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Aktuální přehled ČSN souvisejících s ochranou před 
bleskem k 1. 7. 2020 
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 před bles-
kem, 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, ed. 2, 2017-12: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti
ČSN EN 62561-2, ed. 2, 2018-12: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
ČSN EN 62561-3, ed. 2, 2018-04: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
ČSN EN 62561-4, ed. 2, 2018-05: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
ČSN EN 62561-5, ed. 2, 2018-05: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provede-
ní zemničů
ČSN EN 62561-6, ed. 2, 2018-12: Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
ČSN EN 62561-7, ed. 2, 2018-12: Součásti systémů 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 sí-
tích 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, ed. 2, 2017-03: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 9: Pulsy mag-
netického 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: Tlu-
mené kmity magnetického pole – zkouška odolnosti. Základní norma EMC
ČSN EN 50539-11 (341394), 2013-09: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnu-
jící 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 za-
hrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických instalací
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
ČSN EN 50310 ed. 4, 2017-02: 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, de-
fi nice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, 2018: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochra-
na 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 – Odpojo-
vání, 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. 3, 2018: 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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Stalo se  standardem, že  kromě osvětle-
ní se  na  jeho sloupech v  průmyslovém 
areálu vyskytují i další zařízení, která jsou 
náchylná na poškození nejenom bleskem, 
ale i  přepětím, které vznikne z  běžných 
provozních důvodů. Klasickým příkladem 
je infrastruktura zabezpečovacího systému.

Popis situace

V areálu vznikl systém místního osvětlení 
komunikací, který je  postaven na  ocelo-
vých sloupech, které jsou mezi sebou spo-
jeny v zemi pozinkovaným páskem  a mají 
tak společnou zemn cí soustavu. Po  vy-
budování tohoto osvětlení si revizní tech-
nik všiml,  že  není  dob ý nápad z důvod
uvedených v  ČSN EN 62305-3 E.5.6.2.2.1
E.5.4.3.2 Základový zemnič (Ocel v  beto-
nu spojená s ocelí v půdě způsobí korozní 
proud daný galvanickým napětím pravdě-
podobně 1 V, který teče přes zem a vlhký 
beton a  rozkládá ocel v  zemi. Zemniče 
v  půdě by  měly být z  mědi nebo z  ne-

rezové oceli, kde budou spojeny s  ocelí 
v betonu). Pro zabránění degradace zem-
niče uloženého v půdě už nebylo možné 
zvolit výhodnější variantu s  nerezovým 
drátem 10 mm  a  tak bylo vloženo pro 
oddělení od  základového zemniče v  bu-
dově do spoje jiskřiště. Vložením jiskřiště 
se  problém s  odplavováním materiálu 
z  pozinkovaného pásku směrem k  oceli 
v betonu vyeliminoval a zároveň díky pou-
žití jiskřiště se schopností svádět bleskový 
proud v třídě H dle ČSN EN 62561-2 bude 
při případném zásahu bleskem do a nebo 
v blízkosti osvětlení vytvořen mezi oběma 
zemn cími soustavami bezpečný spoj.

Problémy se  začaly objevovat poté, kdy 
na  sloupy osvětlení byly umístěny systé-
my pro zabezpečení objektu a  sledování 
pohybu osob v areálu. Z důvodu bezpeč-
nosti byla pro tyto systémy klíčová komu-
nikace po vodičích. 

Problém

Při jakémkoliv ,,zhoupnutí  potenciálu do-
cházelo k jeho vyrovnání mezi ,,objektem
osvětlení a zemničem budovy prostřednic-
tvím těchto dodatečně roztahaný  spo-
jů zabezpečovacího systému, protože 
se  při instalaci jiskřiště nemyslelo na  jeho 
zapalovací napětí, které leželo nad 2 kV.

Ochrana zařízení na stožárech 

v průmyslovém areálu 

Ochrana napájení a dat stožáru s izolovaným LPS

Izolovaný LPS za pomoci vodiče HVI Pozinkovaný pásek není řešení na dlouho

Jan Hájek, DEHN s.r.o. (www.dehn.cz)

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Řešení

Řešením bylo nahrazení jednoduchého 
jiskřiště podstatně složitějším zařízením
a to konkrétně VCSD (VCSD: Voltage Con-
trolled Smart Decoupling Device), které 
umožňuje nejenom docílit spoje odol-
ného bleskovým proudům až 100 kA, ale 
zároveň dokáže reagovat i při hodnotách 
napětí již nebezpečného pro dotyk ob-
sluhy. Tato instalace byla výhodnější než 
důsledné použití optických vodičů pro 
komunikaci a  využití stávajícího vedení 
osvětlení prioritně pro napájení těchto 
systémů.

Jak by to mělo vypadat správně?

Systémy osvětlení by měly být uzemněny 
za  pomoci vodiče z  korozivzdorné oceli 
ve formě drátu o průměru 10 mm. Systém 
napájení osvětlení by měl být mezi sloupy 
tažen separátně od systému napájení ka-
mer, čidel a jejich datových vodičů. 

Vedení opouštějící budovu musí být opat-
řeno svodiči bleskových proudů a  tyto 
svodiče pak podle rozsáhlosti obou sys-
témů musí být instalovány i  v  dalších 
místech instalace. Ideálním místem je pak 
svorkovnice v osvětlovacím stožáru a pří-
mo u chráněného zařízení.

