účely 
uzemňování, ale která byla jako zemnič 
dodatečně použita (armování železobe-
tonových základů, potrubí apod.).

Připojovací vodiče/vývody 
Uzemnění

Z každé uzemňovací soustavy je tře-
ba vyvést aspoň jeden připojovací vo-
dič, který se připojí k hlavní uzemňovací 
přípojnici. V projektu uzemnění je třeba 
počítat s dalšími připojovacími vodiči/
vývody, které jsou určeny pro připojení 
doplňkového ochranného pospojování, 
kovových instalací, jako jsou např. vý-
tahové lišty, ocelové sloupy, základy, 
svody hromosvodu (vnější i vnitřní), 
okapové svody, vývody obvodových 
zemničů z „bílých“ a „černých“ van, za-
řízení sloužících jako opatření EMC, pří-
stavků a doplnění stavby,  kabelových 
tras a propojovacích kanálů vedoucích 
k sousedním budovám,  doplňkového 
uzemnění, např. hloubkových zemničů.

Jímače neizolované jímací 
soustavy  

I v případě neizolované jímací sou-
stavy je nutné zajistit, aby místem pří- ▷

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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mého úderu nebylo žádné elektrické, 
nebo datové zařízení umístěné na střeše 
a zároveň, aby jako náhodný jímač nebyl 
využit žádný prvek nesplňující podmín-
ky uvedené v Tab. 3 ČSN EN 62305-3.

Veškeré svorky sloužící k napo-
jení těchto náhodných jímačů musí 

splňovat podmínky adekvátní oče-
kávanému bleskovému proudu, tedy 
musí být třídy H dle ČSN EN 50164-1 
(ČSN EN 62561-1). Ochranný prostor jí-
mací soustavy pro střechu objektu musí 
respektovat hodnoty uvedené v Tab. 2 
v příloze A ČSN EN 62305-3.

 Vytvoření Faradayovy klece
Veškeré kovové konstrukce v objektu 

musí být bezpodmínečně mezi s sebou 
spojeny tak, aby jejich spojení odpovídalo 
požadavkům ČSN EN 62305-3. V případě 
panelových domů, musí být odpovídají-
cím způsobem řešeny i všechny sváry na 
armovacích železech železobetonu.

▷▶▷

▼ Anténní stožár chráněný izolovaným 
hromosvodem s vodičem HVI.

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Příloha: Přepěťové ochrany▷▶▷

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před 
bleskem – Část 3: Hmotné škody na 
stavbách a ohrožení života

E.4.3.3 Svařování nebo svorkování 
ocelových armovaných prutů 

Propojení armovacích prutů by mělo 
být zajištěno svorkami nebo svařováním.

POZNÁMKA: Měly by se použít 
svorky vyhovující souboru EN 50164.

Svařování armovacích prutů je do-
voleno jen na základě schválení staveb-
ním inženýrem. Délka svárů armovacích 
prutů by měla být minimálně 50 mm (viz 
obrázek E.5). 

Vnitřní ochrana 
před bleskem pro bytové domy 
s neizolovanou jímací soustavou

Všechny vstupující inženýrské sítě 
je třeba ochránit svodiči bleskových 
proudů, dům je napojen na distribuč-
ní soustavu a tak volíme do hlavní-
ho rozváděče nekompromisní svodič 
DEHNventil TNC, který instalujeme před 
rozdělením na TN-C-S. Pokud by díky 
místním podmínkám bylo vyžadováno 
předjištění svodiče, je možné instalovat 
DEHNvenCI, který má stejné elektrické 
parametry, ale má navíc ve svém těle 

integrovanou pojistku. Díky této inte-
grované pojistce, není potřeba instalo-
vat pro předjištění svodiče bleskových 
proudů žádnou další a díky jeho kom-
paktnímu tvaru ho je možné instalovat 
do stávajícího rozváděče.

Na tomto místě je nutné zdůraznit 
LPL I, které DEHNventil, ale i DEHN-
venCI parametry odpovídají a vzhledem 
k tomu, že tento parametr má v analýze 
rizika dle ČSN EN 62305-2  velkou váhu, 
dojde i  výrazným způsobem k ovlivnění 
zbytkového rizika pro objekt. Obdob-
ným způsobem je třeba postupovat pro 
každé z přivedených vedení, tedy i tele-
fonu. Na tento přívod instalujeme BLI-
TZDUCTOR® XT BD 180. 

Pokud je do objektu přiveden koaxi-
ální kabel pro kabelovou televizi, je pro 
jeho ochranu možné použít DEHNgate 
FF TV s konektorem F, případně jiný 
svodič bleskových proudů s obdobným 
frekvenčním rozsahem. ▷

Vytvoření Faradayovy klece 
Veškeré kovové konstrukce v objektu musí být bezpodmínečně 

mezi s sebou spojeny tak, aby jejich spojení odpovídalo požadavkům 
ČSN EN 62305- 3. V případě panelových domů, musí být odpovídajícím 
způsobem řešeny i všechny sváry na armovacích železech železobetonu. 

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
ohrožení života 

E.4.3.3 Svařování nebo svorkování ocelových armovaných prutů  

Propojení armovacích prutů by mělo být zajištěno svorkami nebo svařováním.

POZNÁMKA Měly by se použít svorky vyhovující souboru EN 50164.

Svařování armovacích prutů je dovoleno jen na základě schválení stavebním inženýrem. Délka svárů 
armovacích prutů by měla být minimálně 50 mm (viz obrázek E.5). 

Obrázek E.5a – Svařené spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Obrázek E.5b – Svorníkové spoje podle EN 50164 (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Obrázek E.5c – Svázané spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

 

▲ DEHNgate FF TV Svodič přepětí pro koaxiální vodiče. ▲ DEHNflex M Svodič přepětí pro ochranu koncového spotřebiče.

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Pokud bude datový vstup do objek-
tu prostřednictvím UTP/FTP kabelu, lze 
s výhodou použít svodiče řady DEHN-
patch ať již s konektorem, nebo zásuv-
kou RJ45.

Do bytových rozvodnic je třeba insta-
lovat svodič přepětí DEHNguard TNC, 

pokud by byl bod rozdělení již na patro-
vém rozváděči, ze kterého jsou napáje-
ny jednotlivé byty, pak by byl instalován 
svodič přepětí DEHNguard TNS. 

V nejvyšším místě stoupačky i v pří-
padě, pokud by vedení nevstupovalo na 
střechu, je výhodné instalovat svodič 

bleskových proudů DEHNventil TNC.
TNS  pro co nejlepší vyrovnání poten-
ciálu blesku pro případ přímého úderu 
do objektu.

Ochrana koncových zařízení v jed-
notlivých bytech by pak měla zůstá-
vat plně v zodpovědnosti jednotlivých 
obyvatel, kteří by svoje zařízení chránili 
SPD typ 3.

Datové rozvody vedoucí do domu by 
měly respektovat topologii napájecích 
rozvodů, aby bylo možné na jednom 
společném místě instalovat svodiče 
přepětí jak pro datové vodiče, tak pro 
napájecí vodiče, vhodný svodič je ně-
který DEHNpatch a na vstupu do jed-
notlivých bytů pak DEHNgate FF TV.  

Antény na střeše a jejich rozvody 
do bytů při neizolované jímací 
soustavě

Antény na střeše, respektive jejich 
hvězdicové rozvody do bytů předsta-
vují u řešení za pomoci Faradayovy 
klece problém, proto je nejvhodnější je 
vybavit izolovanou jímací soustavou, 
kdy jako referenční zem je brána úroveň 
střechy s instalovanými svodiči blesko-
vých proudů, tak aby po jejich rozvo-
dech dovnitř domu tekla pouze malá 
část proudu blesku. Svodič bleskových 
proudů např. opět DEHNgate GFF TV 
se pak instaluje jak nahoře, co nejblíže 
vstupu vodičů do objektu, tak na vstu-
pu do jednotlivých bytů, kde by měl být 
umístěn co nejblíže jednotlivých byto-
vých rozvodnic. 

Obdobně se postupuje v případě 
datových rozvodů od antén na střeše, 
kde je potřeba učinit taková opatření, 
aby po UTP/FTP kabelu netekl větší 
bleskový proud, než je 0,5 kA, tak aby 
bylo zajištěno nepoškození konektoru 
RJ 45, pak je ideálním řešením svodič 
DEHNpatch.
www.dehn.cz

▷▶▷

▼ Nástavba chráněná vodičem HVI.

▲ Svorka MAXI MV pro spojování armova-
cích želez.

Zdroj: Časopis ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
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Nejčastější chyby ve specifikacích a výpisech  
materiálů výrobků firmy DEHN + SÖHNE

Ing. Milan Kaucký
KM Technik 

Při své práci se neustále setkávám 
s neznalostmi projektantů v používá-
ní hromosvodního materiálu (a bohužel 
nejen jeho). Neznalost jde od zásadních 
chyb vylučujících funkčnost až po spíše 
úsměvnou neznalost.

Mezi fatální omyly patří prostá ná-
hrada holého drátu svodu kteroukoli al-
ternativou vodiče HVI, např. při pře-
chodu vodivých stavebních částí nebo 
při napojení svodu, kde není možno do-
držet dostatečnou vzdálenost s v celé 
délce svodu. Naprostá neznalost a ne-
naprojektování oblasti koncovky vodi-
čů HVI zcela zlikviduje jejich funkci, to 
je bezpečné svedení bleskového prou-
du. Bohužel tyto případy nejsou nic oje-
dinělého. S nepochopením funkce vo-
diče HVI se setkávám pravidelně. Pro-
jektanti si pletou vlastnosti izolace pro 
běžné podmínky v síti NN s podmínka-
mi při svodu bleskového proudu zcela  
běžně.

Další, ještě mnohem častější chybou 
je nerespektování předepsané zátěže ne-
bo uchycení jímačů tak, aby byla zajiš-
těna stabilita ve větru. Zcela běžně pro-
jektanti předepisují jeden 17 kg betono-
vý podstavec s klínem kat č. 102 010 
pro libovolně vysokou samostatně stojí-
cí jímací tyč. jož jsem se setkal i s výš-
kou 4,5 m s jediným betonovým pod-
stavcem. Že je to možné pouze pro jí-
mací tyč výšky 2 m do rychlosti větru 
126 km/hod, natož že jímací tyč vysoká 
3 m musí být mimo betonový podsta-
vec uchycena i distanční vzpěrou k pev-
né části chráněného objektu nebo zaří-
zení, jim jaksi uniká. To samé se opa-
kuje u trojnožek, kde nejsou v katalogu 
běžně uvedeny počty zátěží, a dokonce 
u i volně stojících jímacích tyčí a vol-
ně stojících jímacích stožárů, kde počty  
a velikost betonových podstavců s ohle-
dem na maximální rychlost větru jsou 
uvedeny i v přehledovém katalogu. 

Stejná chyba se opakuje i u jímače 
GFK/Al s nalisovaným jímacím hrotem 
kat. č. 106 210, kde je v katalogu po-
užití pouze jediného betonového pod-
stavce přímo vyloučeno. Přesto se čas-
to setkám s tím, že je předepsán shodný 
počet těchto jímačů i betonových pod-
stavců.

Velmi častou chybou je na plochých 
rozměrných střechách absence dilatač-
ních propojek na kompenzaci tepelné 
roztažnosti vodičů. Tyto propojky sa-
mozřejmě nemusí být použity, pokud 
je hromosvodní soustava navržena tak, 
že kompenzace tepelné roztažnosti pro-
bíhá na ohybech vodiče AlMgSi. Bo-
hužel není výjimkou neprojektování  
i 100 m dlouhé rovné trasy vodiče, bez 
jakékoli kompenzace tepelné roztažnos-
ti. U tras mezi 20 až 50 m je absence 
kompenzace tepelné roztažnosti téměř  
pravidlem.

Velmi často se používá i drát Ø 8 mm  
z materiálu AlMgSi nebo Al jako jíma-
cí vodiče mřížové soustavy, nebo hře-
benové jímací vedení. Jenže projektanti 
si neuvědomují, že Tabulka 3 – Mini-
mální tloušťka kovových oplechování 
nebo kovových potrubí jímacích sou-
stav ČSN EN 62305-3 ed. 2 (str. 20) 
se již dle názvu tabulky netýká drátu. 
Tloušťka t = 7 mm pro Al a jeho sli-
tiny platí pouze pro oplechování nebo 
stěnu trubky. Tedy pro materiál ve for-
mě desky, kde se teplo způsobené ohře-
vem při úderu blesku roznese do okol-
ního materiálu. Pokud se ale podíváme 
na průřez kruhového vodiče o Ø 8 mm,  
tak tloušťku 7 až 8 mm má pouze v šíř-
ce 3,873 mm, pokud by průměr drátu 
byl přesně 8 mm. Tedy ani ne poloměr 
drátu. Tak malé množství materiálu ne-
dokáže zvládnout ohřev po úderu bles-
ků s vyšší vrcholovou hodnotou, ne-
bo s následným dlouhotrvajícím výbo-
jem – viz tvary a průběhy skutečných 
výbojů ČSN EN 62305-1 ed. 2 přílo-

ha A. Teplo má možnost se šířit pou-
ze lineárně po drátu a ne všemi směry 
jako u desky. Proto je tu velmi reálné 
nebezpečí přetavení jímacího vedení 
vyrobeného z hliníku a jeho slitin. Je-
diným řešením jsou pomocné jímače  
a vyloučení úderu blesku přímo do boku  
drátu.

Mezi ne tak časté, a ne ani chyby, je 
používání materiálu FeZn na nadzemní 
části jímacích soustav. Při drátu FeZn 
Ø 8 mm se v současnosti jedná spíše  
o zbytečnou pracnost pro montážní fir-
mu, spojenou se zvýšenými náklady na 
pracnost, které jsou mnohem větší než 
úspora v rozdílu ceny mezi materiálem 
FeZn a AlMgSi.

Použití drátu FeZn Ø 10 mm jako jí-
macího vedení na plochých střechách,  
s nímž se lze občas v projektech rovněž 
setkat, lze již pokládat za naschvál pro-
váděcí firmě. Vyrovnat a udržet takto 
silný drát na podpěrách položených na 
plochou střechu je již nadlidský výkon. 
Dokonce jsem tento materiál v jednom 
projektu viděl použít jako propojova-
cí vedení PA svorek vodičů HVI. Pro-
jektantka evidentně uplatňovala předpis 
průřezů na zemnění v zemi na střechu. 
Přitom neuvažovala s propastným roz-
dílem mezi proudy na svodu hromosvo-
du a proudy na propojení PA svorek vo-
dičů HVI na připojení k systému vnitř-
ního vyrovnání potenciálu v chráněném 
objektu. Vše pro ni bylo zemnění. Ne-
zarazilo ji ani to, že podpěry na plo-
chu střechu fy. DEHN + SÖHNE jsou 
dimenzovány výhradně na Ø 8 mm, 
které samozřejmě použila i pro drát  
Ø 10 mm.

Ale setrvačnost v „myšlení“ někte-
rých projektantů, kteří projektovali již 
před 30 a více lety je někdy neměnná. 
To samé platí i pro neustálé předepi-
sování ochranného úhelníku, přestože 
existují mnohem sofistikovanější a es-
tetičtější způsoby mechanické ochrany 
vývodu zemnění ke svodu LPS, a výšku 
zkušební svorky 1,7 m nad zemí.

Přímo mezi zvěrstva bych zařadil 
použití FeZn drátu Ø 10 mm s plasto-
vou izolací (drát určený na korozí na-
máhané přechody mezi prostředími) 
na svody jímací soustavy v zateplení Obr. 1 Průměr 8 mm
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stěn, navíc bez jakýchkoli podpěr. Zřej-
mě drát uložen v „netříštivé nehořla-
vé trubce“ přichycené ke stěně hřebí-
ky. Tak dalece jsem v projektu nepát-
ral. Stačilo mi, že v rozpisu materiálu 
nebylo pro tento materiál jediná podpě-

ra ani jiné podpěry na tento drát se ne-
hodící. Žádnou zmínku ani v technic-
ké zprávě, jak se má svod uchytit, jsem  
nenašel.

Mezi spíše úsměvné požadavky 
jsem našel i předpis projektantky chrá-

nit proti korozi na přechodech prostředí 
vodiče z materiálu nerez kvality V4A. 
Zřejmě byla přesvědčena, že jistota je 
jistota, a proto nařídila tento materiál 
opatřit ochranným nátěrem.
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Proč, jak a čím ověřovat stav varistorů  
ve svodičích přepětí

Ing. Milan Kaucký
KM Technik

Ve svodičích přepětí Typu 2 a 3 jsou 
jako výkonné prvky omezující přepě-
tí používány polovodiče (např. metalo-
xidové varistory a supresorové diody). 
Tyto polovodiče nemají dlouhodobě 
stálé parametry. Jejich charakteristic-
kým parametrem je tzv. miliampéro-
vý bod voltampérové charakteristiky. 
To je napětí při stálém svodovém prou-
du 1mA, kdy varistor takzvaně oteví-
rá. Dále jen »hodnota miliampérové-
ho bodu«.