Svodiče určené pro ochranu napájení

DEHNshield

Tyto svodiče si  dokáží poradit nejenom 
s  bleskovým proudem, ale i  zabezpečit 
stejně nízkou ochrannou úroveň jako 
svodiče přepětí typ  2 a  typ  3. Jiskřiště
v  DEHNshieldu je  konstrukčně jednodu-
ché a  pro zpracování obloučku na  elek-
trodách používá princip zhášecích komor. 
Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště 
zabezpečí, že oblouček doputuje do části, 
kde je mezi oběma elektrodami spoj s ví-
cenásobným jiskřištěm  na  kterém se  ob-
louk rozdělí na  množství malých oblouč
které s nízkým  napětím. Díky rozdělení 
na množství dílčích obloučků je otázkou
krátkého času, než jeden z obloučků zhas-
ne  a  přeruší tak reakci svodiče. Výhodou
tohoto uspořádání jiskřiště je kromě jeho 
jednoduchosti i  prostorová nenáročnost, 
která pro jeden pól nepřekročí šíři jed-
noho modulu rozváděče. Svodiče DEHN-
shield jsou k  dispozici jak pro sítě TNC, 

VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling 
Device pro propojení zemničů

DEHNshield 

DEHNshield - princip RAC jiskřiště 

Parametry DEHNshield

Jmenovité napětí AC UN 230 / 400 V

Maximální provozní napětí  AC UC 255 V

Bleskový proud  (10/350) Itotal 25 / 50 kA

Bleskový proud na jeden pól (10/350)/ Iimp 12,5 kA

Ochranná úroveň UP 1,5 kV

Maximální předjištění 160 A gL/gG

Signalizace funkce zelená / červená

Šířka jednoho pólu jedna jednotka

Provedení bez kontaktu dálkové signalizace

Síť TNS TNC TT

Třífázové provedení DSH TNS 255 
obj.č. 941 400

DSH TNC 255 
obj.č. 941 300

DSH TT 255 
obj.č. 941 310

Jedofázové provední DSH TN 255 
obj.č. 941 200

DSH TT 2P 255 
obj.č. 941 110

Provedení s kontaktem dálkové signalizace

Síť TNS TNC TT

Třífázové provedení DSH TNS FM 255 
obj.č. 941 405

DSH TNC 255 FM 
obj.č. 941 305

DSH TT 255 FM 
obj.č. 941 315

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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TNS  tak pro síť TT  a to pro tří i jednofázové
přípojky. Nově jsou dostupná i provedení 
s kontaktem pro dálkovou signalizaci sta-
vu, která najde své místo uplatnění při in-
stalaci hlavně v průmyslových aplikacích. 
Svodiče DEHNshield mají funkci vlnolamu 
pro bleskový proud – WBF  a tak je možné
je  použít přímo pro ochranu koncového 
zařízení. Koordinace se  svodiči typ  2 a  3
je  samozřejmostí, stejně tak i  to, že  díky 
nevyfukujícímu provedení není nutné 
dodržovat v  rozváděči odstupy od  dal-
ších prvků elektrické instalace. Připojovací 
svorky mají v  závislosti na  druhu vodiče 
velmi široký rozsah a umožňují upevnění 
vodičů 1,5-35 mm2. V  případě zapojení 
do ,,V  je možnost použít rozšiřovací svor-
ku STAK 25, která umožní připojení dvou 
vodičů s  průřezem 25 mm2. Díky schop-
nosti omezit zkratový proud (Ifi) až 25 kAeff
je  nutné DEHNshield předjišťovat až  při 
hodnotách předřazeného jištění překra-
čující  160 A.

DEHNguard ACI 

Je  svodič typ  2 s  Advanced-Circuit-Inter-
ruption (ACI), kter  přináší tyto výhody při 
použití

Jistota při dimenzování

Není třeba se starat o to, zda jsou svodiči 
předřazeny pojistky, jaká je jejich hodnota
a charakteristika. Bezproblémové splnění 
požadavku ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ne-
jsou pojistky  a  tak i  délka připojovacích 
vodičů e zkrátí.

Úspora při instalaci

Výhodou nové konstrukce je i to, že stačí 
na  připojení fázových vodičů připojovací 
průřez 6 mm2.

Vysoká pevnost vůči TOV a nulové 

unikající proudy

Pokud se v síti objeví díky něčí chybě sdru-
žené napětí, svodič je dokáže dlouhodobě 
svádět tak dlouho, než vybaví předřazené 
jištění a zůstane nepoškozen. Integrované 
jiskřiště se postará i o zabránění toku uni-
kajících proudů, které v instalacích s hlída-
či izolačního stavu způsobují při použití 
klasické konstrukce svodiče provozní po-
ruchy. 

Úspora místa 

Více místa v rozváděči – cca 60 % úspory 
místa v  rozváděči, protože není potřeba 
dodatečných pojistek.

Jaké jsou další výhody této 

konstrukce?

Svodiče pomaleji stárnou díky galvanické-
mu  oddělení varistoru, nedochází tak  ani 

 unikající  proudů . Při častých výky
napětí v síti není ristor zbytečně
ž  a tím se opět prodlouží jeho život-
nost. Svodič s technologií ACI nezpůsobu-
je útlum přenosu signálu při komunikaci 
PLC na síti NN – řídících signálů, Ethernet 

přes PLC atd. Svodiče jsou k dispozici pro 
všechny druhy sítí 230 V a i ve variantě pro 
napěťovou úroveň 385 V.

DEHNcord

Je  jedno, nebo dvoupólový kompakt-
ní svodič přepětí typ  2 s  integrovaným
odpojovacím zařízením a  stavovým ter-
číkem. Svodič se  připojuje za  pomoci 
dvou či tří vodičů. Je určený pro instalaci 
do  podlahových systémů, kabelových 
kanálů a  přístrojových krabic. Nasazuje 
se  na  rozhraní zón 0B-1 a  vyšších. Svodič 
je možné připevnit do místa instalace pro-
střednictvím dvou otvorů.

Svodiče určené pro ochranu datových 

rozvodů

DEHNpatch

DEHNpatch splňuje požadavky na  Cat.6 
a  je  použitelný pro všechny datové roz-
vody do  48  V. Lze jej použít pro většinu 
datových služeb v  kanceláři, ale i  ve  vý-
robním závodě, jako je  gigabitový Ether-
net, telefonní ústředna nebo ISDN, ale 
také pro systémy Voice of IP a Power over 
Ethernet  a  to  vše pouze jedním typem 
přepěťové ochrany: DEHNpatch. Plně stí-
něné provedení DEHNpatch umožňuje 
zapojení do  stíněných a  nestíněných sítí. 
Šířka DEHNpatch je  jen o  něco větší než 
rozměr RJ 45 zásuvky, takže do  19´´ skří-

DEHNguard ACI ušetří prostor a peníze

DEHNcord - typ 2 v těle světla

DEHNcord - typ 2 s IP65 DEHNpatch CLE IP66 pro instalaci bez rozváděče

DEHNpatch

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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ně jich lze v jedné řadě usadit až 24. Pře-
pěťová ochrana je  standardně dodávána 
s PATCH kabelem o délce 3 m. DEHNpatch 
je PATCH kabelem s přepěťovou ochranou 
splňujícím Cat.6-Performance při splnění 
požadavků EN 50173 do 48 V DC pro uni-
versální použití. 

DEHNpatch IP

Pro datové rozvody využívající konektory 
RJ-45 je určen svodič přepětí DEHNpatch, 
který je tzv. patch kabelem pro Cat.6 a po-
skytuje ochranu všem běžně používaným 
počítačovým sítím. Chrání všechny páry 
žil prostřednictvím výkonných plynových 

bleskojistek a maticí filtrů nastavenou pro 
každý pár žil. Ideální je  pro ochranu pra-
covních stanic nebo v  provedení se  zá-
suvkami pro instalaci do datových rozva-
děčů. Další zajímavou variantou je svodič 
DEHNpatch IP s krytím IP66 pro ochranu 
před vniknutím prachu a  vody. Díky ko-
vovému krytu je plně stíněnou ochranou 
před přepětím s konektory RJ-45. Univer-
zální úchytka dovoluje montáž na  stožár 
nebo na stěnu. Chytře provedené těsnění 
kabelů umožňuje instalovat vodiče vy-
bavené konektory z  výroby, a  není proto 
třeba je složitě osazovat při instalaci třeba 
na stožár.

Blitzductor XTU

Pro bezproblémové řízení a  komunikaci 
je  stejně jako v  případě napájení potře-
ba nasadit svodiče bleskových proudů 
a  přepětí i  na  telekomunikační a  signa-
lizační sítě. Pro datové rozvody po  RS-
485 je  vhodné použít univerzální svodič 
přepětí BLITZDUCTOR XTU, který se  díky 
své vnitřní konstrukci přizpůsobí pro-
vozním napětím na  signálních vodičích 
až  do  180  V, mezi jeho zajímavé schop-
nosti patří i  možnost, že  v  jeho variantě 
pro čtyři vodiče může mít každý pár jiné 
napětí. 

Tyto svodiče jsou k  dispozici jak pro sy-
metrické, tak pro nesymetrické linky a po-
skytují ochranu pro dva páry či jeden pár 
vodičů v  jednom modulu. Svodiče obou 
řad mají funkci LifeCheck, která kromě 
včasného predikování konce doby života 
konkrétního svodiče dokáže o tomto sta-
vu on-line informovat pomocí RFID. Tuto 
funkci je možné hladce integrovat do kon-
troly stavu celého zařízení, a vše lze tedy 
vyřešit dříve, než problém nastane, a na-
víc technik zná předem i konkrétní svodič 
v rozvaděči předtím, než k němu vyrazí.

EIB

Svodový výkon, ochranný účinek a prove-
dení svodiče přepětí BUStector jsou uzpů-
sobeny pro instalaci do datových rozhraní 
KNX/EIB, ale i  pro ochranu DALI. Prove-
dení jako Bus-svorka umožňuje zasunutí 
do  připojovacího konektoru koncového 
zařízení a  zapojení prostřednictvím vodi-
čů, kterými je svodič přepětí vybaven. 

DEHN s.r.o.

Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4-Krč
140 00 Praha 4 - Krč
tel.:  222 998 880-2

fax: 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz

BLITZDUCTOR s RFID predikcí stavu

DEHNshield a BLITZDUCTOR

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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V posledních letech se vlastníci domů již vzpamatovali z nákladů 
na výměnu výtahů a výměnu plynovodů, ke kterým byli donuce-
ni legislativou EU, a provádějí opravy střech a obvodových plášťů 
budov. Jako správní hospodáři vybírají ty nejlevnější fi rmy. Doda-
vatelé to velmi dobře vědí, a proto se snaží své nabídkové ceny 
co nejvíce snížit. Jednou z možných úspor je hromosvod. 

Bytové domy, o kterých hovoříme, pocházejí většinou z še-
desátých až sedmdesátých let minulého století. Na domech 
tedy většinou nějaký hromosvod bývá. Nejčastěji fi rma rekon-
struující střechu nebo obvodový plášť domu řekne, že s hro-
mosvodem nebude dělat „nic“ nebo že „ho vrátí tak, 
jak je“. Investor, který nikdy s hromosvodem neměl žádný 
problém, nebo na něj má dokonce revizní zprávu, zpravidla 
neprotestuje a je rád, že ušetří a nepřibudou mu starosti.

Zde je na místě položit si první otázku: Co se při rekon-
strukci střechy děje s hromosvodem? Je to oprava, rekon-
strukce, nová montáž nebo co vlastně? Pokusme se na tuto 
otázku nalézt odpověď. Stavební zákon pojem rekonstrukce 
nezná, pracuje s obecnějším pojmem „stavební úpravy“. Přes-
nější defi nice lze najít v daňových zákonech zabývajících se 
zhodnocením stavby.