Otázkou je, jak se tato hodnota mili-
ampérového bodu s časem mění. Pokud 
by polovodič dlouhodobě nebyl zatěžo-
ván vůbec žádným napětím (nebyl při-
pojen v elektrické instalaci) nebo byl za-
těžován pouze špičkami nepřesahujícími 
jeho výrobní nastavení (hodnota miliam-
pérového bodu), docházelo by velmi po-
zvolna ke snižování vodivosti polovodi-
če a růstu hodnoty miliampérového bodu 
(polovodič by otevíral při vyšším napětí 
než je jeho výrobní nastavení). Při svo-
dech vyšší energie přepětí naopak dochá-
zí k „vypalování“ vodivých mikrocest,  
a tím i ke zvyšování vodivosti a snižo-
vání hodnoty miliampérového bodu po-
lovodiče (polovodič by otevíral při niž-
ším napětí než je jeho výrobní nastave-
ní). Výsledné vlastnosti svodiče přepě-
tí v čase jsou výsledkem působení obou 
variant  a dalších vlivech prostředí (např. 
zvýšená teplota okolí), a závisí tedy vý-
lučně na konkrétním místě použití a zatí-
žení svodiče v elektroinstalaci. 

Z toho důvodu seriozní výrobci svo-
dičů udávají toleranční pole hodnot na-
pětí miliampérového bodu pro každý 
konkrétní typ svodiče, ve kterém je za-
jištěna deklarovaná ochranná úroveň 
(zbytkové přepětí) svodiče. Tuto hod-
notu je vhodné kontrolovat nejdéle při 
pravidelných revizích. U důležitých 
aplikací až jednou ročně, nejlépe po 
bouřkové sezoně a samozřejmě po pří-
mém nebo blízkém úderu blesku. Čet-
nost kontrol je závislá na chráněných 
hodnotách. Čím vyšší hodnoty svodič 
chrání, tím častější kontroly se dopo-
ručují. Je i ve vlastním zájmu majitele 
aplikace, aby měl jistotu správné funk-
ce svodičů přepětí a investice do ochran 
nepřišla vniveč.  

Další otázkou je, čím a jak hodno-
tu miliampérového bodu u svodičů mě-
řit. Na trhu jsou jednak jednoúčelové 
přístroje na měření hodnoty miliampé-
rového bodu (např. PM 10 a PM 20 od 
fy. DEHN+SÖHNE) nebo testery kon-
krétního výrobce výlučně pro jeho pro-
dukty ale mnohdy pouze s rozlišením  
100 V na jednu indikační LED – tedy 
pro přesné měření hodnoty miliampéro-
vého bodu nepoužitelné. Další možnos-
tí je využití kombinovaných revizních  
přístrojů.

Protože pořízení jednoúčelového 
přístroje je poměrně nákladná záležitost 
a ne každému se vyplatí, pokusil jsem 
se ověřit možnost měření miliampéro-
vého bodu universálními měřícími pří-
stroji pro provádění revizí v elektroin-
stalacích. Měl jsem možnost testovat 
revizní přístroje fy. GOSSEN METRA-
WATT při měření vzorků svodičů pře-
pětí od fy. DEHN+SÖHNE. Jednalo se 
o přístroje PROFITEST 0100S-II, SE-
CUTEST 0701S a METRISO C. Tyto 
přístroje sice původně pro toto měření 
nebyly vůbec určeny, ale protože se jed-
ná o velmi kvalitní přístroje, které řada 
revizních techniků již vlastní, rozšíře-
ní o možnost provádět i měření svodičů 
přepětí bude jistě vítáno. 

Výsledky měření jsem porovnával  
s hodnotami naměřenými přístrojem 
PM 10. Měřené vzorky svodičů přepětí 
byly nepoužité, přímo z výroby.

U přístroje PROFITEST byly použi-
ty následující  měřící metody:
• měření izolačního odporu (funkce 

RISO UN= 500V), měření probíhá po 
krátkém stisku tlačítka START – au-
tomatický cyklus 

• měření izolačního odporu (funkce 
UISO stoupající), měření probíhá při 
stisknutém tlačítku START plynule 
stoupajícím měřícím napětím až do 
jeho ustálení na maximální hodnotě 
(měřící napětí je zobrazeno po dobu 
měření a následného vybíjení, pak je 
zobrazen výsledný izolační odpor)

• měření izolačního odporu (funkce  
RISO UN= 500V), měření probíhá po 
delším stisku tlačítka START až do 
ustálení měřícího napětí – po jeho 
uvolnění doběhne automatický cyk-

lus (měřící napětí je zobrazeno po do-
bu měření a následného vybíjení, pak 
je zobrazen výsledný izolační odpor)

U přístroje METRISO C byly použi-
ty následující  měřící metody:
• měření izolačního odporu (funkce 

RISO UN= 500V), měření probíhá po 
krátkém stisku tlačítka START – au-
tomatický cyklus (měřící napětí je 
zobrazeno po dobu měření a násled-
ného vybíjení, pak je zobrazen vý-
sledný izolační odpor)

• měření izolačního odporu (funkce  
RISO UN = 1000V), měření probíhá 
po krátkém stisku tlačítka START – 
automatický cyklus (měřící napětí je 
zobrazeno po dobu měření a násled-
ného vybíjení, pak je zobrazen vý-
sledný izolační odpor)

U přístroje SECUTEST byla použi-
ta následující měřící metoda z nabídky 
MENUE:
• měření izolačního odporu (funkce  

RISO UN = 540V), měření probíhá při 
stisknutém tlačítku ┘(START) až do 
ustálení měřícího napětí (měřící na-
pětí i odpovídající izolační odpor jsou 
zobrazeny průběžně)

Zapojení svodičů při měření je ná-
sledující:
• DEHNguard mezi vstup a výstup.
• Blitzductor podle typu v několika kro-

cích. Svorky na vstupu jsou označeny 
1 a 2, svorky na výstupu jsou označeny 
3 a 4. Zemnění je označeno E. Sym-
bol → znamená měření mezi udanými 
svorkami. Označení 1→2/3-4 zname-
ná měření mezi svorkami 1 a 2 při sou-
časně vodivě propojených svorkách  
3 a 4. 

Měření se vždy opakuje s opačnou 
polaritou. Výsledky v obou polaritách 
mají mít minimální rozdíl (většinou 
jsou totožné). U většího rozdílu je tře-
ba v posouzení správné funkce svodiče 
přepětí postupovat již opatrněji.  

Výsledky měření jsou uvedeny  
v následujících tabulkách, vždy jeden 
údaj pro obě polarity.
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Tabulka 1. Řada RED LINE – pro ochranu napájecí soustavy NN
DEHNguard DG 75 DG 150 DG 275

Referenční hodnoty výrobce 108 - 134 V 216 - -267 V 387 – 495 V

PM 10 121 V 235 V 431 V

PROFITEST (UISO stoupající) 115 V 201 V 353 V

PROFITEST (RISO 500 V) 126 V 240 V 436 V

PROFITEST (RISO 500V dlouhý stisk) 126 V 239 V 434 V

METRISO C (500 V) 125 V 243 V 441 V

METRISO C (1000 V) 126 V 244 V 441 V

SECUTEST (RISO 540 V) 121 V 235 V 429 V

Tabulka 2. Řada YELLOW LINE – pro ochranu datových a informačních sítí
Blitzductor CT BD 110 No. 919 647 3→4 1→2/3-4

Referenční hodnoty výrobce 184 – 229 V 0 – 1 V

PM 10 207 V 0 V

PROFITEST (RISO 500V dlouhý stisk) 211 V nelze 
přečíst

SECUTEST (RISO 540 V) 207 V 1 V

METRISO C (500 V) 214 V 0 V

METRISO C (1000 V) 215 V 0 V

Blitzductor CT MD HF 5 3→E 4→E 3→4 1→2/3-4

Referenční hodnoty výrobce 6 – 10 V 6 – 10 V 7 – 10 V 0 – 1 V

PM 10 8 V 8 V 9 V 0 V

PROFITEST (RISO 500V dlouhý stisk) nelze přečíst nelze 
přečíst

nelze 
přečíst

nelze 
přečíst

SECUTEST (RISO 540 V) 9 V 9 V 10 V 1 V

METRISO C (500 V) 8 V 8 V 9 V 0 V

METRISO C (1000 V) 8 V 8 V 9 V 0 V

Během prováděných měření bylo 
zjištěno, že při měření PROFITESTEM 
standardním způsobem (tj. při automa-
tickém cyklu po krátkém stisku tlačít-
ka START ) měřící napětí proběhne tak 
rychle, že jej není možno najednou pře-
číst. Měření se muselo několikrát opa-
kovat se zaznamenáním jednotlivých 
číslovek. Tento problém byl dodatečně 
odstraněn přidržením tlačítka START 
(prodloužením doby měření) do ustálení 
měřicího napětí. Tento postup není v do-
kumentaci přístroje uveden a byl použit 
až po konzultaci s p. Wolfgangem Küh-
nelem z fy. GOSSEN METRAWATT. 
Bohužel nefunguje u nízkých hod-
not. Tam i při stále stisknutém tlačítku 
START proběhne celý cyklus tak rychle, 
že hodnotu měřícího napětí nelze zjistit 
ani po jednotlivých číslovkách.

Měření s METRISEM C bylo bez 
problémů. Měřící napětí bylo zobraze-

no na dostatečně dlouhou dobu, aby jej 
bylo možné s naprostou jistotou přečíst, 
a to i u nízkých hodnot.

Měření se SECUTESTEM bylo 
rovněž bezproblémové, protože přístroj 
zobrazuje průběžně najednou měřící na-
pětí i výsledný izolační odpor po celou 
dobu měření.

Výsledky měření ukazují, že u PRO- 
FITESTU není vhodná metoda měření 
izolačního odporu (funkce UISO stoupa-
jící). Tam se výsledky značně liší. Pro 
vyzkoušení této metody bylo určují-
cí obdobné vnější chování s přístro-
jem PM 10, kde měřící napětí na dis-
play rovněž stoupá od 0V až se ustálí 
na změřené hodnotě. Při podrobnějším 
prozkoumání přístroje PM 10 bylo zjiš-
těno, že i on používá při měření kon-
stantní proud, ale má proti PROFITES-
TU a METRISU poněkud tvrdší zdroj. 
Tomu odpovídá i větší shoda výsledků 

měření mezi PM 10 a SECUTESTEM, 
který je při měření napájen přímo ze sí-
tě a ne z baterií jako všechny ostatní pří-
stroje.

Rozdíly naměřených hodnot mezi 
jednotlivými přístroji jsou zanedbatel-
né ze dvou důvodů. Za prvé, ani přístroj 
PM 10 nedává při opakovaných měře-
ních vždy naprosto shodné výsledky. 
Rozdíl bývá 0 až 2 V, zřejmě jako reak-
ce varistoru na zatížení při měření. Za 
druhé. Maximální rozdíl od PM 10 byl 
10 V, ale výsledek se pohyboval upro-
střed tolerančního pole. Pouze v pří-
padech, kdy by naměřené hodnoty by-
ly na hranici tolerančního pole (zvláště  
u DEHNguard), pak by byla na místě 
opatrnost při vyhodnocování funkčnos-
ti svodiče. Hodnoty na hranici toleranč-
ního pole by i tak svědčily, že varistor 
má již něco za sebou a bude jej zřejmě  
v nejbližší době třeba vyměnit

V případě pochybností nebo rekla-
mace by bylo nutno dotyčné svodiče 
přeměřit měřícím přístrojem výrobce, 
tj. v tomto případě PM 10 (např. po do-
mluvě se zastoupením DEHN+SÖHNE 
ČR).

Závěrem lze tedy konstatovat, že 
pro běžně se vyskytující svodiče přepětí 
fy. DEHN+SÖHNE v elektroinstalacích 
NN (DEHNguard 275 a jeho vícefázo-
vé zapojení DEHNguard TNC a TNS) 
lze ke kontrole funkčnosti použít všech-
ny výše uvedené přístroje. Pro měře-
ní svodičů Typu 3 – jemná ochrana, je 
možné použít mimo PM 20 pouze pří-
stroj METRISO C s měřícím napětím  
1000 V. Tyto svodiče mají toleranční 
pole miliampérového bodu 486 – 600 V  
mezi L – N z důvodu koordinace se svo-
diči Typu 2. Tyto hodnoty jsou již mi-
mo možnosti přístrojů PROFITEST  
A SECUTEST. Na druhou stranu lze té-
to vlastnosti využít při měření izolační-
ho odporu instalace mezi L - N, kdy je 
možné toto měření provést bez odpojení 
svodičů třídy D (které se mohou vysky-
tovat přímo v zásuvkách) a to 500 V. Te-
prve kdyby měření nebylo vyhovující, 
je nutno svodiče odpojovat (stačí pouze 
L nebo N). Pozor však na vnitřní zapo-
jení svodičů! Svodiče s indikací stavu 
LED mají mez L a N přímo zapojenou 
LED. Tam se pak neměří hodnota mili-
ampérového bod varistoru, ale hodnoty 
LED. V těchto případech, bez demontá-
že pouzdra svodiče a měření uvnitř svo-
diče, není možné provést kontrolu vý-
konných polovodičů vlastního svodi-
če ani přístrojem PM 20. Hodnoty izo-
lačního odporu instalace mezi L – PE  
a N – PE je možné měřit 500 V vždy bez 
problémů. Svodiče Typu 3 mají v tom-
to směru zařazenu bleskojistku, která  
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otevírá někde okolo 1 000 V. Tato SPD 
vyrovnávají pouze příčná přepětí mezi 
L – N. S jiným zapojením jsem se do-
sud nesetkal. Přesto doporučuji vnitř-
ní zapojení svodiče předem ověřit, ob-
zvláště jedná-li se o výrobky méně zná-
mých firem. 

Norma na revize elektroinstalací 
ČSN 33 2000-6 ed. 2 Udává jako po-
vinné měření izolačního odporu, měře-

ní mezi pracovními vodiči a ochranným 
vodičem. Tato měření tedy lze, na roz-
díl od doporučení uvedené normy běž-
ně měřit normou předepsaným měřícím 
napětím.

S těmito přístroji lze rovněž ově-
řit svodič přepětí informačních sítí Bli-
tzductor CT BD 110 pro ochranu tele-
fonní linky, se kterým se revizní technik 
v budovách asi nejčastěji setká.

Přístroji PROFITEST 0100S-II, SE-
CUTEST 0701S a METRISO C fy. GO-
SSEN METRAWATT lze tedy provádět 
nejen měření deklarovaná výrobcem ale 
i ověření stavu svodičů přepětí. Tato 
skutečnost umožní revizním technikům 
poskytovat komplexní a kvalitní služby, 
aniž by jim neúměrně stoupaly náklady 
na měřící techniku.
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E
Z Ochrana před bleskem a přepětím 

pro čistírny odpadních vod

Úvod

Velká potřeba efektivity čistíren odpad-
ních vod (dále ČOV) vyžaduje optimalizaci 
výrobních postupů při současném snižování 
nynějších provozních nákladů. V minulých 
letech byla investována značná suma peněž-
ních prostředků do elektronických přístrojů 
a centrálních řídicích elektronických a auto-
matizačních systémů. Tyto systémy ovšem 

oproti klasické reléové technice vykazují 
malou odolnost vůči přechodným přepětím. 
Budovy a technologická zařízení čistíren 
jsou většinou prostorově rozlehlé. Techno-
logická zařízení jsou umístěna ve venkovním 
prostředí, což zvyšuje riziko vlivu poruch 
v důsledku úderu blesku (obr. 1). Následky 
takovýchto výpadků mohou být fatální, tzn. 
od nákladů na znovuobnovení výroby až po 
nevyčíslitelné náklady na odstranění znečiš-

tění spodních vod. Proto musí být provedena 
ochranná opatření vnější a vnitřní ochrany 
před bleskem a přepětím – aby se zabránilo 
zmíněným nebezpečím.

Z praxe

V čistírně odpadních vod střední velikosti 
byly po úderu blesku do jednoho objektu zni-
čeny nejen měniče frekvence, ale také další 

elektronická zařízení v různých částech čis-
tírny (obr. 2). Měniče napájely elektrické po-
hony, které byly umístěny vně objektu v zóně 
ochrany před bleskem LPZ 0A podle ČSN EN 
62305-4 ed. 2 [2]. 