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, se rekon-
strukcí pak rozumí takové zásahy do majetku, které mají za 
následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Pro-
tože při zateplování se mění parametry stavby, je nutno tyto 
práce považovat za rekonstrukci.

Hromosvod je jen jednou ze součástí rekonstrukce a ne-
lze ho vyjmout jako samostatnou stavbu. Stavebník musí 

postupovat podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, podle které musí být, viz. § 36, prove-
dena analýza rizika škod dle normových hodnot.

Normovou hodnotou dle § 3 písm. k) této vyhlášky se rozumí: 
„Konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, ná-
vrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlast-
nosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený 
v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje 
za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.“

Podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj pro účely této 
vyhlášky je to soubor norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2. Tedy 
při tak rozsáhlých pracích, jako je zateplení objektu nebo stře-
chy, se vždy musí hromosvod rekonstruovat podle současně 
platných předpisů.

Technický popis řešení

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST: z výpočtů pro „klasický hro-
mosvod“ holými vodiči vyplývá, že není možné dodržet 
dostatečnou vzdálenost při rozumném počtu svodů od ko-
vových stavebních částí (železobetonová konstrukce pane-
lového domu) a kovové technologie výtahu ve strojovně na 
střeše. Jedinou bezpečnou vnější ochranou před bleskem je 
použití izolovaného hromosvodu. Jednou z možných variant 
je navrhnutí jímací soustavy za použití vysokonapěťových vo-
dičů HVI. Vodič HVI long svou izolací zaručuje dostatečnou 
vzdálenost ve vzduchu 75 cm. Výpočtem byla tato vzdálenost 
kontrolována a bylo navrženo vzájemné propojení jímacích 
tyčí a počet svodů tak, aby dostatečná vzdálenost byla menší 
než 75 cm.

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Obr. 1 Výpočet přeskokové vzdálenosti pro běžnou jímací soustavu                                         Obr. 2 Výpočet přeskokové vzdálenosti za použití vysokonapěťového 
vodiče HVI



11DS85/CZ/0720 © Copyright 2020 DEHN s.r.o.

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Obr. 3 Výpočet v úhlopříčce

Obr. 4 Vyšetření ochranného prostoru stavby

JÍMACÍ SOUSTAVA: navržen oddálený izolovaný hromosvod. 
Na střeše je rozmístěno celkem 6 jímacích tyčí s podpůrnou 
trubkou (3,2 m + 1 m), které jsou uloženy do čtyřramenných 
stojanů. Stojany jsou vystrojeny betony (každé rameno 3 ks) 
jako statická zátěž proti větru. Bylo provedeno vyšetření pro-
padu valivé koule pro LPS III (poloměr 45 m) tak, aby nedošlo 

k dotyku koule se střechou a zařízeními vyčnívajícími nad stře-
chu. Tyče budou propojeny vodiči HVI long. Na každém jíma-
cím bodě budou osazeny sady pro ukončení vodiče HVI a sada 
pro upevnění vodičů k trubce (viz specifi kace na výkrese). Pro 
vodič HVI budou použity plastové podpěry s betonovou zátěží 
a adaptérem pro HVI vodič (kotvení každý 1 m).
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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

SVODY: z jímací soustavy je navrženo celkem 6 svodů. Svo-
dy budou vedeny pod zateplením. Vodič HVI bude nejprve 
připevněn podpěrou na stěnu a potom zakryt zateplovacím 
pláštěm (kotvení každý 1 m). Svodový vodič bude ukončen 

na zkušební svorce zhruba 1 m nad terénem. Zkušební svorka 
bude umístěna v krabici do zateplovacího systému. Ze zku-
šební svorky bude dále pokračovat nerezový vodič V4A rov-
něž pod zateplením až k vnějšímu uzemnění.

POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ A OCHRANNÉ POSPOJO-
VÁNÍ NA STŘEŠE: na střeše bude proveden rozvod vodičem 
AlMgSi 8 na plastových podpěrách s betonovou zátěží jako 
rozvod potenciálového vyrovnání. Na delších stranách vedení 
bude vložena dilatační propojka. Přívod z vnějšího uzemnění 
je navržen na 2 místech. Svody k vnějšímu uzemnění budou 
provedeny izolovaným vodičem AlMgSi 8 pod zateplením 
v souběhu s příslušným svodem HVI. Vodič bude fi xován jed-
noduchou podpěrou ke stěně cca každý 1 m. K tomuto vodiči 
bude na střeše připojeno:

-  ekvipotenciálová svorkovnice ve strojovně výtahu; vnitřní 
pospojení bude z této přípojnice řešeno v rámci rekon-
strukce vnitřní el. instalace, projekt řeší jen zajištění vývodu 
pro toto pospojení;

-  kovové oplechování ventilačních hlavic;

-  ekvipotenciálové pospojování pláště vodiče HVI v oblasti 
koncovky.

VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ: v rámci stavebního řešení nového oka-
pového chodníčku bude proveden také výkop pro obvodo-
vý zemnič. Bude použit vodič FeZn pr. 10. Rozměry výkopu 
hl. 0,5 m, š. 0,35 m. Z obvodového zemniče budou vyve-
deny nerezové vodiče V4A jako vývody pro napojení svo-
dů hromosvodu. Tyto vývody budou ukončeny v krabici pro 
zkušební svorku. Veškeré spoje v zemi budou provedeny 
nerezovými svorkami. Pokud by byly nerezové svorky nahra-
zeny svorkami FeZn, pak je nutné provést jejich antikorozní 
ošetření.