Hlavní příčiny škod:
– křížení kabelů, které vedly do budovy s ka-

bely vnitřní instalace,
– chybějící přepěťové ochrany na výstupu

měničů,

– instalace přepěťových ochran od různých
výrobců (obr. 3).

Zadání projektu a popis zařízení

Nejprve má být vypracováno písemné za-
dání projektu na základě rozboru s provo-
zovatelem (majitelem) zařízení. Tímto po-
stupem řešení se zjistí, zda může být vy-
tvořena smysluplná koncepce ochrany před 
bleskem pro danou stavební technologii, nebo 
ne. Koncepce stanoví minimální požadavky, 
které však mohou být kdykoliv rozšířeny. 

Kompletní procesní technika čistírny od-
padních vod je umístěna centrálně ve velí-
nu čistírny. Dílčí bleskové proudy a přepětí 
mohou být zavedeny do velínu rozsáhlými 
kabelovými rozvody od měřících míst a po-
družných technologických rozváděčů. Tato 
skutečnost v minulosti vedla ke zničení a vý-
padkům zařízení. Velín čistírny má být chrá-
něn před škodami způsobenými přímým úde-
rem blesku do objektu (požárem) a elektrické 
a elektronické systémy (ovládání, automatiza-
ce a dálkové ovládání) mají být chráněny před 
účinky elektromagnetického pole.

Koncepce ochrany před bleskem

Velín čistírny odpadních vod by měl být 
rozdělen do zón ochrany před bleskem LPZ 
(obr. 4), aby bylo docíleno nejlepší ochra-
ny podle technicko-ekonomického návrhu. 
Požadovaného cíle ochrany bude dosaženo, 
budou-li zkontrolovány sousední zóny LPZ 
a stanovena konečná potřebná ochranná opat-
ření. Následné prostory budou rozděleny do 
zón LPZ 1 a LPZ 2 pro:
– vyhodnocovací přístroje ve velínu (LPZ 2),
– měření PH (LPZ 1),
– aktivační nádrže (LPZ 1).

Na všechna vedení, která procházejí roz-
hraní zón ochrany před bleskem, musejí být 
instalována odpovídající ochranná opatření 
před přepětím podle koncepce zón ochrany 
před bleskem.

Analýza rizika

Výpočtem řízeného rizika podle ČSN 
62305-2 ed. 2 [3] je dosaženo optimalizace při 
vypracovávání návrhu příslušné třídy ochrany 
LPS a zóny LPZ. Výpočet rizika pro velín čis-
tírny – dále popsaný příklad, byl proveden po-
dle uvedené normy. Tento příklad představuje 
cílené řešení ochrany. Může být nahrazeno ji-
ným postupem, ale na stejné technické úrovni. 

Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 
organizační složka Praha

Obr. 2. Poškození měniče frekvence vlivem přepětí

Obr. 1. Přehledové technologické schéma čistírny odpadních vod (ČOV) [1]

dočišťovací nádrž

řeka

kalové hospodářství

nádrž dešťové vody

velín čistírny

dosazovací nádrž

hrubá/jemná česla

nádrž předčištění

provzdušňovač/lapač písku

dosazovací nádrž

aktivační nádrže/nitrifikace – denitrifikace

 čerpací stanice

Zdroj: Časopis ELEKTRO 11/2016



DS85/CZ/0717 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 32

33ELEKTRO 11/2016

téma

Dosavadní stav:
– jsou instalována ochran-

ná opatření (hromosvod
podle ČSN 34 1390 [4],
svodiče přepětí SPD tří-
dy B, na vstupu do budo-
vy sítě nn, svodič přepětí
třídy C, v rozváděči MaR,

– skutečné ztráty jsou:
– L2 – výpadek veřej-

ných služeb (vodár-
na, čistírna odpadních
vod),

– L4 – ekonomické hod-
noty (stavba a její ob-
sah),

– L1 – ztráty na lidských
životech: nejsou zo-
hledněny, přestože
provoz zařízení bude
plně automatický; je
třeba sečíst všechny
doby výskytu nejen za-
městnanců, ale i exter-
ních firem.

Výsledkem zhodnocení 
rizika je konstatování, že sku-
tečné riziko přesahuje hodno-
tu rizika tolerovaného z dů-
vodu ztrát na veřejných služ-
bách a ekonomických hodnotách. Vhodnými 
ochrannými opatřeními je dosaženo R ≤ RT:
– na základě výpočtu řízeného rizika, např.

DEHNsupportem byla stanovena třída
ochrany LPS I nebo II podle ČSN EN
62305-3 ed. 2 [5],

– instalaci svodiče SPD typu 1 podle ČSN
EN 61643-11 ed. 2 [6] (síť nn) a SPD ka-

tegorie D1 podle ČSN EN 61643-21 [6] 
(síť informačně-technická, dále IT) – ve-
dení MaR a telekomunikační síť,

– instalací svodičů SPD typu 2 podle ČSN
EN 61643-11 ed. 2 [5] (síť nn) a svodiče
SPD kategorie C2 podle ČSN EN 61643-
21 [7] (síť informačně-technická, vedení
MaR a telekomunikační).

Hromosvod

Původní hromosvod na střeše budovy ve-
línu čistírny odpadních vod je upraven podle 
výpočtu analýzy rizika do třídy LPS I. Dal-
ší budovy ČOV jsou zařazeny do tříd LPS I 
nebo II. Současné nepřímé spojení nástav-
by (klimatizační jednotky) pomocí jiskřiště 
k hromosvodu je demontováno. Ochrana před 
přímým úderem je realizována prostřednic-
tvím jímacích tyčí, např. metodou ochranné-
ho úhlu (obr. 5) a dodržením dostatečné vzdá-
lenosti. Při přímém úderu blesku do budovy 
velínu nemůže do stavby téci žádný bleskový 
proud a následně způsobit škody. Počet svo-
dů (6) je určen podle velikosti budovy velínu 
(15 × 12 m). Místní uzemnění velínu je mě-
řeno na všech zkušebních svorkách a je do-
kumentováno.

Pospojování proti blesku pro všechny vněj-
ší vstupující vodivé i inženýrské sítě do čistír-
ny odpadních vod musí být zásadně spojeno 
s hlavní sběrnicí pospojování (Main Equipo-
tential Bonding, MEB). Požadavek pospojo-
vání proti blesku je splněn přímým spojením 
všech živých vodičů svodiči bleskových prou-
dů SPD typu 1 (obr. 6).

Svodiče SPD typu 1 (pro sítě nn) a svodi-
če SPD kategorie D1 (pro informačně-tech-
nické sítě) musejí být zkoušeny impulzním 
proudem s vlnou tvaru 10/350 µs. Vyrovná-
ní potenciálu bleskových proudů by mělo být 
co možná nejblíže vstupu do objektu, aby se 
zabránilo nekontrolovatelným přeskokům 
uvnitř budovy.

svodič 
přepětí SPD 
typu 3 od 
firmy ZZZ

svodič 
bleskových 
proudů SPD 
typu 1 od 
firmy XXX

svodič 
přepětí SPD 
typu 2 od 
firmy XXX

tlumivka od 
firmy YYY

Obr. 3. Nedodržení energetické koordinace mezi svodiči SPD – 
svodiče přepětí od několika výrobců

LPZ 0B

LPZ1

LPZ 2

MaR

velín čistírny

LPZ 0A

LPZ 0B

měřicí bod

LPZ 1

Obr. 4. Rozdělení ČOV do zón ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [1 a 2]

Obr. 5. Metoda ochranného úhlu podle ČSN 
EN 62305-3 ed. 2 [1 a 5]

Vyrovnání potenciálu

Ve velínu čistírny odpadních vod je dů-
sledně realizováno vyrovnání potenciálu po-
dle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [2], přičemž exis-
tující pospojování v budově je zkontrolováno 
revizním technikem. Tímto opatřením se za-
brání vzniku rozdílů potenciálu mezi různými 
cizími vodivými částmi. Také pro části budov 
a konstrukční části, potrubí, zásobníky atd. je 
provedeno vyrovnání potenciálu tak, aby se 
při poruše nevytvořily různé potenciály. Při in-
stalaci přepěťových ochran musí být dodržen 
průřez jejich uzemňovacích svodů pro síť nn 
minimálně 6 mm2 a pro síť informačně-tech-
nickou minimálně 4 mm2. Pro prostředí s ne-
bezpečím výbuchu musejí být uzemňovací 
svody ke sběrnici potenciálu zajištěny proti 
samovolnému uvolnění.

Zdroj: Časopis ELEKTRO 11/2016
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Přepěťové ochrany pro síť nn

V popsaném příkladu je vyměněn svodič 
SPD typu 1 instalovaný na vstupu do budovy 
za jiný svodič, např. DEHNventil M TNS 255 
s nízkou ochrannou úrovní 1,5 kV (obr. 7). 
Původní svodič již nevyhovoval požadavkům 
normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 [5]. Přepěťo-
vé ochrany SPD typu 2 VM 280 byly zkou-
šeny zkušebním přístrojem PM20. Protože 
naměřené hodnoty ležely uvnitř toleranční-
ho pásma, mohly být svodiče dále použity. 
Bylo ovšem nutné zajistit vzájemnou energe-
tickou koordinaci mezi svodiči a mezi svodi-
čem a koncovým zařízením. Dále je třeba do-
držet příslušné montážní návody.

Přepěťové ochrany pro informačně- 
-technickou síť

Rozhraním pro všechny informačně-tech-
nické sítě vyskytující se v čistírnách odpad-
ních vod je z pohledu ochrany před bleskem 
vstup do objektu. Na tomto místě se instalu-
jí svodiče bleskových proudů SPD katego-
rie D1, např. DRL 10B 180 FSD. Od toho-
to rozhraní vedou kabely do rozváděčů, kde 
jsou umístěny svodiče přepětí SDP kategorie 
C2, např. DCO RK ME 24 (signál 24 mA) 
nebo DCO RK MD 110 (obr. 8 a obr. 9). Tato 
ochranná opatření jsou provedena v souladu 
s koncepcí zón ochrany před bleskem.

Shrnutí

– Provést výpočet analýzy rizika škod způ-
sobených bleskem podle ČSN EN 62305-2
ed. 2 [3] pro všechny objekty v areálu čis-
tírny odpadních vod.

– Respektovat umístění čistírny odpadních
vod.

– Posoudit existující vnější ochrany před
bleskem podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 [5]
(jímací soustavu, soustavu svodů, uzemňo-
vací soustavu a svodiče SPD typu 1 a ka-
tegorie D1).

– Respektovat normy pro uzemnění v rámci
celého areálu ČOV.

– Dodržet koncepci zón ochrany před bles-
kem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [2].

– Navrhnout koordinovanou ochranu SPD
typu 2 a 3 pro síť nn a SPD kategorie C2
a C1 pro informačně-technickou síť.

Literatura:
[1] Lightning. 3rd updated Edition: 2014 Dehn +

Söhne GmbH + Co.KG.
[2] ČSN EN 62305-4:2011 Ochrana před bleskem – 

Část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř 
staveb.

[3] ČSN EN 62305-2:2013 Ochrana před bleskem – 
Část 2: Řízení rizika.

[4] ČSN 34 1390:1969 Elektrotechnické předpisy 
ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

[5] ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 Ochrana před

bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách 
a ohrožení života.

[6] ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013 Ochrany před
přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová 
ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého
napětí. Požadavky a zkoušky.

[7] ČSN EN 61643-21:2002 Ochrany před přepětím 
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Obr. 7. DEHNventil v rozváděči nn [1]

Obr. 8. Svodič přepětí DCO ME 24 v rozváděči 
MaR [1]

Obr. 9. Svodič přepětí DCO ME 24 v rozváděči [1]

Obr. 6. 
Vyrovnání 
potenciálu 
bleskového 
proudu 
podle ČSN 
EN 62305-3 
ed. 2 
[1 a 5]
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1. Mimořádná událost
Po  úderu blesku do  korun okolních stro-
mů došlo k  zapálení penzionu, včetně
vedlejší budovy (obr. 1a, 1b). Část bles-
kového proudu prošla kořenovým systé-
mem stromů přes napájecí kabel ohrad-
níku a zahradního osvětlení (CYKY 3 x 1,5
mm2) do vedlejší budovy, kterou zapálila.
Ve stejném okamžiku se vzňala také hlavní 
budova v důsledku průchodu bleskového
proudu propojovacím kabelem mezi bu-
dovami. Tyto skutečnosti byly potvrzeny
zkušebním protokolem HZS. Zkoušky dále 

vyloučily úmyslné zapálení objektů. V roz-
vaděčích, které byly umístěny v  hlavní 
a vedlejší budově, nebyly instalovány svo-
diče přepětí. Vyšetřovatel HZS po dohodě 
s  majitelem vyčíslil škodu způsobenou 
požárem na 30 000 000 Kč. Poškozena byla 
především střecha, krovy a střešní krytina, 
restaurace, dále pak stodola, kotelna, ga-
ráž a další vybavení. Hasiči svým zásahem 
uchránili další majetek (hlavně ubytovací 
prostory) za  20  000  000 Kč. Hlavní příči-
nou požáru byly chybějící svodiče blesko-
vých proudů na vstupu do budov. 

2.  Kombinovaný svodič bleskových 
proudů SPD typu 1

Při úderu blesku do  vnějšího hromosvo-
du budovy dojde k rozdělení bleskového 
proudu mezi kabely přivedené do budovy 
a zemnicí soustavu budovy. Soubor norem 
pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305 
ed. [2] doporučuje v souvislosti s instalací 
vnějšího hromosvodu uskutečnit i opatře-
ní pro vnitřní ochranu před bleskem. Tím 
se  zamezí nebezpečným výbojům uvnitř 
chráněné budovy. Pod pojmem „poten-
ciálové vyrovnání pro ochranu před bles-
kem“ popisuje norma podrobněji pospo-
jení všech kovových částí buďto přímo, 

nebo u  napájecích a  informačních systé-
mů nepřímo pomocí přepěťových ochran 
uvnitř budovy. Zde zmiňované přepěťové 
ochrany jsou označovány jako svodiče 
bleskového proudu, SPD typu 1 s odpoví-
dající napěťovou ochrannou úrovní.
Jakožto aplikačně optimalizovaný kombi-
novaný svodič typu 1 přebírá DEHNshield 
funkci potenciálového vyrovnání pro 
ochranu před bleskem, a to až do blesko-
vého proudu 50 kA (10/350 μs) v jediném 
stupni. To významně odlišuje DEHNshield 
od  jiných svodičů na  bázi varistorů, do-
stupných na trhu v této výkonové a apli-
kační třídě.
Také pro budovy bez vnějšího hromosvo-
du, avšak napájené prostřednictvím vrch-
ního venkovního vedení, kde německá 
norma VdS 2031 doporučuje pro napájecí 
síť svodič typu 1, poskytuje DEHNshield 

Ochrana před bleskem 
a přepětím pro vnější podružné 
systémy nízkého napětí

Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG organizační složka Praha
RNDr. Ivan Gabaš, nezávislý konzultant
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Obr. 1a Vyhořelá hlavní část budovy

Obr. 1b Vyhořelý rozvaděč

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Ochrana před bleskem
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optimální ochranu. Při předjištění elektro-
instalace do 160 A může být DEHNshield 
instalován bez dalšího předjištění. Pomocí 
použité technologie pro potlačení násled-
ného proudu na bázi jiskřiště je zajištěna 
selektivita dokonce i  pro malé hodnoty 
jištění (35 A gL/gG), což znamená, že před-
řazené jištění nevybaví v důsledku násled-
ného proudu ze sítě.
Dojde-li k  úderu blesku do  venkovního 
zařízení (např. stožár s  kamerou), poteče 
dílčí bleskový proud do  zemniče dotyč-
ného venkovního zařízení. Další část bles-
kového proudu teče po přípojném kabelu 
do  budovy. Zde je třeba dbát, aby tento 
do budovy tekoucí bleskový proud nepře-
tížil zde instalovaný SPD (Surge Protective 
Device, přepěťová ochrana).
Díky svým technickým parametrům, di-
menzovaným pro použití v jednoduchých 
a kompaktních instalacích, je pro tuto ob-
last aplikací DEHNshield výhodným řeše-
ním (obr. 2).

-  Co se rozumí pod pojmem aplikačně 
optimalizované použití?