Obr. 5 Návrh jímací soustavy za pomoci vysokonapěťových vodičů HVI



13DS85/CZ/0720 © Copyright 2020 DEHN s.r.o.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Vodič HVI long (šedá izolace)

Podpěra vodiče HVI na střeše

Připojovací prvek pro vodič HVI Podpůrná trubka 3,2 m + 1 m jímač Krabice pro zkušební svorku do zateplení

Sada pro upevnění vodičů HVI long Sada připojovacích prvků pro vodič HVI

Čtyřramenný stojan s betonovými zátěžemi
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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Svodiče bleskových proudů a přepětí 
při rekonstrukci bytu v panelovém domě

Vždy když dochází ke změnám v objektu, které se dotknou 
i elektrické instalace, je třeba zohlednit nové technické nor-
my, které se za dobu životnosti této instalace změnily. Ty-
to instalace jsou nevyhovující dnešním požadavkům, jejich 
provozuschopnost a bezpečnost se blíží ke zdárnému konci. 
Mezi požadavky současných technických norem patří samo-
zřejmě i instalace svodičů bleskových proudů a přepětí. Ve 
většině případů se u panelových domů nesetkáme s insta-
lací svodiče bleskových proudů a přepětí na rozhraní zón 
LPZ 0 – LPZ 1, tedy na patě objektu. Pokud tedy dochází 
k rekonstrukci či opravě panelového bytu, a tedy i elektro-
instalace, je vždy vhodné zvolit svodič bleskových proudů 
a přepětí přímo do bytového rozváděče rekonstruované by-
tové jednotky. U těchto typů rekonstrukcí elektroinstalace 
jde také o místo v samotném rozvaděči, kde není mnoho 
prostoru a je nutné zajistit všechny prvky ochrany před pře-
pětím. Nejen pro tyto aplikace je vhodný svodič bleskových 
proudů a přepětí DEHNshield.

DEHNshield je svodič, jehož srdce tvoří jiskřiště a pro zpra-
cování obloučku na elektrodách používá princip zhášecích 
komor. Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště zabezpečí, že 
oblouček doputuje do části, kde je mezi oběma elektrodami 
spoj s vícenásobným jiskřištěm, na kterém se oblouk rozdělí 
na množství malých obloučků. Díky rozdělení na množství díl-
čích obloučků je otázkou krátkého času, než jeden z oblouč-
ků zhasne, a přeruší tak reakci svodiče. Svodiče DEHNshield 
mají tzv. funkci vlnolamu pro bleskový proud – WBF, a tak je 
možné je použít přímo pro ochranu koncového zařízení. Při-
pojovací svorky mají v závislosti na druhu vodiče velmi široký 
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 hladinách LPL zcela dostatečná. DEHNshield patří 
mezi tzv. kombinované svodiče bleskových proudů, což v pří-
padě DEHN znamená, že se jedná o kombinaci schopnosti 
poradit si s bleskovým proudem a zároveň zabezpečit nízkou 
ochrannou úroveň Up  1,5 kV pro jakékoliv koncové zaří-
zení. Koncové zařízení musí být, tak jako v případě jakékoliv 
přepěťové ochrany, ve vzdálenosti nejlépe do deseti metrů 
od svodiče, aby bylo možné zanedbat vliv úbytku napětí na 
vodičích. DEHNshield je svodičem, který je tedy přímo koor-
dinován nejenom s koncovým zařízením, ale samozřejmě i se 
svodiči typu 2 řady DEHNguard či typu 3 DEHNfl ex. 

Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší provozní spolehlivost 
a stálost parametrů, než jakou lze očekávat u varistorů, 
a umožňuje provoz bez ověřování hodnoty miliampérového 
bodu při pravidelných revizích a to ušetří nemalé provozní ná-
klady. Cena DEHNshield je pouze o třetinu vyšší než u svodiče 
typu 2, a tak i počáteční náklady na celou výzbroj rozváděče 
stoupnou pouze v jednotkách procent.
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Ochrana před bleskem u rodinných domů 
za pomoci vysokonapěťových vodičů HVI

Často obtížně řešitelným problémem 
je obytné podkroví nejenom u dřevosta-
veb, ale i u zděných domů. A to z toho 
důvodu, že v této úrovni stavby dochází 
k největšímu přiblížení elektrické instalace 
a kovových součástí stavby k jímací sou-
stavě. Hlavním problémem u těchto ob-
jektů je nedodržení dostatečné přeskokové 
vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.

U zděného objektu bývá zásadním 
problémem plechová krytina a podkroví 
obložené sádrokartonem, kde jsou použity 
jako konstrukce kovové sádrokartonové 
profi ly. U dřevostaveb se obvykle setká-
váme s plechovou střechou a pochopitel-
ně také se sádrokartonovými profi ly. Pro-
blémem pro návrh jímací soustavy u dře-
vostaveb jsou kovové prvky střešní kon-
strukce. Ve všech těchto případech musí 
být dodržena dostatečná vzdálenost mezi 
svody a vnitřními kovovými konstrukce-
mi, či metalickými instalacemi. Nedodr-
žením dostatečné vzdálenosti hrozí vznik 
požáru domu v důsledku průchodu bles-
kového proudu přes dřevěné konstrukce 
objektu.

Na začátku všeho je přání investora 
ohledně výstavby rodinného domu. Za-
čínají úvahy nad tím, jak bude objekt vy-
padat a jaký bude použit materiál na vý-
stavbu ve spolupráci s architektem. Zde 
bych rád upozornil, že se v dnešní době 
setkáváme s velice vydařenými architek-
tonicky zpracovanými díly. Když si pro-
cházím nové výstavby, sleduji zpracování 
hromosvodu na těchto objektech. 

A tak si říkám, zda není škoda pěk-
ný designově zpracovaný objekt narušit 
běžnou jímací soustavou a ještě k tomu 
všemu za použití nekvalitních, vzhledo-
vě nehezkých komponentů. Vrcholem 
těchto instalací je nedodržení již zmíně-

né přeskokové vzdálenosti. Toto řešení 
stojí nemalé peníze a nezajištuje žádnou 
ochranu.