Svodič SPD typu 1 instalovaný na vstupu 
(kabelu) do budovy musí být schopen od-
vádět dílčí bleskové proudy popsané výše. 
Další SPD typu 2 a/nebo typu 3, instalova-
né dále v  budově, musí být s  tímto SPD 
typu 1 energeticky koordinovány. Kom-
binovaný svodič DEHNshield (SPD typu 1) 
na bázi jiskřiště, s funkcí omezení násled-
ného proudu a aplikačně optimalizovaný, 
splňuje všechny tyto požadavky. SPD typu 
1 na bázi varistorů obvykle nemohou spl-
nit kritérium koordinace. Díky své funkci 
vlnolamu je DEHNshield již sám dimenzo-
ván pro ochranu koncových zařízení a tím 
vyhoví i požadavkům na energetickou ko-
ordinaci s SPD typu 2 nebo 3 (obr. 2).
Kombinované svodiče DEHNshield umož-
ňují nákladově optimalizovaný a  aplikač-
ně-specifický návrh a projekt přizpůsobe-
ný konkrétní aplikaci při dodržení všech 
standardů. Pro dodatečné vybavení insta-
lace svodiči je obvykle k  dispozici pouze 
velmi malý prostor. I  zde je DEHNshield 
možností, jak to uskutečnit i při stísněných 
poměrech. Při tom ovšem i  zde, tak jako 

při projektování nové instalace, je třeba 
zohlednit parametry instalace a  ověřit 
možnost instalace DEHNshield.
Abychom učinili oblast aplikací svodičů 
DEHNshield zřejmější, budou dále uvede-
ny některé příklady aplikací v  budovách 
a instalacích.

3. Příklady aplikací 
-  Osvětlovací stožáry / vyhřívání 

vozovky (obr. 3)
Na místech, kde může dojít k přímému zá-
sahu bleskem (LPZ 0A) je třeba pro redukci 
bleskového proudu dotyčné zařízení vy-
bavit zemniči. Sem spadají např. stožáry 
s  kamerami, stožáry osvětlení nebo vy-
hřívané vozovky. Mimoto slouží kamery 
často k  bezpečnostním účelům (dohled), 
a  osvětlovací stožáry jsou v  mnoha pří-
padech nutná zařízení pro ochranu osob, 
např. osvětlení únikových cest.
V  obou případech tedy je z  bezpečnost-
ních důvodů nezbytné dbát na  ochranu 
před bleskem.

Podobně to vypadá i u vyhřívané vozovky, 
jenom s tím rozdílem, že zde se bleskem ob-
zvlášť ohrožovaný prostor rozšiřuje i na plo-

www.elektroatrh.cz -77-

Obr. 2 DEHNshield, vnitřně propojený a aplikačně 
optimalizovaný kombinovaný svodič 

na bázi jiskřiště [1]

Obr. 3 Aplikačně optimalizované možnosti instalace DEHNshield na příkladu vyhřívaného příjezdu 
k podzemním garážím (3a), vnějším osvětlením a kamerovým systémem dohledu (3b) [1]

Číslo na obr. 
3a, 3b Přepěťová ochrana Kat. č.

1 DEHNventil modulární DV M TNS 255 (soustava TN-S) nebo 951 400

DEHNventil modulární DV M TT 255 (soustava TT) nebo 951 310

DEHNventil DV ZP TT 255 (soustava TT) 900 391

2 DEHNshield DSH TNS 255 (soustava TN-S) nebo 941 400

DEHNshield DSH TT 255 (soustava TT) nebo 941 310

DEHNshield DSH TN 255 (jednofázová soustava TN) nebo 941 200

DEHNshield DSH TT 2P 255 (jednofázová soustava TT nebo TN) 941 110

3 DEHNguard modulární DG M TNS 275 (soustava TN-S) nebo 952 400

DEHNguard modulární DG M TT 275 (soustava TT) nebo 952 310

DEHNguard modulární DG M TN 275 (soustava TN) nebo 952 200

DEHNguard modulární DG M TT 2P 275 (jednofázová soustava TT nebo TN) 952 110

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Ochrana před bleskem
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chu před budovou nebo vedle ní. Pro bez-
pečný provoz (nebezpečí smyku na strmém 
vjezdu do podzemních garáží) je třeba mi-
nimalizovat poruchy vyhřívacího systému 
způsobené bleskem či přepětím.
Zemniče uvedených zařízení je třeba 
propojit. Pokud se  toto propojení prove-
de v zemi (ČSN EN 62305 ed. 2, [2]) a pří-
padně po celé délce kabelu až k budově, 
zabrání se tak poškození kabelu při úderu 
blesku do země.

-  Nabíjecí sloupky, automatické závory 
(obr. 4)

Jestliže je možné vyloučit úder blesku 
do  venkovních zařízení (LPZ 0B), i  přesto 
trvá ohrožení dílčími bleskovými proudy 
při zásahu blesku do  hromosvodu hlavní 
budovy. Mohou při tom být odváděny dílčí 
bleskové proudy k zařízením na potenciálu 
vzdálené země (nabíjecí sloupky pro elek-
tromobily, sloupky se síťovými zásuvkami, 

automatická závora s vlastním jímačem).
Pro zajištění plynulého a  bezpečného 
provozu se očekává v budoucích koncep-
cích nabíjecích sloupků pro elektromobily 
požadavek velmi vysoké dostupnosti tak, 
jak je to dnes obvyklé u benzínových čer-
pacích stanic. Protože tyto sloupky stojí 
mimo budovy a protože jsou vybaveny cit-
livou elektrovýzbrojí, je rovněž zde třeba 
věnovat zvláštní pozornost ochraně před 
blesky, aby se tak minimalizovaly výpadky 
zařízení způsobené bleskem či přepětím.
U automatických závor se již po desetiletí 
dbá na ochranu před bleskem a přepětím, 
aby tak mohl být zachován jejich trvalý 
provoz. U  sloupků s  venkovními zásuv-
kami je podle jejich účelu použití třeba 
již v projekční fázi pamatovat na ochranu 
před bleskem a přepětím. I pro tato zaříze-
ní je zemnič nezbytný k odvedení dílčího 
bleskového proudu, přitékajícího z budo-
vy, do  země pomocí DEHNshield. Kromě 

toho se však doporučuje i propojení zem-
ničů, přestože není nezbytně nutné. Za-
řízení umístěná v  bezprostřední blízkosti 
budovy, a tedy spojená přímo s napájecím 
vedením a zemničem budovy, mohou být 
chráněna svodičem SPD typu 2.
Aplikačně optimalizovaný SPD typu 1, 
jako je DEHNshield, pokrývá ochranu ur-
čitých případů použití. Předpokládá se ov-
šem, že popsaná opatření jsou provedena 
důsledně, a že jsou zohledněny technické 
parametry chráněných zařízení. Tak např. 
dobře fungující zemnič je jedním z nejdů-
ležitějších článků, které musí být v celko-
vém zařízení a instalaci realizovány.

4. Shrnutí
-  Základem pro stanovení potřebných 

parametrů svodičů SPD je analýza rizika 
škod.

-  Výše jmenovaný svodič bleskových 
proudů SPD typu 1+2 – DEHNshield 
je navzájem energeticky koordinován 
s  dalšími svodiči SPD typu 2 a  3 řady 
Red/Line. Každý svodič má svůj zkušeb-
ní protokol, který dokazuje, že prošel 
zkouškou v nezávislé laboratoři, a tudíž 
se  nemůže jednat o  nějakou maketu 
nebo levnou kopií.

-  Při montáži je nutno také dodržovat 
montážní návody výrobců SPD. 

Literatura:
[1]  LIGHTNING PROTECTION GUIDE, 3rd updated Edi-

tion, DS702/E/2014, ISBN 978-3-9813770-1-9   
[2]  ČSN EN 62305 ed.2, 2013: Ochrana před bleskem 

– část 1, 2, 3 a 4 

Obr. 4 Aplikačně optimalizované možnosti instalace DEHNshield na příkladu nabíjecí stanice  
pro elektromobily nebo sloupku s venkovní zásuvkou (4a) a automatickou závorou (4b)[1]

Číslo na obr. 
4a, 4b Přepěťová ochrana Kat. č.

1 DEHNventil modulární DV M TNS 255 (soustava TN-S) nebo 951 400

DEHNventil modulární DV M TT 255 (soustava TT) nebo 951 310

DEHNventil DV ZP TT 255 (soustava TT) 900 391

2 DEHNshield DSH TNS 255 (soustava TN-S) nebo 941 400

DEHNshield DSH TT 255 (soustava TT) nebo 941 310

DEHNshield DSH TN 255 (jednofázová soustava TN) nebo 941 200

DEHNshield DSH TT 2P 255 (jednofázová soustava TT nebo TN) 941 110

3 DEHNguard modulární DG M TNS 275 (soustava TN-S) nebo 952 400

DEHNguard modulární DG M TT 275 (soustava TT) nebo 952 310

DEHNguard modulární DG M TN 275 (soustava TN) nebo 952 200

DEHNguard modulární DG M TT 2P 275 (jednofázová soustava TT nebo TN) 952 110
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svodiče bleskových proudů

každá ochrana před bleskem začíná dů-
kladnou analýzou rizika. Mezi mnoha za-
dávanými údaji je i parametr svodiče bles-
kových proudů, který bude objekt, nebo 
aplikaci chránit. v  analýze rizika je tento 
parametr označen „koordinovaná ochra-
na SPD”, kdy je nutné zadat, zda je ochra-
na ve  stejné úrovni, jakou vyžaduje lpl, 
nebo zda je lepší. pro hladinu ochrany 
před bleskem iii - iv (lightning protection 
level) je ideální volbou jiskřišťový svodič 
bleskových proudů a přepětí dehNshield.

dehNshield je svodič, jehož srdce tvoří jis-
křiště a pro zpracování obloučku na elek-
trodách používá princip zhášecích komor. 
Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště 
zabezpečí, že oblouček doputuje do čás-
ti, kde je mezi oběma elektrodami spoj 
s  vícenásobným jiskřištěm na  kterém se 
oblouk rozdělí na  množství malých ob-
loučků s  nízkým napětím. díky rozdělení 
na množství dílčích obloučků, je otázkou 
krátkého času, než jeden z obloučků zhas-
ne a přeruší tak reakci svodiče. 

svodiče dehNshield mají takzvanou funk-
ci vlnolamu pro bleskový proud – WbF 

a tak je možné je použít přímo pro ochra-
nu koncového zařízení. připojovací svorky 
mají v závislosti na druhu vodiče velmi ši-
roký rozsah a umožňují upevnění vodičů 
1,5 - 35 mm2.

Na  každém pólu svodiče dehNshield 
může téci bleskový proud až 12,5 kA 
(10/350 µs), což je hodnota, která je v uva-
žovaných lpl zcela dostatečná. dehN-
shield patří mezi takzvané kombinované 
svodiče bleskových proudů a to v přípa-
dě dehN znamená, že se jedná o kombi-
naci schopnosti poradit si s  bleskovým 

svodiče bleskových proudů

proudem a  zároveň zabezpečit nízkou 
ochrannou úroveň up ≤ 1,5 kv i pro jaké-
koliv koncové zařízení. koncové zařízení 
musí být, tak jako v případě jakékoliv pře-
pěťové ochrany, ve  vzdálenosti nejlépe 
do pěti metrů od svodiče, aby bylo možné  
zanedbat vliv úbytku napětí na  vodičích. 
dehNshield je svodičem, který je tedy 
přímo koordinován nejenom s koncovým 
zařízením, ale i  samozřejmě se svodiči 
typ 2 řady dehNguard či typ 3 dehNflex. 
díky svému kompaktnímu tvaru a chytře 
volenému vzhledu, je možné doplnit svo-
dič rozšiřujícími svorkami sTAk 25, které 
umožňují osazení dvou vodičů až do prů-
řezu 25 mm2. svorka se jednoduše zasune 
do stávající svorky a po zacvaknutí vytvoří 
se svodičem kompaktní celek, který šetří 
čas a náklady na instalaci svodiče.

díky kompaktním rozměrům svodiče de-
hNshield  a shodnému objemu práce i po-
družného materiálu potřebného pro insta-
laci, bývá v praxi používán často i tam, kde 
by jinak bylo dostatečné umístit pouze svo-
dič typ 2. Jiskřiště v dehNshield garantuje 
větší provozní spolehlivost a  stálost para-
metrů, než jakou lze očekávat u  varistorů 
a umožňuje provoz bez ověřování hodnoty 
miliampérového bodu při pravidelných re-
vizích a to ušetří nemalé provozní náklady. 
cena dehNshield  je pouze o třetinu vyšší, 
než u svodiče typ 2 a tak i počáteční nákla-
dy na  celou výzbroj rozváděče stoupnou 
pouze v jednotkách procent.

Výhody svodiče DEHNshield
- svodič s jiskřištěm, neobsahuje varistor
-  kompaktní velikost šířky jednoho mo-

dulu
-  schopnost vést bleskový proud až 12,5 

kA
- ochranná úroveň do 1,5 kv
- Možnost použít svorky sTAk 25
-  Funkce vlnolamu pro bleskový proud – 

WbF
- Mechanický stavový terčík
-  Nutnost předjišťovat až při hodnotě po-

jistek nad 160 A
- přímá koordinace s spd typ 2 typ 3
- rozsah svorek 1,5 - 35 mm2

dehNshield není však jen svodičem ur-
čeným pro hlavní rozváděč rodinného 
domu, díky variantám svého provedení, 
které jednak následují všechny typy pou-
žívaných napájecích sítí ať již tří či jedno-
fázových, jsou k dispozici i modely s kon-
taktem pro dálkovou signalizaci. 

Ochrana před zavlečením bleskového 
proudu ze sousedících objektů
Není neobvyklé, že stavba rodinného 
domu je na  pozemku doplněna dalšími 
objekty, které mají doplňkové funkce, jako 
jsou různé garáže a  dílny, nebo zahradní 
domky. Tyto objekty sice téměř vždy ne-
mají ochranu před bleskem, ale je třeba 
počítat s  tím, že po  jejich zasažení bles-

kem, může část bleskového proudu do-
putovat do  hlavního objektu a  způsobit 
v něm další škody. Za sousedící objekt je 
možné považovat též osvětlení zahrady, 
nebo systémy pro zavlažování, které vý-
slednou sběrnou plochu mnohem více 
zvětšují.

Ochrana měničů u fotovoltaických 
elektráren
u fotovoltaických elektráren, kde jsou mě-
niče umístěny v poli mezi panely, je nut-
né, ať již se jedná o  ochranu izolovaným 
hromosvodem, nebo kdy je konstrukce 
využita jako náhodný jímač, umístit na Ac 

DEHNshield, svodič bleskových 
proudů v kompaktní velikosti

Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG., organizační složka Praha, www.dehn.cz

www.elektroatrh.cz -23-www.elektroatrh.cz-22-

DEHNshield TNS FM s přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci

Použití DEHNshield se svorkami STAK 25

Obr. 7Detail uspořádání jiskřiště v DEHNshield

Možná ochrana topných kebelů

Třífázová provedení

Typ DSH … TNC 255 TNC 255 FM TNS 255 TNS 255 FM TT 255 TT 255 FM

Jmenovité napětí Ac (uN) 230 / 400 v 230 / 400 v 230 / 400 v 230 / 400 v 230 / 400 v 230 / 400 v

Max. provozní napětí Ac (uc) 255 v 255 v 255 v 255 v 255 v 255 v

bleskový proud (10/350) (itotal) 37,5 kA 37,5 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

bleskový proud (10/350) (iimp) 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 / 50 kA 12,5 / 50 kA

ochranná úroveň up ≤ 1,5 kv ≤ 1,5 kv ≤ 1,5 kv ≤ 1,5 kv ≤ 1,5 kv ≤ 1,5 kv

Max. předjištění 160 A gG 160 A gG 160 A gG 160 A gG 160 A gG 160 A gG

kontakt a jeho forma – přepínač – přepínač – přepínač

cerifikace keMA keMA keMA keMA keMA keMA

objednací číslo 941 300 941 305 941 400 941 405 941 310 941 315

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Svodiče bleskových proudů
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každá ochrana před bleskem začíná dů-
kladnou analýzou rizika. Mezi mnoha za-
dávanými údaji je i parametr svodiče bles-
kových proudů, který bude objekt, nebo 
aplikaci chránit. v  analýze rizika je tento 
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na SPD”, kdy je nutné zadat, zda je ochra-
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level) je ideální volbou jiskřišťový svodič 
bleskových proudů a přepětí dehNshield.

dehNshield je svodič, jehož srdce tvoří jis-
křiště a pro zpracování obloučku na elek-
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Na  každém pólu svodiče dehNshield 
může téci bleskový proud až 12,5 kA 
(10/350 µs), což je hodnota, která je v uva-
žovaných lpl zcela dostatečná. dehN-
shield patří mezi takzvané kombinované 
svodiče bleskových proudů a to v přípa-
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dič rozšiřujícími svorkami sTAk 25, které 
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miliampérového bodu při pravidelných re-
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cena dehNshield  je pouze o třetinu vyšší, 
než u svodiče typ 2 a tak i počáteční nákla-
dy na  celou výzbroj rozváděče stoupnou 
pouze v jednotkách procent.
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- svodič s jiskřištěm, neobsahuje varistor
-  kompaktní velikost šířky jednoho mo-

dulu
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-  Funkce vlnolamu pro bleskový proud – 

WbF
- Mechanický stavový terčík
-  Nutnost předjišťovat až při hodnotě po-
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- přímá koordinace s spd typ 2 typ 3
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dehNshield není však jen svodičem ur-
čeným pro hlavní rozváděč rodinného 
domu, díky variantám svého provedení, 
které jednak následují všechny typy pou-
žívaných napájecích sítí ať již tří či jedno-
fázových, jsou k dispozici i modely s kon-
taktem pro dálkovou signalizaci. 

Ochrana před zavlečením bleskového 
proudu ze sousedících objektů
Není neobvyklé, že stavba rodinného 
domu je na  pozemku doplněna dalšími 
objekty, které mají doplňkové funkce, jako 
jsou různé garáže a  dílny, nebo zahradní 
domky. Tyto objekty sice téměř vždy ne-
mají ochranu před bleskem, ale je třeba 
počítat s  tím, že po  jejich zasažení bles-

kem, může část bleskového proudu do-
putovat do  hlavního objektu a  způsobit 
v něm další škody. Za sousedící objekt je 
možné považovat též osvětlení zahrady, 
nebo systémy pro zavlažování, které vý-
slednou sběrnou plochu mnohem více 
zvětšují.

Ochrana měničů u fotovoltaických 
elektráren
u fotovoltaických elektráren, kde jsou mě-
niče umístěny v poli mezi panely, je nut-
né, ať již se jedná o  ochranu izolovaným 
hromosvodem, nebo kdy je konstrukce 
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DEHNshield, svodič bleskových 
proudů v kompaktní velikosti
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DEHNshield TNS FM s přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci

Použití DEHNshield se svorkami STAK 25
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Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Svodiče bleskových proudů
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Svodiče přepětí typu 2 DEHNcord jsou zá-
stupci nové konstrukce svodičů přepětí pro 
širokou oblast použití, které pro svou insta-
laci nepotřebují instalační lištu TS 35 (liš-
tu DIN) a díky variantám s vysokým krytím 
ani rozváděče. 

Konstrukce DEHNcord

Při zpracovávání návrhu ochrany před pře-
pětím nastávají situace, kdy se v blízkosti za-
řízení nenachází žádný rozváděč ani příhodná 

instalační krabice, kam by bylo možné umís-
tit klasický svodič přepětí určený do rozvá-
děčů. Někdy, u přístrojů, svítidel a jiných za-
řízení, je v místě vstupních svorek prostor, 
kam by svodič, kdyby byl kompaktní, bylo 
možné umístit. 

Svodiče DEHNcord jsou svodiče typ 2. 
V základním provedení jsou určeny pro pa-
ralelní připojení třeba na vstupní svorky v za-
řízení. Základní modely jsou určeny jak pro 

zapojení v sítích TN-S ve vícepólovém pro-
vedení (obr. 1), tak v jednopólovém provede-
ní, pro instalaci do zařízení, které má dvoji-
tou izolaci. Svodiče v tomto provedení jsou 
vybaveny optickou signalizací svého stavu. 
Jde o mechanický terčík, který změní barvu, 
jestliže došlo k poškození svodiče přepětí. 
Vzhledem k oblasti zamýšlené instalace to-
hoto druhu svodičů nelze počítat s tím, že by 
byla instalace doplněna vodiči pro dálkovou 
signalizaci. Svodiče se vyrábějí i v napěťové 
úrovni pro 320 V, což je varianta, která na-
jde použití hlavně v oblastech mimo Evropu, 
kde je nominální napětí 230 V spíše přáním 
než skutečností. Pro větší přehlednost jsou 
v tabulce uvedeny pouze dvoupólové mode-
ly a bez variant na vyšší napětí. 

Další generace svodičů 
DEHNcord, která byla uve-
dena na trh, reaguje na speci-
fikum použití k ochraně nyní 
velmi častého použití u LED 
zdrojů. Vzhledem k tomu, že 
jako signalizaci možných pro-
blémů lze využít tento světel-
ný zdroj, je k dispozici varian-
ta DEHNcord, která případnou 
poruchu signalizuje právě pro-
střednictvím LED.

Vzhledem k častému poža-
davku na umístění venku, kde 
ne vždy je prostor pro instala-
ci vhodně ochráněn, bylo třeba 
vyvinout takovou variantu svo-
diče, která bude odolávat vlivu 
očekávaných podmínek. Svodič 
DEHNcord IP má proto vysoké 
krytí IP65 a je vhodný pro na-
sazení ve venkovním prostředí. 
Krytí svodiče je velmi důležité. 
Jak ukazují případy nevhodných 
instalací na poli fotovoltaických 
elektráren, jestliže do rozváděče, 
kde je svodič s varistorem, vniká 
vlhkost, rychleji stárne a rychle-
ji se snižuje miliampérový bod. 
Těmto problémům lze předejít 
právě použitím přístroje DEHN-
cord IP. 

Nejmladším z produktů 
DEHNcord je provedení R 3P, 
které je určeno k ochraně po-
honů žaluzií. Protože je určeno 
pro instalaci přímo do schrán-
ky pro žaluzie, je v krytí IP54. 
Svodič je pro co nejjednoduš-
ší instalaci osazen konektory 
Hirsch mann STAK 3/STAS 3, 
které se pro žaluzie obvykle 
používají (obr. 3).

Svodiče DEHNcord
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, 

organizační složka Praha

Obr. 1. Svodič DEHNcord pro montáž do pří-
stroje, vícepólový

Obr. 2. DEHNcord IP

Obr. 3. Svodič DEHNcord R 3P

Obr. 4. Montáž svodiče u svítidla

Obr. 5. Ochrana linie svítidel

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2017
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Kde všude lze 
použít svodič 
DEHNcord a který?

Ochrana linií svítidel 
Vnitřní prostory 

výrobních, prodejních 
nebo skladových hal 
jsou osvětlovány svě-
telnými zdroji, které 
tvoří linie, nebo jed-
notlivými svítidly na-
pájenými několika vět-
vemi. Při rozsvěcení nebo i při běžném pro-
vozu dokážou takto zapojené zdroje vytvářet 
špičky nejenom při náběhu výkonu, ale i za 
běžného provozu. Pro ochranu a prodloužení 
životnosti těchto světelných zdrojů je vhodné 
nasadit svodiče přepětí, které mají na rozdíl 
od obvykle používaných svodičů typ 3 ma-
sivnější konstrukci, a lze očekávat jejich delší 
životnost. DEHNcord je možné instalovat pří-
mo paralelně na vstupní svorky prvního sví-
tidla v řadě, a to jak do samostatné krabičky 
(obr. 4 a obr. 5), tak přímo do těla svítidla, 
když to jeho konstrukce umožňuje.

Ochrana svítidla na fasádě objektu
Je-li svítidlo umístěno na fasádě objektu, je 

v ochranném prostoru jímací soustavy a není s ní 
vodivě spojeno, lze k jeho ochraně opět použít 
svodič DEHNcord. V tomto případě je vhodné 
použít variantu s krytím IP65. Díky kompaktní-
mu tvaru lze svodič umístit do těla svítidla nebo 
do malé instalační krabice na fasádě.

Ochrana svítidla pouličního osvětlení
Kompaktní tvar svodiče DEHNcord umož-

ňuje instalaci přímo do dříku svítidla třeba 
do zapouzdřené svorkovnice nebo díky vy-
sokému stupni krytí i ke klasické svorkovnici 
(obr. 6, 7 a 8). Svodič se na tomto místě sta-
rá o ochranu svítidla před provozním přepě-
tím nebo před přepětím majícím svůj původ 
v úderu blesku. Samozřejmostí by mělo být 
osazení svodiče bleskových proudů v napá-
jecím místě (obr. 6). 

Instalace přístrojů DEHNcord přímo na 
vstupní svorky zařízení

Svodiče DEHNcord není nutné monto-
vat na lištu TS 35, a tak je lze instalovat na 

vstupní svorky zařízení, jestliže to jeho kon-
strukce umožňuje. Je proto ideálním svo-
dičem pro ochranu existujících technolo-
gií, u kterých praxe běžného provozu uká-

zala, že vynechání svodiče přepětí nevedlo 
ke zlevnění.

DEHNcord a jeho kombinace se 
svodičem DEHNshield

Svodič DEHNshield je kombinovaný svo-
dič bleskových proudů a přepětí, tedy svodič, 
který nejenom dokáže svést bleskový proud, 
ale zároveň poskytne ochrannou úroveň stej-
ně nízkou jako svodič přepětí typ 2, tedy 
Up ≤ 1,5 kV, což je pro ochranu jakéhokoliv 
koncového spotřebiče dostatečné. Svodiče 
DEHNshield jsou tedy testovány podle ČSN 
EN 61643-11 na splnění přísných podmínek 
pro typ 1 a také na menší zatížení jako typ 2. 
Svodič je energeticky koordinován vzhle-
dem ke koncovému spotřebiči jako + typ 1 + 

+ typ 2 + typ 3, a to až do vzdá-
lenosti 5 m.

Svodič DEHNshield má ve 
svém jádru jiskřiště, které díky po-
užité elektronice má velmi nízké 
zapalovací napětí, a zaručuje tu-
díž funkci vlnolamu pro bleskový 
proud (WBF). Funkce vlnolamu 
zajišťuje omezení velikosti napě-
tí impulzu, ale navíc se oblouček 
na jiskřišti postará o většinu ener-
gie impulzu, která nepokračuje dál 
do chráněného zařízení a nepoško-
dí jeho varistory na vstupu. Opro-
ti tzv. kombinovaným svodičům, 
vyskytujícím se též na trhu, které 
jsou vybaveny pouze výkonovým 
varistorem, zaručuje DEHNshield 
lepší spolehlivost, a díky jiskřišti 
i delší životnost.

Spolehlivá kombinace 

Pro ochranu osvětlení s LED 
je ideální kombinace DEHNshield 
a DEHNcord, která poskytuje při 
malé potřebě prostoru pro instala-
ci velmi velké svodové schopnos-
ti a zaručuje vzájemnou koordi-
naci i v podmínkách, které nejsou 
v aplikaci zrovna ideální, a stan-
dardní svodič přepětí by byl kom-
promisním řešením.

www.dehn.cz

Technická data DCOR L 2P 278 DEHNcord L 3P 
275 SO LTG

DCOR L 3P 278 
SOO IP

podle EN 61643-11 typ 2
jmenovité napětí Un 230 V
max. provozní napětí (Uc) 275 V
ochranná úroveň (Up) ≤ 1,5 kV
jmen. svod. proud (8/20)(IN/pol) 5 kA
celkový svodový proud 8/20 (Itotal) 20 kA
krytí IP20 IP20 IP65
rozměry (mm) 50 × 50 × 20 67 × 30 × 20 50 × 30 × 48
ochrana řídicí fáze ne ano ano
obj. č. 900 430 900 445 900 447

Obr. 8. Stožárová svorkovnice Vysto Kobylí

Obr. 6. Možnosti ochrany kovových sloupů nad 5 m výšky se společným 
uzemněním a prostorem ve svítidle

Obr. 9. Vnitřní schéma jednopólového svodiče 
DEHNcord

Obr. 7. Stožárová svorkovnice Elektro Bečov

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2017
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Ochrana před bleskem v prostředích  
s nebezpečím výbuchu

O c h r a n a  p ř E d  p ř E p ě t í m

Blesk je elektrostatický výboj, a tudíž možný zdroj iniciace 
výbuchu nebo požáru, který může vzniknout následkem:
– tavení v místě úderu blesku,
– oteplení v místech svodů,
– nekontrolovaných přeskoků při nedodržení dostatečné 

vzdálenosti s,
– indukovaných přepětí v kabelech a vedeních,
– úderů do vstupních napájecích vedení v prostředích 

s nebezpečím výbuchu.
V prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno bezpodmínečně 
zabránit vzniku rozdílů potenciálů.

mimořádné události v rafinériích [1]
cilacap (Indonésie), říjen 1995: Úder blesku do zásobníku ropné 
rafinérie 

Po úderu blesku došlo ke zničení indonéské rafinérie 
Pertamina v Cilacap na jižním pobřeží Jávy (obr. 1 a 2). 
Úderem blesku explodoval zásobník ropy a hořící ropa 
zapálila dalších šest sousedních zásobníků. Příčinou ex-
ploze a následného požáru bylo neúplné vyrovnání po-
tenciálů. Z bezpečnostních důvodů muselo být evakuová-
no 1 000 obyvatel Cilacapu a 400 zaměstnanců rafinérie. 
Rafinérie byla odstavena na 1,5 roku. Kryla 34 % celkové 
spotřeby Indonésie. To znamenalo, že musely být dováženy 
z Jávy veškeré suroviny, např. ropa, benzín, petrolej, nafta 
v denní hodnotě 300 000 eur. Na jaře 1997 byla znovu ob-
novena výroba.
trzebinia (polsko), květen 2002: Úder blesku do zásobníku ropné 
rafinérie

Obr. 1 Zásobníky rafinérie explodovaly následkem úderu blesku, cilacap /Jáva 
1995

Obr. 2 Zásobníky rafinérie explodovaly následkem úderu blesku, cilacap /Jáva 
1995

Obr. 3 trzebinia, polsko požár tanku rafinérie způsobený bleskem

Obr. 4 trzebinia, polsko požár tanku rafinérie způsobený bleskem

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 2/2017 – téma: Ochrana před přepětím
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Požár vypuknul v rafinérii po úderu blesku do hrany plo-
voucí střechy zásobníku, který byl téměř plný. Místem 
vznícení byl malý prosakovací bod v těsnění mezi střechou 
a stěnou nádrže. Explodovalo 2 000 tun paliva. Vysoké pla-
meny vyšlehly do desítek metrů a husté mraky kouře zakry-
ly celou oblohu. Hasiči nemohli dostat oheň pod kontrolu 
(obr. 3 a 4). 
Ochrana před bleskem? Žádná!

Koncepce řešení ochrany
V prostorech s nebezpečím výbuchu se často používají 
jiskrově bezpečné měřicí obvody. Obrázek 5 [2] ukazuje 
principiální skladbu takového systému a přiřazení do zón 
ochrany před bleskem. Z důvodu požadované vysoké do-
stupnosti systémů a pro vyhovění značným nárokům na 
bezpečnost v zónách Ex byly následující prostory rozděle-
ny na zóny ochrany před bleskem LPZ 1 a LPZ 2:
– vyhodnocovací elektronika v řídicí místnosti (LPZ 2),
– vysílače teploty u zásobníku (LPZ 1),
– vnitřní prostor zásobníku (LPZ 1).
Podle koncepce ochranných zón podle ČSN EN 62305-4  
ed. 2 [3] musí být na hranicích zón všechna vedení vybave-
na dostatečnými ochranami proti přepětí. 

Vnější hromosvod
Vnějším hromosvodem se rozumí souhrn všech prostředků 
instalovaných na chráněném objektu nebo uvnitř, slouží-
cích k zachycení bleskového výboje a odvedení bleskového 
proudu do zemnicí soustavy.
Systém ochrany před bleskem pro prostory s nebezpečím 
výbuchu odpovídá za normálních okolností minimálně tří-
dě ochrany LPS II/LPL II. V odůvodněných jednotlivých 
případech, za zvláštních podmínek (např. zákonná ustano-
vení) nebo na základě analýzy rizik, je možné se od tohoto 
pravidla odchýlit. Následující požadavky vycházejí z úrov-
ně ochrany LPS II/LPL II.

Jímací soustava
Nejvhodnější metodou pro prostředí s nebezpečím výbuchu 
je metoda valící se koule, protože je nejpřesnější z hlediska 
nejnižších hodnot bleskových proudů. Je vhodné využívat 
bočních jímačů především pro ochranu budov. Zde se jedná 
o nejekonomičtější variantu. 