Po zpracování projektové dokumenta-
ce architektem přicházejí na řadu jednotli-
vá řemesla a pro nás v uvedeném článku 
je nejdůležitější projektant elektro. V sa-
motném začátku při zpracování projektu 
elektro je vypracování analýzy rizika dle 
ČSN EN 62305-2 ed. 2 pro zařazení ob-
jektu do hladiny LPS a LPL. LPS (Light-

ning Protection System, systém ochrany 
před bleskem); LPL (Lightning Protection 
Level, hladina ochrany před bleskem). Po-
dle vyhlášky MMR o technických poža-
davcích na stavby č. 268/2009 Sb. v § 36 
„Ochrana před bleskem“ v platném zně-
ní by se měla provést pro každý rodinný 
dům či obytný dům analýza rizika škod. 
Výsledkem tohoto výpočtu, který je v sou-
ladu s normou ČSN EN 62305-2 ed. 2 
„Řízení rizika“, by mělo být stanovení, zda 
je nutný hromosvod. Pokud ano, tak na 
jaké technické úrovni (LPS I, II, III, IV). 
Hromosvod je v dnešním pojetí především 
protipožární ochrana budov a staveb. Ta-
to argumentace je podrobně rozebrána ve 
společném stanovisku Odboru stavebního 
řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
a Odboru technické normalizace a ochrany 
spotřebitele Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR a Úřadu pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o platnosti norem při navrhování, povolo-
vání a zřizování ochrany před bleskem na 
stavbách ze dne 8. 11. 2012, které vyšlo ve 
věstníku ÚNMZ č. 01/2013 o platnosti no-
rem při navrhování, povolování a zřizová-
ní ochrany před bleskem na stavbách. Ri-
ziko úrazu, či smrti osob nacházejících se 
v rodinném domě, které může být způso-
beno úderem blesku, by mělo být součástí 
výpočtu analýzy rizika škod podle normy 
ČSN EN 62305-2 ed. 2. Pro hromosvod-
ní ochranu daného objektu je nutno určit 
místa, která představují zvýšené riziko, 
a navrhnout nejvhodnější řešení. Projek-
tant 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, rizika dotykových 
a krokových napětí apod.

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)

Obr. 1 – Sádrokartonové profi ly v podkroví RD

Obr. 3 – Instalace běžného hromosvo-
du na plechové střeše

Obr. 4 – Jiskření bleskového proudu 
na plechové střeše

Obr. 2 – Kovové prvky střešní konstrukce
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Po zpracování analýzy rizika, a tedy za-
řazení objektu do hladiny LPS a LPL vč. 
doplňujících ochranných opatření, přichází 
na řadu návrh jímací soustavy. Pro návrh jí-
mací soustavy se používá metoda mřížové 
soustava, výpočet ochranného úhlu a vý-
počet valivé koule. Za pomoci některých 
z uvedených metod musí být jímací sousta-
va navržena tak, aby byl celý objekt schova-
ný v ochranném prostoru jímací soustavy. 
Dále je potřeba provést orientační výpočet 
dostatečných vzdáleností pro hromosvod, 
a zjistit, zda bude dodržena dostatečná vzdá-
lenost mezi svody a vnitřními kovovými 
konstrukcemi, či metalickými instalacemi. 

Nedodržením dostatečné vzdálenosti 
hrozí vznik požáru domu v důsledku prů-
chodu bleskového proudu přes dřevěné 
konstrukce objektu. Ve velké většině pří-
padů je velice pravděpodobné, že tento 
předpoklad není splněn, a tudíž se musí 
nalézt jiné řešení, než jsou klasické kom-
ponenty pro hromosvod. Podle článku 
5.3.2 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 bu-
de tedy proveden izolovaný hromosvod.

Projektant stanoví minimální počet 
jímačů tak, aby jejich ochranný prostor 
pokryl celou stavbu. Důležitým dalším 
krokem je provedení výpočtu dostateč-
ných vzdáleností z důvodu kontroly izo-
lační pevnosti vysokonapěťových vodi-
čů, např. HVI light (dodržení s = 0,45 m) 
v bodě jeho napojení na jímač. Ob-
zvlášť v tomto případě je vhodné se za-
měřit zejména na detaily spojené s in-
stalací vodičů HVI light. Pro simulaci 
ochranných prostorů jímací soustavy se 
nejčastěji využívá metoda valící se bles-
kové koule. Většinou u objektů v běžné 
bytové výstavbě je zařazení do hladin 
LPS III a IV, tedy poloměr 45 m pro hla-
dinu LPS III a 60 m pro hladinu LPS IV. 
Detailně musí být zpracovány podklady 
pro montážní fi rmu právě v souvislos-
ti s instalací vysokonapěťových vodičů. 

Zde platí zásada, že instalaci by měly 
provádět osoby, které jsou zaškoleny 
a mají praktické zkušenosti s tímto spe-
cifi ckým materiálem. 

Jedním z posledních kroků je reali-
zace vnitřní ochrany před bleskem a pře-
pětím podle normy ČSN EN 62305-4 

ed. 2. Samozřejmostí je osazení svodiče 
v rámci ekvipotencionálního vyrovnání, 
s tímto prvkem je počítáno v analýze ri-
zika. Nejvhodnějším prvkem pro byto-
vou výstavbu, a tedy pro objekty zařaze-
né do hladin LPL III a IV je svodič bles-
kových proudů a přepětí DEHNshield. 