Soustava svodů
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou ideální svody 
v provedení izolované soustavy podle článku 5.3.2. normy 
ČSN EN 62305-3 ed.2 [4]. Z jednoho jímače může jít jeden 
svod do uzemňovací soustavy za použití vysokonapěťo-
vých vodičů, např. vodiče HVI (obr. 6). Musí se ale dodržet 
montážní návody výrobce těchto vodičů.

dostatečná vzdálenost
K nebezpečnému přiblížení mezi součástmi vnějšího hro-
mosvodu a kovovými či elektrickými instalacemi uvnitř 
budovy dochází tehdy, jestliže izolační vzdálenost d mezi 
jímací soustavou či svodem na jedné straně a kovovými či 
elektrickými instalacemi uvnitř chráněné budovy na straně 
druhé není dostatečná. Izolační vzdálenost nesmí být menší 
než tzv. dostatečná vzdálenost s (d > s).
Protože se ve skutečnosti bleskový proud rozdělí mezi jed-
notlivé svody podle jejich impedancí, je nezbytné dosta-
tečnou vzdálenost s podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 [4] pro 
konkrétní stavbu či zařízení vypočítat samostatně. 

Ochrana proti přepětí v nebezpečných zónách
Zóny ochrany před bleskem a nebezpečné zóny (Ex) jsou 
vzájemně harmonizovány již ve stadiu projekce. Tzn., že 
musí být splněny jak požadavky na použití přepěťových 
ochran v zónách (Ex), tak i na hranicích zón LPZ. Místo 
instalace svodičů přepětí je tak jednoznačně dáno – nachází 
se na přechodu z LPZ 0B do LPZ 1. To zamezí vniknutí 
nebezpečných přepětí do zón (Ex) 0 nebo 20, jelikož ru-

Obr. 5 Koncepce rozdělení do zón ochrany před bleskem LpZ [2]

Obr. 6 Instalace vodiče hVI long v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 2/2017 – téma: Ochrana před přepětím
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šivý impulz je předem odveden. Také disponibilita čidel/
vysílačů teploty, důležitých pro technologický proces, je 
tak podstatně zvýšena. Také musí být splněny požadavky 
ČSN EN 60079-11 ed. 2 [5], ČSN EN 60079-14 ed. 4 [6] 
a ČSN EN 60079-25 ed. 2 [7] (obr. 7) [2]:
– Instalace takových přepěťových ochran, které vydrží 

min. 10 impulzů po 10 kA bez poškození či narušení 
ochranné funkce.

– Zabudování přepěťové ochrany do kovového stíněného 
pouzdra, uzemněného min. 4 mm2 Cu vodičem.

– Instalace vodičů mezi svodičem a chráněným zařízením 
v kovové trubce na obou koncích uzemněné, nebo pou-
žití stíněných vedení o max. délce 1 m.

další kritéria výběru přepěťových ochran v jiskrově 
bezpečných měřicích obvodech
Izolační pevnost zařízení
Pro to, aby bludné proudy nezkreslovaly údaje měřicích 
čidel, bývají měřicí signály vedené od nádrže galvanicky 
oddělené. Měřicí převodník má mezi jiskrově bezpečnou 
smyčkou 4 ... 20 mA a uzemněným teplotním čidlem izo-
lační pevnost ≥ 500 V AC. Zařízení je tedy plovoucí. Při in-
stalaci přepěťových ochran je třeba tuto vlastnost zachovat.
Pokud má měřicí převodník izolační pevnost < 500 V AC, 
je jiskrově bezpečný měřicí obvod považován za uzemně-
ný. V takovém případě pak použité přepěťové ochrany musí 
mít při jmenovitém rázovém proudu 10 kA (vlna 8/20 μs) 
ochrannou napěťovou úroveň nižší, než je izolační pevnost 
„uzemněného“ převodníku (např. UP (žíla/PE) ≤ 35 V). 

Stupeň ochrany proti jiskření – kategorie ia, ib nebo ic?
Měřicí převodník a přepěťová ochrana jsou instalovány 
v zóně 1 (Ex), takže pro proudovou smyčku 4 ... 20 mA 
postačí úroveň ochrany proti jiskření ib. Použitá přepěťová 
ochrana je certifikována pro ty nejvyšší nároky úrovně ia, je 
tedy vhodná i pro aplikace úrovně ochrany ib a ic.
maximálně přípustné hodnoty L0 a C0

Před uvedením jiskrově bezpečného měřicího obvodu do 
provozu musí být prokázána jiskrová bezpečnost tohoto 
obvodu. Jak napáječ, tak i měřicí převodník, použitý ka-
bel i přepěťové ochrany musejí v celku splňovat podmínky 
jiskrové bezpečnosti. V daném případě je třeba vzít v úva-
hu i případné akumulátory energie (indukčnosti, kapacity) 
v přepěťových ochranách. U přepěťové ochrany typu BXT 
ML4 BD EX 24 (obr. 8) [2] jsou podle certifikátu z typové 
zkoušky podle EU (PTB 99 ATEX 2092) vnitřní kapacity 
a indukčnosti zanedbatelné a při posuzování celkového ob-
vodu není třeba je brát v úvahu (tab. 1).
maximální hodnoty napětí Ui a proudu Ii

Chráněný jiskrově bezpečný měřicí převodník má podle 
jeho technických údajů pro jiskrově bezpečné aplikace 
dáno maximální napájecí napětí Ui a maximální zkratový 
proud Ii (obr. 7) [2]. Jmenovité napětí Uc přepěťové ochrany 
musí být minimálně tak vysoké, jako maximální výstupní 
napětí napájecího zdroje naprázdno. Také jmenovitý proud 
přepěťové ochrany musí být přinejmenším tak vysoký, jako 
očekávaný zkratový proud Ii měřicího převodníku. Pokud 
by při dimenzování přepěťové ochrany nebyly dodrženy 
tyto mezní podmínky, mohla by být přepěťová ochrana pře-
tížena. Tímto by mohlo dojít k jejímu výpadku, nebo k na-

Obr. 7 přepěťové ochrany pro jiskrově bezpečné obvody [2]

Obr. 8 příklad stínění u jiskrově bezpečných kabelů [2]

Technické údaje Převodník TH02 Přepěťová ochrana BXT ML4 BD Ex 24
Místo instalace zóna I zóna I
Úroveň ochrany proti jiskření ib ia
Napětí Ui max. = 29,4 V DC Uc = 33 V DC
Proud Ii max. = 130 mA IN = 500 mA
Kmitočet fHART = 2200 Hz, frekvenční modulace fG = 7,7 MHz

Odolnost podle NE 21, např. 0,5 kV žíla/žíla jmenovitý imp. proud In 20 kA (8/20 μs)  
ochranná úroveň ≤ 52 V žíla/žíla

Testováno podle ATEX, CE ATEX, CE, IEC 61643-21, IECEX
Plovoucí 500 V ano ano
Vnitřní kapacita Ci Ci = 15nF zanedbatelná
Vnitřní indukčnost Li Li = 220μH zanedbatelná

tab. 1 příklad převodníku teploty [2]

O c h r a n a  p ř E d  p ř E p ě t í m

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 2/2017 – téma: Ochrana před přepětím
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rušení jiskrové bezpečnosti nepřípustným zvýšením teploty 
přepěťové ochrany. 

Shrnutí
• Pro prostředí s nebezpečím výbuchu navrhnout mini-

málně třídu ochrany před bleskem LPS II.
• Pokud možno upřednostnit izolovaný, či oddálený hro-

mosvod, před hromosvodem tvořeným holým vedením.
• Sjednotit koncepci zón ochrany před bleskem LPZ s ná-

vrhem nebezpečných zón EX, přitom zóna LPZ 0A se 
nesmí nacházet v nebezpečné zóně EX.

• Důsledně provádět vyrovnání potenciálů. 
• Kontrolovat parametry svodičů bleskových proudů SPD 

typu 1 (vlny 10/350) – jednoznačně upřednostnit svodi-
če na bázi jiskřiště.

• Pro jiskrově bezpečné obvody použít k tomu zkoušené 
svodiče SPD typu 2 a 3 (certifikát ATEX). 

• Mělo by platit pravidlo – jedna hodnota zemního odporu 
pro jeden objekt/areál. 

• Vždy respektovat specifické podmínky jednotlivých 
aplikací.
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Cvak, Cvak a Cvak – a je to. Každý, kdo se 
již jednou ve výkopu snažil navzájem spojit 
armovací železa tak, aby vše uvedl na jeden 
společný potenciál a vybudoval základový 
zemnič, ví, že to není tak jednoduchá prá-
ce jako vytvoření vnější ochrany před bles-
kem v její nadzemní části.

Než budou objasněny výhody použití bez-
šroubové svorky DEHNclip, shrňme všech-
na normativně korektní řešení, která jsou po 
uvedení DEHNclip doménou pouze těch, co 
mají spoustu času a přebytek peněz.

Norma ČSN EN 62305-3
popisuje několik možných 
způsobů, jak mezi sebou 
spojit armovací železa tak, 
aby byla vytvořena nejenom 
Faradayova klec, ale záro-
veň i spoj, který bude scho-
pen vést bleskový proud bez 
toho, aniž by došlo k vytvo-
ření nebezpečného oblouku 
a následné destrukci železo-
betonové konstrukce.

Svazování drátem

Toto je asi „nejveselej-
ší“ možnost spojení dvou 
armovacích prutů, už jen 
při představě, jak se na-
jde někdo, kdo bude trpěli-
vě vedle sebe navíjet závit 
vázacího drátu vedle zá-
vitu, a vytvářet tak vodi-
vé spoje.

Je to asi spolehlivě nej-
dražší možnost spojení ar-
movacích želez, která si 
kromě obrovského obje-
mu práce vyžádá i navýše-
ní množství železa díky nutnosti překrýt oba 
pruty v délce větší než dvacetinásobek je-
jich průměrů.

Svařování

Jde sice o velmi kvalitní spojení armova-
cích prutů, které ale vyžaduje přítomnost kva-
lifi kovaného a zároveň velmi levného sváře-
če, pro kterého není jiná práce než svařová-
ní tisíců spojů. Kdyby nastala takováto málo 
pravděpodobná souhra náhod, lze o tomto 
provedení uvažovat. Při zalévání betonem 
vzniká v některých případech nebezpečí, že 
spoje popraskají, a tak je nutné betonem za-
lévat pod dohledem a šetrně, což jsou další 
náklady navíc.

Svorkování

Svorkování armovacích želez ať již mezi 
sebou, nebo na vložený drát či pásek je jed-
noduchý úkon, který ovšem musí vykonávat 
osoba s odpovídající kvalifi kací, protože zem-
nič je VTZ – vyhrazené technické zařízení. 
Výhoda spoje vytvořeného za pomoci svor-
ky je v jednoduchosti a rychlosti.

Vždy je důležité svorku dotáhnout odpo-
vídajícím utahovacím momentem momento-
vým klíčem tak, aby byl spoj co nejlepší a zá-
roveň nebyla deformována svorka v důsledku 

toho, že pracovník byl více silný než chytrý. 
Svorkou vytvořený spoj má oproti svařované-
mu další výhodu, kterou je větší odolnost proti 
mechanickému namáhání nejenom při samotné 
montáži, ale i při zalévání betonem a jeho ná-
sledném zhutňování vibračními stroji.

Svorky se šroubem s trhací hlavou

Speciálním provedením svorek, jež se 
osvědčilo při budování základového zemni-
če a připojování armovacích želez, je svor-
ka, která má místo klasického šroubu šroub 
s trhací hlavou. Ten i při rychlém dotahování 
umožňuje vytvořit velmi dobrý spoj s použi-
tím jednoduchého nářadí a nedovoluje stržení 
závitu nebo deformaci spoje (obr. 4).

DEHNclip, zkuste to bez šroubů!

Pokud si dovolím posuzovat novinky 
v kontextu celého sortimentu společnosti 
DEHN a doby, po kterou pro ni mohu praco-

Tab. Přehled objednacích čísel

Objednací číslo Rozsah
308 140 Ø6*/pásek 30 × 4

308  141 Ø8*/pásek 30 × 4

308 142 Ø10*/pásek 30 × 4

308 143 Ø12*/pásek 30 × 4

308 130 Ø6*/Ø10

308 131 Ø8*/Ø10

308 132 Ø10*/Ø10

308 133 Ø12*/Ø10
* Jmenovitý průřez armování

Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, 
organizační složka Praha

Obr. 4. Svorka S05635 s trhací hlavou

Obr. 5. Svorka DEHNclip

Obr. 6. Takto se DEHNclip používá

d

20 × d (min)

Obr. 1. Svázané spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Obr. 3. Svorníkové spoje podle EN 62561-1 (vhodné pro bleskové 
proudy a účely EMC)

Obr. 2. Svařené spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

50 mm (min)

Zdroj: Časopis ELEKTRO 8-9/2016
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vat, považuji DEHNclip v ochraně před bles-
kem za stejný milník, jakým bylo uvedení vo-
diče HVI na trh.

DEHNclip je první svorka, která doká-
že v betonu vytvořit vodivý spoj bez po užití 
šroubů a zároveň dokáže vést bleskový proud 
v třídě N podle ČSN EN 62561-1, což je pro 
použití v zemniči zcela dostatečné. Je vy-
robena z kvalitní pérové oceli (obr. 5) a její 
montáž je nejenom snadná, ale zároveň i vel-
mi rychlá (obr. 6).

Porovnání montážního času zemničů

Z následujících porovnání vyplývá, že 
montáž zemniče za pomoci svorek DEHNc-
lip je o více než polovinu rychlejší než při 
použití klasického materiálu. Při montáži je 
doporučeno, aby na začátku položení drátu 
nebo pásku byla použita klasická šroubová 
svorka (obr. 8, obr. 9), která zamezí posunu-
tí vodiče ve spoji v průběhu instalace. Šrou-
bové svorky je doporučeno použít též na vý-
vody uzemnění.

Varianty

Svorky DEHNclip umožňují připojit ar-
movací železa o vnějším průměru 6, 8, 10 
a 12 mm na kulatý drát o průměru 10 mm 
nebo pásek 30 × 4 mm.

Testování v rámci Elektrické spojky 2016

Při příležitosti letošního setkání Elektric-
ká spojka 2016 v Českém Šternberku jsem 
svorku DEHNclip prezentoval, ale zároveň 
jsme s členy Clusteru Elektrika.cz proved-

li vlastní porovnávání náročnosti montáže. 
Montáž v praxi ukázala, že předpoklad po-
loviční doby montáže je velmi konzervativ-
ní a není v ní započtena příprava šroubových 
svorek, které je nejdříve třeba povolit. Mezi 
další nevýhody patří i manipulace se svorkou, 
kdy oproti DEHNclip není možné mít klasic-
kých svorek u sebe takové množství.

Výsledná doba montáže v reálu byla opro-
ti klasickým svorkám odhadem maximálně 
třetinová (obr. 10).

Při instalaci na armovací železa vynikla 
i další přednost DEHNclip: velmi nízký pro-
fi l, kdy drát nebo pásek položený na armování 
nevyžaduje vyšší vrstvu betonu jako v přípa-
dě, kdy je použita klasická svorka.

Montáž svorky je tak jednoduchá, že se 
na montáž vrhly i děti, a tak je možné potvr-
dit, že k vytvoření spoje je i síla jedenáctile-
té dívky dostatečná (obr. 11).

Prezentaci svorky v praxi mohou zájem-
ci vidět od září 2016 na mnoha místech Čes-
ké republiky, podrobné informace jsou na:
http://www.elektrika.cz/DEHNclip
Prezentace ve velkoobchodě Kamat:
4. října 2016 – Praha Satalice 
6. října 2016 – Hradec Králové 
11. října 2016 – Nové Město nad Metují
18. října 2016 – Brno
19. října 2016 – Ostrava

Literatura:
[1] ČSN EN 62561-1:2012 Součásti systému ochrany 

před bleskem – Část 1: Požadavky na spojovací 
součásti.

[2] Rychle a bezpečně, nová svorka na armování 
DEHNclip DS263/CZ/0416.

[3] ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem 
– Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života.

Obr. 7 Svorka DEHNclip pro spojení armování 
s páskem 30×4 mm

Obr. 8. Časo-
vá náročnost 
montáže 
uzemnění haly

Obr. 9. Časo-
vá náročnost 
montáže 
uzemnění 
rodinného 
domu

Obr. 11. Potvrzení, že montáž svorky je snadná

Obr. 10. Testování prokázalo dramatické zkrá-
cení montážní doby

Zdroj: Časopis ELEKTRO 8-9/2016
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DEHN chrání
bytové domy

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Budovy pro bydlení

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem bytového 
domu - provedena izolovanou jímací 
soustavou vodiči s vysokonapěťovou 
izolací HVI a HVI light v kombinaci se 
systémem izolovaných podpěr DEHNiso

Projektant, koordinace
Suntel Group, s.r.o.

Hardware
Vodič HVI 10 m
Vodič HVI light 200 m
Podpůrná trubka pro HVI 1 ks
Držák podpůrné trubky 3 ks 
Drát AlMgSi 410 m
Podpěra vedení na zeď 545 ks
Izolované podpěry DEHNiso 215 ks
Izolovaný jímač GFK/Al 8 ks
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Všichni chceme žít v příjemném prostředí, proto je rekonstrukce a renovace bytových 
domů na denním pořádku. Důležitá je při tom i úspora energií, což s sebou přináší vý-
měnu oken, zateplení zdí a střech bytových domů a celý dům se nám před očima mění 
k nepoznání. 

Nakonec přichází na řadu i systém ochrany před bleskem. Rozšířeným nešvarem je in-
stalace hromosvodu ve stejném rozsahu, jako před rekonstrukcí bytového domu, což 
je ovšem většinou v rozporu se stávající normalizací a legislativou. V zájmu každého 
investora tedy je ověřit si kompetentnost jím vybraných projekčních i montážních fi rem, 
přičemž některé z nich stále ještě nezaznamenali platnost řady ČSN EN 62 305 (v sou-
časné době ve své druhé edici, v přípravě je již edice třetí). Naštěstí je již celá řada fi rem, 
které tyto změny sledují a aplikují je při své práci.

U návrhu systému ochrany bytových domů před bleskem musíme tedy postupovat dle 
řady ČSN EN 62 305 v platném znění. Nejprve je potřeba zpracovat analýzu rizika, na zá-
kladě níž jsme schopni zařadit objekt do správné třídy ochrany před bleskem (LPS). Dále 
je nutno provést výpočet dostatečných vzdáleností a následně návrh a rozmístění jímací 
soustavy, svodů a uzemňovací soustavy.

U panelových bytových domů se ve střešní konstrukci i ve zdech nachází armování, 
musíme tedy zajistit dodržení dostatečné vzdálenosti mezi ocelovou výztuží železobe-
tonových konstrukcí na jedné straně a jímací soustavou a svody na straně druhé. Zde 
je použito systému izolovaných držáků DEHNiso pro oddálení jímacího vedení na střeše 
a svody jsou provedeny vodiči s vysokonapěťovou izolací HVI light.

Stejně jako u ostatních budov ani u bytových domů nesmíme zapomenout na vnitřní 
ochranu před bleskem, která je nedílnou součástí systému ochrany před bleskem.

DEHN chrání
bytové domy

Výhody řešení DEHN

- Různorodost a variabilita izolovaných držáků DEHNiso umožní návrh systému ochrany před bleskem na jakýkoliv
bytový dům.

- Nevyhoví-li dostatečné vzdálenosti pro horizontální ani vertikální vedení, je výhodné využít kombinaci systému
DEHNiso k vytvoření jímací soustavy a vodičů s vysokonapěťovou izolací (např. HVI light) pro zhotovení svodů.

- Instalací jímače a podpůrné trubky s vodičem s vysokonapěťovou izolací na strojovně výtahu (je-li situována jako
střešní nástavba) a připojením izolovaného vodiče na obvodové vedení na střeše zabráníme nejen poškození výtahu,
ale zároveň zvýšíme úroveň ochrany celého bytového domu před bleskem.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání.
Technologické provozy
obnovitelných zdrojů energie

www.dehn.cz

Zákazník

Popis projektu

Biocel Paskov, a.s.

Oblast
Obnovitelné zdroje energie

Aplikace
Hromosvodní ochrana – odizolování bles-
kových proudů od prostředí s nebezpečím 
výbuchu a vnitřních technologických zařízení 

Vnitřní ochrana před bleskem – vyrovnání 
potenciálů dílčích bleskových a impulzních 
proudů svodiči přepětí SPD typu 1, 2

Projektant
Elektroservis Paskov, s.r.o.

Montážní fi rma
Elektroservis Paskov, s.r.o.
BEACON ELECTRIC s.r.o.

Hardware
Teleskopický stožár 22,35 m 4 ks
Jímací stožár se dvěma vodiči HVI 6 ks
Vodič HVI long 500 m
Podpěry pro vodič HVI (do EX) 240 ks
Lano Al/50 mm2 100 m
Drát Al/50 mm2 100 m
Zemnící pásek FeZn/30 x 4 mm 936 m
Zemnící drát FeZn/78 mm2 162 m
Zemnící pásek Nerez/30 x 3,5 mm 120 m
Zemnící drát Nerez/78 mm2 20 m
DEHNiso Combi 18 ks

DEHNbloc DBM 1 440 FM 6 ks
DEHNguard DG S 440 FM 8 ks
DEHNguard M TNS 275 8 ks
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DEHN chrání.
Technologické provozy obnovitelných zdrojů energie

Ochrana před bleskem a přepětím pro technologii energe-
tického využití kondenzátu je provedena na nejvyšší úrovni 
současné vědy a techniky, která odpovídá nejpřísnější třídě 
ochrany před bleskem LPS I. Vzniku nebezpečných jiskření, 
které mohou nastat při průchodu dílčích bleskových proudů 
do země, je zabráněno vysokonapěťovými kabely HVI. Tyto 
vodiče jsou schopny svést bleskové proudy až do hodno-
ty 200 kA (vlny 10/350). Jímače na nádržích a teleskopické 
stožáry mimo nádrže jsou situovány tak, že valící se koule 
o poloměru 20 m se dotýká jejich hrotů mimo nebezpečné 
zóny EX 2. Prochází-li vodiče touto zónou, jsou uchyceny na 
speciálních podpěrách, které zajistí vyrovnání potenciálů mezi 
pláštěm vodiče HVI a kovovou stěnou nádrže. Ta je na úrovni 
terénu uzemněna. Jako vodič vyrovnání potenciálů pro oblast 
koncovky vodiče HVI v horní části slouží kovová nádrž.
Vnější ochrana před bleskem je v elektrorozvodně doplněna 
o její vnitřní část. Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou jiskřiště, 
které mají funkci vlnolamu bleskových proudů. Následné svo-
diče SPD typu 2 jsou spolu vzájemně mezi sebou energeticky 
koordinovány.

Výhody řešení DEHN

- Zamezení průchodu bleskových proudů do prostředí s nebezpečím výbuchu a do vnitřních technologických zařízení.

- Bleskový proud bude sveden vysokonapěťovými vodiči HVI do uzemňovací soustavy.   

- Realizované pospojování proti blesku v sobě obsahuje nejen, vzájemné pospojování všech neživých vodivých částí, 
ale také instalaci svodičů bleskových proudů SPD typu 1 na bázi jiskřiště s funkcí svodičů přepětí SPD typu 2 na 
napájecí síti NN.

- V zónách EX bylo provedeno dodatečné pospojování pláště vodiče HVI.

- Instalovaná ochrana před bleskem a přepětím zvýšila provozní disponibilitu technologických zařízení v průběhu bouřek.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání.
Objekt státní správy pro dohled
nad dálniční sítí v České republice

www.dehn.cz

Zákazník

Popis projektu

Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo vnitra ČR

Oblast
Doprava

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem
– izolace anténních systémů
pro přenos dat vůči bleskovým 
proudům.

Vnitřní ochrana před bleskem
– vyrovnání potenciálů dílčích 
bleskových a impulzních proudů 

Hardware
Vodič HVI   190 m
DEHNiso Combi 10 ks

DEHNventil M TNC 255 15 ks
DEHNventil M TNS 255 5 ks
DEHNventil M TN 255  8 ks

DEHNguard M TNC 275 12 ks
DEHNguard M TNS 275 20 ks

DEHNfl ex DFL M 255 28 ks
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DEHN chrání.
Objekt státní správy pro dohled
nad dálniční sítí v České republice

Objekty pro dohled nad dálniční sítí patří k nejdůležitějším 
z hlediska zajištění bezpečnosti na silničních komunikacích. 
Proto jim je věnována pozornost v ochraně před bleskem 
a přepětím. Celá vnější a vnitřní ochrana před bleskem 
byla provedena podle souboru českých technických norem 
ČSN EN 62305- 1 až 4. Na základě analýzy rizika byly budovy 
zařazeny do třídy ochrany před bleskem LPS II a III (pomocné 
provozy). 
Pro hromosvodní ochranu hlavních objektů byly instalovány 
speciální vysokonapěťové kabely HVI, které odizolují možné 
bleskové proudy od vnitřních metalických instalací. Tím 
se zabrání nebezpečným jiskřením a možným přeskokům 
částečných bleskových proudů na elektrické a elektronické 
systémy nacházející se uvnitř budovy. Projektant zkontroloval 
dostatečnou vzdálenost vodiče HVI, kterou je potřeba dodržet 
v místě připojení na jímače. Ta musí být do 0,75 m pro 
vzduch. Následně montážní fi rma dodržela montážní návod 
pro vodiče HVI. Při montáži nedošlo ani k mechanickému, ani 
k tepelnému poškození vodiče HVI.
Svodiče přepětí byly rozmístěny podle normy ČSN EN 62305-4
a to vždy na rozhraních zón ochrany před bleskem. Použité 
svodiče přepětí SPD typu 1, 2 a 3 jsou spolu vzájemně 
koordinovány tak, aby výstupní energie nepoškodila koncová 
zařízení.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

Výhody řešení DEHN

- Zabránění vniku bleskových proudů přes koaxiální 
kabely dovnitř objektu

- Nejprve bude sveden bleskový proud do 
uzemňovací soustavy a pak do vnitřního systému 

- Svodiče bleskových proudů na bázi jiskřiště 
s funkcí vlnolamu jsou energeticky koordinovány 
s následnými svodiči přepětí a koncovými 
zařízeními

- Ochrana všech vstupních vedení do objektů

- Zvýšení provozní disponibility všech složek 
dohledu na dálniční síti

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání
telekomunikační zařízení

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Telekomunikační zařízení mobilních 
operátorů

Aplikace
Vnější a vnitřní ochrana před 
bleskem 10-ti telekomunikačních 
stanic Vodafone CZ – provedena 
izolovanou jímací soustavou vodiči 
s vysokonapěťovou izolací HVI, 
HVI power a HVI light.

Projektant
Suntel Group, s.r.o.

Montážní firma
Suntel Group, s.r.o.

Hardware
Vodič HVI 202 m
Vodič HVI power 165 m
Vodič HVI light 40 m
Podpůrná trubka pro HVI 12 ks
Podpůrná trubka pro HVI power 9 ks
Jímací stožár 30 pro HVI light 2 ks
Držák podpůrné trubky 66 ks
Držák (výložník) na anténní 
stožár 6 ks
Podpěra vedení na střechy 
a stožár  293 ks
Svodič DEHNventil TNS 255 10 ks
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Telekomunikační mobilní sítě mají v naší společnosti nezastupitelnou úlohu a jejich 
význam neustále roste. Zvláštností při návrhu systému ochrany před bleskem teleko-
munikačních stanic a zařízení je, že jen zřídka jde o samostatnou stavbu či konstrukci. 
Většinou je stanice mobilního operátora situována na budově či v budově určené k jiné-
mu účelu. Tento fakt je potřeba vzít v úvahu při zpracování analýzy rizika, která musí být 
vypočtena na budovu jako celek (kromě výjimek uvedených v ČSN EN 62 305-2, ed. 2).

Ještě stále se velmi často praktikuje pouhé připojení stožáru k jímacímu vedení. V tom-
to případě nastává problém, prochází-li anténní stožár střešním pláštěm a následně je 
ukotven např. ke konstrukci střechy, zhotovené z materiálů spadajících do nižších tříd 
reakce na oheň (s vyšším stupněm hořlavosti). Zde hrozí zavlečení bleskového proudu 
prostřednictvím anténního stožáru do budovy a následně nejen poškození vnitřních 
vodivých systémů, ale také zapálení hořlavé konstrukce budovy. 

Zabránit zavlečení bleskového proudu do budovy můžeme dvěma způsoby: 

1. Instalací oddálené jímací soustavy pomocí izolovaných distančních držáků DEHNiso,
což je mnohdy problematické, vzhledem k umístění výložníků a antén na stožáru.

2. Instalací izolované jímací soustavy s vodiči HVI. Oblast koncovky v horní polovině
podpůrné trubky zajistíme ukotvením trubky její izolovanou částí nad vrcholem an-
ténního stožáru nebo upevněním na výložník v dostatečné vzdálenosti od stožáru
a všech kovových komponent. Dále vodič HVI s vysokonapěťovou izolací vedeme
po střeše a zdi budovy na podpěrách a připojíme k uzemňovací soustavě. Vodič HVI
můžeme rovněž připojit ke stávajícímu jímacímu vedení či svodům, v tomto případě
však musíme dodržet druhou (tzv. variabilní) oblast koncovky.

U těchto aplikací je velmi důležité vyřešit nejen vnější, ale rovněž vnitřní ochranu před 
bleskem, tzn. opatřit připojená vedení svodiči bleskových proudů a přepětí.

DEHN chrání
telekomunikační zařízení

Výhody řešení DEHN

- Ucelená koncepce komponentů DEHN Vám zajistí variabilní řešení při
návrhu oddálené nebo izolované jímací soustavy.

V případě využití izolované soustavy ochrany před bleskem vodiči HVI je
výhodou malá prostorová náročnost aplikace.

Použitím oddálené nebo izolované soustavy DEHN předejdeme škodám
způsobeným přenosem bleskového proudu do budovy a zabezpečíme
tím nejen ochranu budovy a jejích vnitřních systémů, ale rovněž zvýšení
ochrany zdraví a životů lidí nacházejících se uvnitř objektu, což je primárním
úkolem ochrany před bleskem.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání
Vás i Váš domov

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Budovy pro bydlení

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem - provedena 
izolovanou jímací soustavou vodiči s 
vysokonapěťovou izolací HVI a HVI light

Projektant
Suntel Group, s.r.o.

Montážní firma
Suntel Group, s.r.o.

Hardware
Vodič HVI light 300 m
Vodič HVI 70 m
Jímací stožár 30 pro HVI light 6 ks
Podpůrná trubka 
pro HVI (4700 mm) 1 ks 
Vodič CUI (5000 mm)  2 ks 
Podpěra vedení na střechy 4,9 kg 120 ks
Podpěra FB na ploché střechy  150 ks
Podstavec 17 kg s klínem a podl. 25 ks
Podpěra vedení na zeď 250 ks
Chodníková revizní
krabice se zkuš. svorkou 16 ks
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Ochrana života je prvořadým úkolem všech bezpečnostních zařízení a opatření, 
mezi něž systém ochrany před bleskem bezesporu patří. Ochrana budov pro 
bydlení před bleskem a přepětím byla po dlouhá léta podceňována, avšak řada 
případů úderu bleskem dokazuje, že následky takovéhoto zanedbání mohou 
být velmi alarmující.

Postup při návrhu systému ochrany budov pro bydlení před bleskem je stejný, 
jako pro jakoukoliv jinou stavbu a nejinak tomu bylo i v případě tohoto domu. 
Nejprve byla zpracována analýza rizika, na zákla-
dě jejíhož výsledku byla budova zatříděna do třídy 
ochrany před bleskem LPS III. Dále byly vypočteny 
dostatečné vzdálenosti a provedeno 3D modelo-
vání ochranného prostoru metodou valivé koule. 
Vzhledem k rozloze a členitosti domu a velikosti 
prosklených ploch vnějších zdí bylo rozhodnu-
to o vytvoření izolované soustavy ochrany před 
bleskem. Na zeď strojovny výtahu byla ukotvena 
podpůrná trubka o délce 4700 mm s vodičem 
s vysokonapěťovou izolací HVI. Jímací tyč na 
této trubce vykryla ochranným prostorem pře-
vážnou část budovy. Dále jsou po obvodu domu 
instalovány jímací stožárky o výšce 2600 mm, 
které zabezpečí ochranný prostor okrajových čás-
tí domu.

Nesmíme však zapomenout, že vnější ochrana 
před bleskem je pouze část systému ochrany 
před bleskem a vždy musíme zabezpečit i vnitřní 
ochranu budovy.

DEHN chrání
Vás i Váš domov

Výhody řešení DEHN

- V případě návrhu izolované soustavy ochrany před bleskem není nutno dodržet vzdálenost mezi jednotlivými svody,
rozhodující je výpočet dostatečné vzdálenosti „s”.

- U menších objektů a rodinných domů je výhodou možnost použití vodiče s vysokonapěťovou izolací do 45 cm pro
vzduch - HVI light (finanční úspora).