Obr. 5 – Výpočet přeskokové vzdálenosti

Obr. 6 – Návrh izolovaného hromosvodu

Obr. 7 – Izolovaný hromosvod na rodinném domě (foto: Aleš Bubeníček)
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Dále musí být doplněna i koordinova-
ná ochrana do podružných rozvaděčů, 
kde jsou doporučovány produkty z řady 
DEHNguard. Nesmí být opomenuta ta-
ké aplikace svodičů přepětí před chráně-
ná cílová zařízení, kde jsou vhodné typy 
DEHNrail a DEHNfl ex. V neposlední 
řadě by neměly být opomenuty také da-
tové rozvody. Nejpoužívanějšími typy 
svodičů přepětí pro běžná datová vede-
ní jsou produkty z řady BLITZDUC-
TOR, pro Ethernet produkty z řady 
DEHNpatch a pro koaxiální vedení vý-
robky z řady DEHNgate. Takto konstru-
ovaná komplexní ochrana před bles-
kem zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu 
ochrany spojenou s danou třídou ochra-
ny před bleskem a plně respektuje po-
žadavky normy ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Provedení za pomoci vysokonapěťo-
vých vodičů HVI má nespornou výhodu 
v jednoduchosti samotného zpracování 
projektové dokumentace, jakožto i insta-
lace uvedeného systému. Nemluvě o este-
tické záležitosti, kdy je nutné si uvědomit, 
že díky vlastnostem vysokonapěťových 
vodičů je možné provést instalaci povr-
chově, ale i skrytě. V takovém případě 
u skrytého svodu je na střeše objektu vi-
dět pouze jímací tyč pro vodič HVI, kte-
rý následně přechází jako skrytý svod do 
konstrukce střechy a následně pod fasádu 
objektu. Tedy je vidět pouze jímací tyč 
a revizní dvířka se zkušební svorkou. Vý-
hodou takovéhoto provedení je i estetic-
ké hledisko oproti běžné jímací soustavě, 
u které je vidět kompletní hromosvodní 
materiál na střeše i fasádě objetu po celou 
dobu životnosti stavby.

Literatura:
[1] ČSN EN 62305-2 ed. 2: 2013-02 

Ochrana před bleskem – Část 2: Ří-
zení rizika.

[2] ČSN EN 62305-3 ed. 2: 2012-01 
Ochrana před bleskem – Část 3: 
Hmotné škody na stavbách a ohro-
žení života.

[3] ČSN EN 62305-4 ed. 2: 2011-09 
Ochrana před bleskem – Část 4: 
Elektrické a elektronické systémy 
uvnitř staveb.

[4] Vyhláška MMR o technických poža-
davcích na stavby č. 268/2009 Sb. 
v § 36 „Ochrana před bleskem“

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 6)

Obr. 10 – Ukázka komplexní ochrany rodinného domuObr. 8 – Skrytý svod uložený ve střešní 
konstrukci

Obr. 9 – Kombinovaný svodič DEHN-
shield vhodný nejen pro RD
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Izolovaná síť IT

Izolovaná síť (dále jen síť IT) má všechny živé části izolované 
od země nebo spojené se zemí přes velkou impedanci. Neživé 
části jsou spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách nebo jsou 
navzájem spojeny jedním uzemněným ochranným vodičem. 
Mohou se provozovat s nulovým vodičem, většinou se ovšem 
provozují bez něj a spotřebiče jsou zapojeny mezi fáze.

Cílem izolované soustavy je zajištění spolehlivosti provozu 
a bezpečnosti osob. Z těchto důvodů se používá nejen ve 
zdravotnických zařízeních, ale především v průmyslu, např. 
papírenském, těžkém atd.

V sítích TN nebo v sítích TT je ochrana automatickým odpo-
jením zajišťována v okamžiku vzniku poruchy. V některých 
provozech je potřeba, aby zařízení nebo technologie byla pro-
vozována po určitou dobu i s poruchou. V případě takového 
stavu musí být po tuto dobu zařízení pochopitelně bezpečné. 
To lze zajistit napájením zařízení ze sítě IT. 

Pro zajištění spolehlivého provozu nejen v sítích IT je nutná 
instalace svodičů bleskových proudů a přepětí pro ochranu 
všech zařízení připojených k této síti.

Zdroje přepětí v sítích IT:

- Zemní spojení, normální (vyrovnávací procesy)
- Občasná zemní spojení

- Zemní spojení v napájecích systémech
- Vypnutí indukčností naprázdno, obzvlášť transformátorů
- Vypnutí vedení naprázdno (bez poruchy)
- Vypnutí vedení naprázdno (zemní spojení)
- Přepětí vzniklá rezonancí nebo vyššími harmonickými frek-

vencemi
- Vypnutí zemním spojením

Nejčastěji používané druhy sítí IT

Sítě IT bez vyvedeného nulového vodiče  

IT, 230 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 400 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 500 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 690 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)

Vývojový diagram pro výběr svodiče pro sítě IT

Dotaz na síť IT

S vyvedeným
nulovým
vodičem

Uc = ULL

Výběr svodiče

Je nutno objasnit způsob uzemnění

Je zapotřebí dodržovat
příslušné okrajové podmínky

Svodič se schopností zhášení
následných proudů v N-PE

3+1 Zapojení

Uc = UoUc = ULL

4+0
Zapojení NEANO

NE
ANO

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

Sítě IT s vyvedeným nulovým vodičem   
 
IT, 230/400 V / 50 Hz
IT, 290/500 V / 50 Hz
IT, 400/690 V / 50 Hz

V izolovaných sítích IT nemůže dojít ke vzniku nebezpečného 
dotykového napětí, protože první porucha v sítích IT vytvoří 
pouze spojení s uzemněním. Provozní stav sítí IT se změní na 
stav sítí TN nebo TT. Po první poruše v síti IT může technologie 
zůstat v provozu a je možné dokončit práci nebo výrobní pro-
cesy (např. v chemickém či papírenském průmyslu). Při první 
poruše dojde k tomu, že ochranný vodič dosáhne potenciálu 
fázového vodiče s poruchou, což ovšem nepředstavuje žádné 
nebezpečí. Všechny neživé vodivé součásti dosáhnou tohoto 
potenciálu přes ochranný vodič, a nemůže tak dojít k žád-
nému přemostění nebezpečných rozdílů potenciálů. Je však 
nutné poznamenat, že v okamžiku první poruchy v síti IT od-
povídá napětí vůči zemi u nepoškozených vodičů napětí mezi 
fázovými vodiči. Z toho vyplývá, že v případě první poruchy 
SPD je v síti IT 230/400 V napětí 400 V. Tento možný provozní 
stav je nutné zohlednit při výběru SPD i s ohledem na jeho 
maximální trvalé provozní napětí.