- Díky sofistikovanému vývoji komponent DEHN a širokému sortimentu vždy naleznete řešení na míru vhodné právě pro
Vás a Váš dům.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání
čerpací stanice CNG

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Prostředí s nebezpečím výbuchu

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
Vnitřní ochrana před bleskem
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů svodiči přepětí 
SPD typu 1, 2

Hardware
Sada vodiče HVI délky 11 m
Drát DEHNalu
d=8mm AlMgSi délky 8 m
Stojan včetně trubku do 3,2 m 1 ks
Betonový podstavec d=340 mm 9 ks

DEHNventil DV M TNC 255 1 ks
DEHNshield DSH TN 255 2 ks
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DEHN chrání
čerpací stanice CNG

Výhody řešení DEHN

- Ochrana před bleskem a přepětím musí být v souladu s koncepcí pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Nejprve bude sveden bleskový proud vysokonapěťovými vodiči do země.

  Následně bude vyrovnán potenciál bleskového proudu v rozváděči a stojanech pomocí přepěťových ochran.

  Budou použity svodiče jen od jednoho výrobce a je nutno dodržovat jejich montážní návody.

  Instalovaná ochrana před bleskem a přepětí zvýší nejen ochranu osob, ale také provozní disponibilitu 
čerpacích stanic CNG v průběhu bouřek.

Tel.: +420 222 998 880-2
Fax: +420 222 998 887
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

Proč právě CNG - 10 důvodů:
- Nejlevnější pohon v ČR.

- Nulová silniční daň.

- Minimální výše spotřební daně.

- Ekologické výhody.

- Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější.

- Velký potenciál zemního plynu.

- Ve světě jezdí přes 11 milionů vozidel.

- Dostatečné zásoby zemního plynu.

- Plně vyvinutá a zavedená technologie.

- Rozvoj plnících stanic na zemní plyn.

Technologie CNG 
- Rychlo-plnicí stanice s výkonem kompresorů

100, 250, 500 a 1000 Nm3 / hod.

- Vstupní tlaky 0,02 - 60 bar.

- Výstupní tlaky 200 až 330 bar.

- Moderní výkonné kompresorové jednotky.

- Modulární řešení kompresorových jednotek 
a zásobníků - možnost připojení další 
kompresorové jednotky a zásobníků CNG.

- Efektivní sušení zemního plynu.

- Cejchované výdejní stojany s pistolí NGV I., NGV II., 
kartový terminál, dálkový monitoring.

- Bezobslužný provoz technologie CNG.

Hlavní cíle ochrany před bleskem:
- Ochrana před požárem a explozí.

- Ochrana osob.

- Ochrana elektroniky v systémech s požadovanou 
vysokou dostupností.



DS85/CZ/0717 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 60

- 6 -

DEHN chrání
výtahové systémy

Popis projektu

Oblast
Transportní technika

Aplikace
Vnitřní ochrana před bleskem 
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů 
svodiči přepětí SPD typu 1, 2,3

Hardware
DEHN ventil DV M TNC 255  1 ks 
DEHNshield TNC DSH TNC 255  1 ks
DEHNrail M 4P DR M 4P 255  1 ks

www.dehn.cz
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DEHN chrání
výtahové systémy

Výhody řešení DEHN

- Ochrana výtahu musí být v souladu s koncepcí 
ochrany před bleskem pro danou stavbu. 

- Při pravidelných revizích musí revizní technik 
upozornit provozovatele elektrických zařízení 
na případný nesoulad s touto koncepcí.

- Při instalaci přepěťových ochran je vhodné používat 
svodiče jen od jednoho výrobce a dodržovat jejich 
montážní návody.

- Instalovaná ochrana před bleskem a přepětí 
zvýší provozní disponibilitu výtahových systémů 
v průběhu bouřek.

Tel.: +420 222 998 880-2
Fax: +420 222 998 887
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

Úvod
Výtahy slouží pro přepravu osob a dopravu nákladu ve všech 
soukromých a veřejných oblastech života. Pro nízké dopravní 
výšky se často používají hydraulické výtahy, v ostatních pří-
padech lanové výtahy s protizávažím. Rychlost výtahu pro 
přepravu osob začíná na cca 1 m/s. Pro vyšší budovy až 8 m/s 
a pro mrakodrapy (výškové budovy) až 17 m/s. Zátěž může 
dosahovat přepravní kapacity až 5 tun. 

Výtahy dnes splňují bezpočet funkcí:
- plynulý rozjezd a zastavení pomocí frekvenčního měniče,
- optimalizovaná dopravní opatření (např. jízda s plnou zá-

těží, přednastavení zastavení výtahu, zákaz jízdy výtahu při 
požáru),

- funkce úspory elektrické energie (při jízdě výtahu bez osob, 
nebo v klidové poloze vypnutí osvětlení kabiny a ventilátoru,

- funkce rekuperace elektrické energie (při jízdě se zatížením 
do suterénu nebo také při jízdě bez zátěže do patra – do-
chází k výrobě kinetické energie, která je rekuperovaná do 
sítě nn.

Tyto funkce jsou možné jen při použití citlivých elektronických 
zařízení.

Výrobce výtahu instaluje bezpočet opatření ke snížení rozmě-
rů ve vazbě na kabeláž a technologii výtahů na přiměřenou 
míru. Přestože jsou rozváděče kovové a odstíněné a kabeláž je 
provedena v souladu s principy EMC, nemohou tato opatření 
zabránit, aby vznikaly škody způsobené přepětím na výtazích.
Součásti technologie výtahů jsou také periferní jednotky 
(např. tlačítko volby poschodí, ukazatel poschodí), které jsou 
propojeny s kabinou výtahu. Svodiče přepětí jsou instalová-
ny nejen na přívodu sítě nn, ale také na přívodu telefonu 
a ústředny elektrické požární signalizace (EPS).

Návrh řešení
Do rozvádeče v 1 NP, ze kterého je vyvedeno přívodní napájení 
výtahu do strojovny, byl nainstalován DEHNventil DV M TNC 255. 
Ve strojovně výtahu v podružném rozvaděči byl umístěn 
DEHNshield TNC DSH TNC 255. Do skříně řídící elektroniky 
ve strojovně byl instalován DEHNrail M 4P DR M 4P 255. 
Původní zemnič typu A vykazoval hodnoty zemního odporu 
okolo 100 Ω. Vzhledem k tomu, že se jedná o síť TNC a je 
vodič PEN zemněn až v transformátorové stanici, byl  vytvořen  
kolem domu nový zemnič typu B (obvodový zemnič) z pásku 
FeZn 30 x 4 mm. K němu bylo přes hlavní ekvipotenciální pří-
pojnici (dále jen MEB) na úrovni terénu připojeno pospojování 
všech vodivých částí strojovny. Pospojovací vedení pospojení 
(vodič AlMgSi 8 mm) vedlo od MEB přes výtahovou šachtu 
až do strojovny. Toto ochranné opatření mělo za cíl vyrovnat 
potenciál mezi všemi vodivými částmi výtahu.
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DEHN chrání
osvětlovací stožáry

www.dehn.cz

Zákazník

Popis projektu

České dráhy, a.s.

Oblast
Logistika

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
Vnitřní ochrana před bleskem 
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů svodiči přepětí 
SPD typu 1, 2

Hardware
Sada vodiče HVI long                 80 m
Podpůrná trubka s jímačem 1 ks
Příslušenství pro vodič HVI long 
 
DEHNventil DV M TNC 255 1 ks
DEHNpatch M Class E  2 ks
DEHNvario DVR BNC RS485 230 2 ks
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Hlavní cíle ochrany 
před bleskem:
- Ochrana kamerových systémů před 

přímými údery blesku. 
-  Přednostní svedení bleskových proudů 

do uzemňovací soustavy.
- Zvýšení disponibility elektronických 

systémů.

Navrhované řešení 
ochrany před bleskem:
Jedinou možností, jak spolehlivě chránit 
elektroniku na stožáru, byla instalace izo-
lovaného hromosvodu. Pro stožár byl tedy 
navržen izolovaný jímač se svodem reali-
zovaným vysokonapěťovým vodičem HVI. 
Podle montážních návodů vodičů HVI je 
potřeba dodržet minimální vzdálenost 
mezi svody 200 mm. Zkušební svorky byly 
umístěny co nejníže okolního terénu, aby 
bylo využito izolačních vlastností vodi-
čů HVI. 
Dalším krokem byla instalace svodičů 
přepětí. Do rozváděče u paty stožáru byl 
instalován svodič SPD typ 1+2, konkrétně 
DEHNventil DV M TNC 255.
Pro celkovou koncepci ochrany před bles-
kem je důležité se také zaměřit na datové 
propoje. Vzhledem k tomu, že celé zaříze-
ní je chráněno izolovaným hromosvodem 
a veškerá zařízení se nachází v zóně LPZ 
0B a vyšší, bylo třeba instalovat SPD na 
oba konce vedení co nejblíže k chráněným 
zařízením. Pro přenos WiFi signálem byla 
volba jasná - SPD DEHNpatch M Class E 
svými parametry odpovídá požadavkům. 
Důležitější bylo zvolit vhodný typ SPD pro 
videosignál. Pro analogový signál byla 
zvolena přepěťová ochrana DEHNvario 
DVR BNC RS485 230.

DEHN chrání
osvětlovací stožáry

Výhody řešení DEHN

- Ochrana před bleskem a přepětím musí být v souladu s koncepcí ochrany před bleskem.

- Nejprve bude sveden bleskový proud vysokonapěťovými vodiči do země.

- Budou použity svodiče jen od jednoho výrobce a je nutno dodržovat jejich montážní návody.

- Důsledná koncepce energetické koordinace mezi svodiči SPD pro různé typy signálů.

- Instalovaná ochrana před bleskem a přepětí zvýší provozní disponibilitu elektronických systémů v průběhu bouřek.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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www.dehn.cz

DEHN chrání
dřevostavby

Popis projektu

Oblast
Občanská výstavba

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů DEHNcon

Vnitřní ochrana před bleskem
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů svodiči přepětí SPD 
typu 1, 2

Hardware
Sada vodiče DEHNcon  11 m
Podpůrná trubka s jímačem 1 ks
Příslušenství pro vodič DEHNcon 
 
DEHNshield DSH TNC 255 1 ks
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Tel.: +420 222 998 880-2
Fax: +420 222 998 887
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

DEHN chrání
dřevostavby

Výhody řešení DEHN

- Zabránění přeskoku bleskových proudů přes 
hořlavý materiál stěny dovnitř objektu.

- Tímto opatřením dojde k podstatnému zvýšení 
bezpečnosti osob uvnitř dřevostavby v průběhu 
bouřkové činnosti.

- Nejprve bude sveden bleskový proud do 
uzemňovací soustavy a pak do vnitřního systému.

- Svodiče bleskových proudů na bázi jiskřiště 
s funkcí vlnolamu jsou energeticky koordinovány 
s následnými svodiči přepětí a koncovými 
zařízeními.

Hlavní cíle ochrany před bleskem:
- Ochrana dřevostaveb před přímými údery blesku. 
-  Bezpečné svedení bleskových proudů do uzemňovací soustavy.
-  Ochrana elektronických systémů uvnitř objektu.

Rizika spojená s dřevostavbami:
- Dřevostavba je stavba s vysokým rizikem požáru.
- Požár se šíří velice rychle s ohledem na použité materiá-

ly a klimatické poměry, což představuje veliký problém při 
případné evakuaci osob, zvláště pak dětí.

- Z těchto důvodů je velice důležité přistoupit k ochraně 
před bleskem svědomitě a pečlivě.

- Izolovaný hromosvod, je-li správně navržen, zaručí izolaci 
bleskového proudu vůči vnitřním kovovým částem stavby. 
Tím dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti osob, které 
se nacházejí uvnitř stavby.

- Nesmí se také zapo-
menout na základo-
vý zemnič, který má 
být položen v zákla-
dech stavby, a vy-
veden ke svodům 
i k hlavní ekvipoten-
ciální sběrnici stavby. 
V daném případě se 
využívají nosné zá-
kladové vruty stavby.

- Dalším krokem byla 
instalace      kombinova-
ného svodiče blesko-
vých proudů SPD typ 
1+2 v hlavním rozvá-
děči.

Komponenty Kat. č.

1
DEHNcon-H sada k upevnění na stožár 
(max. volná délka 2 540 mm nad držáky)
(max. volná délka 4 940 mm nad držáky)

819 257
819 259

2
Držák na potrubí (rozsah 45-65 mm)
Držák na potrubí s upínacím páskem
                           (rozsah 50-300 mm)

105 161

105 160

3 DEHNcon-H sada k umístění pod střechou 819 243

4
Držák podpůrné trubky do plochy střechy
Průchodky (černá barva)
                 (červená barva)

105 240
105 245
105 246

5 Podpěra vedení do plochy střechy
Podpěra vedení na stěnu

202 829
275 259

Poznámka 1    Minimální délka vodiče DEHNcon-H je 6 metrů.
                      Maximální délka svodu pro LPS III je 11 metrů.

Poznámka 2    Pro plechovou střechu je doporučeno vedení umístit 
                      nad krytinou.
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upevnění na stožár umístění pod střechou
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h Kontroly a inspekce na elektrických zařízeních 
do napětí 123 kV

DEHNcheck kamera (SET DIGIK) je 
komplexní kamerový systém, který je určen 
pro kontrolu, zda elektrická zařízení pod na-
pětím vykazují navenek poškození nebo vady. 
Skládá se z kamery s bateriemi, USB kabe-
lem, držákem chytrého telefonu, s krytem, 
adaptérem s převodovou spojkou a brašnou 
pro transport.

Bezdrátovou kamerou je možné kontrolo-
vat elektrická zařízení do hodnoty 123 kV/15 
až 60 Hz (s vhodnými izolačními spojovací-
mi díly z programu DEHN) a v sítích nízké-
ho napětí do hodnoty 1 000 V/15 až 60 Hz 
a 1 500 V DC. 

Technické údaje
– typ: SET DIGIK,
– katalogové číslo: 766 390,
– jmenovité napětí: do 123 kV,
– formát Full HD MP4 s rozlišením

18,2 Mpx,
– 10× optický zoom,
– automatické nastavení ohniskové vzdále-

nosti,
– rozsah záznamu: 220 obrázků,
– kompaktní rozměry a malá hmotnost.

Kamerový systém ulehčí práci na elek-
trických zařízeních nn a vn, zvláště na těž-
ce přístupných místech, jichž lze ale snadno 
dosáhnout při použití flexibilních nadstavců. 
Technik využívá bezdrátové Wi-Fi připojení, 
které přenáší signál z kamerového systému 
DEHNcheck do telefonu nebo přímo do po-
čítače, aniž by stál v nebezpečném prostoru. 

DEHNcheck zkontroluje bez velkých nákla-
dů stav daného zařízení. Z fotodokumenta-
ce nebo z videozáznamů je možné zjistit, že 

např. během údržby bylo v zařízení zapome-
nuto nářadí. Při inspekci není nutné vypnout 
zařízení, a tím se podstatně zkracuje doba po-
třebná k zajištění pracoviště ve smyslu pří-
slušných vyhlášek. 

Výhody použití kamerového systému:
– usnadnění práce,
– zvýšení bezpečnosti,
– bezdrátová komunikace mezi kamerou

a chytrým telefonem nebo počítačem,
– dokumentace stavu zařízení, aniž by bylo

vypnuto,
– úspora času na zajištění pracoviště.

Aby nebyla kamera při manipulaci poško-
zena, je celková délka izolační tyče omezena 
na 7 000 mm. To je dáno mechanickým za-
tížením nejen pracovní hlavice, ale zejmé-
na spojovacích prvků. U delších izolačních 
tyčí je doporučena kombinace horizontál-
ních a vertikálních částí! Obsluhovat kame-
ru s izolační tyčí smí jen jedna osoba. Pra-

covní hlavici s izolační tyčí 
lze při manipulaci uchopit 
jen v oblasti černého krouž-
ku. Uchopení v jiné oblas-
ti není dovoleno. Červený 
kroužek ohraničuje oblast 
průniku pracovní hlavice 
a izolační tyče do elektric-
kého zařízení (obr. 3).

Další přednosti kame-
rového systému:
– digitální kamera Sony

Cyber-Shot QX10 (DI-
GIK QX10),

– spojení s chytrým tele-
fonem prostřednictvím
Wi-Fi,

– pracovní teplota: obal
a adaptér: –25 až +55 °C,
kamera a baterie: 0 až
+40 °C,

– sada prodlužovacích tyčí
pro různá napětí,

– připojení mikro USB 2.0.

http://www.dehn.cz

Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 
organizační složka Praha

Obr. 1. Kamerový systém umožňuje vizualizaci 
těžce přístupných míst

Obr. 2. Zobrazení situace na mobilním telefonu

Obr. 3. Izolační tyče s pracovní hlavicí

www.odbornecasopisy.cz
technické a hospodářské novinky ze světa, 
tematické elektronické speciály, 
programy a prezentace z konferencí

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2017
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