Druhá porucha v síti IT musí způsobit vybavení příslušných 
ochran.

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Aby nedošlo k přetížení svodiče SPD mezi fázovým vodičem 
a zemí v případě první zemní poruchy, která nevede k vypnutí 
v IT systému, musí odpovídat maximální trvalé (Uc) alespoň 
sdruženému napětí (UL-L).

Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV.
Napětí TOV (Temporary Overvoltage) je krátkodobé dočasné 
přepětí, které např. z důvodu poruchy v síti VN může po urči-
tou dobu zatěžovat přepěťovou ochranu.

V případě sítě IT bez vyvedeného nulového vodiče se SPD in-
stalují mezi každý jednotlivý fázový vodič a vodič PE v takzva-
ném zapojení „3-0“.

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

Objasnění maximálního trvalého napětí pro síť IT 230 V/400 V:
UL-L = U0 * 3 = 230 * 3 = 400 V
UL-N = U0

UL-PE = UL-L

Pro síť IT s vyvedeným nulovým vodičem jsou možná zapojení 
3+1 a 4+0. Na rozdíl od sítě TT musí svodič v síti IT v obvodu 
N-PE vydržet maximální následný proud stejně jako moduly, 
které jsou zapojeny v obvodu L-L.

Síť IT 230/400 V – zapojení „3+1“ DEHNbloc M / DEHNguard S

L1
L2

F1 - F3

Svodi  se schopností L2
L3 zhášení následných proud

v obvodu N-PE! 
Uc Uo

F4 - F6 F7 - F9

Uc = Uo

N

PEPE

RA

 1  4 x DEHNbloc M 1 255 (FM)
 Typ DB M 1 255 (FM)
 Kat. č. 961 125

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ MVS 1 8 
 Kat. č. 900 611

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 275 (FM)
 Typ DG S 275 (FM)
 Kat. č. 952 070

 1

 1

2a

2b

 3

 3
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Síť IT 230/400 V – zapojení „4-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard S

Síť IT 500 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard M WE

L1
L2

F1 - F3

Uc = musí být dimenzováno L2
L3
N
PE

na UL-L ! 

PE

F4 - F6 F7 - F9

RA

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  4 x DEHNbloc Maxi 440 (FM)
 Typ DBM 1 440 (FM)
 Kat. č. 961 140

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 3 10
 Kat. č. 900 461

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 440 (FM)
 Typ DG S 440 (FM)
 Kat. č. 952 075

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard M WE
 Typ DG M WE 600 (FM)
 Kat. č. 952 302
                (952 307)

 1

 1

 2

 3

2a 2b

 3
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Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV

1. Uzemnění napájecího trafa VN/NN a uzemnění spotřebitele jsou spolu vzájemně spojeny

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

U2

Z

IE

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

N

U2

Z

IE

Síť IT 690 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard 1000 (FM)

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard 1000 (FM)
 Typ DG 1000 (FM)
 Kat. č. 950 112

 1

 2

 3
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2. Uzemnění VN a NN napájecího trafa jsou spolu vzájemně spojeny, uzemnění spotřebitele je uzemněno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

3. Uzemnění VN a NN napájecího trafa a uzemnění spotřebitele je provedeno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

N

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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 Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

N

Příklad instalace přepěťových 
ochran SPD typu 1 a typu 2 
v sítích IT 690 V

Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou 
jiskřiště, která mají funkci vlnola-
mu bleskových proudů. Následné 
svodiče SPD typu 2 jsou spolu vzá-
jemně mezi sebou energeticky ko-
ordinovány.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Revize a údržba svodičů přepětí SPD typu 2   
 
Ve svodičích přepětí SPD typu 2 a typu 3 jsou jako výkonné 
prvky omezující přepětí používány polovodiče (např. metalo-
xidové varistory a supresorové diody). Tyto polovodiče nemají 
dlouhodobě stálé parametry. Jejich charakteristickým para-
metrem je tzv. miliampérový bod voltampérové charakte-
ristiky. To je napětí při stálém svodovém proudu 1 mA, kdy 
varistor takzvaně otevírá. Dále jen »hodnota miliampéro-
vého bodu«.

Tabulka: Řada RED LINE – pro ochranu 
napájecí soustavy NN

DEHNguard Kat. č. Toleranční pásmo

DG S 275 952 070 386 – 474 V

DG S 440 (FM) 952 075 643 – 787 V 

DG M WE 600 952 302 1 080 – 1 320 V

DG 1000 FM 952 112 1 620 – 1 980 V

Svodiče přepětí na bázi varistorů mohou mít po určitém čase 
svodové proudy.   

Maximální množství přepěťových ochran 

Kde:
Předpokládaný svodový proud varistoru:  cca 50 μA
Spouštěcí proud monitoru izolace:   6,6 mA

Použitím několika „starých“ svodičů přepětí na bázi varistorů 
by konečně mohlo dojít ke svodovému proudu, což by vedlo 
k chybné indikaci / vypnutí monitoru izolace.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Svodič přepětí DEHNguard ACI, 
svodič nejen do podružných rozvaděčů

Nová technologie ACI (přerušení 
obvodu s předstihem) znamená zvýšení 
bezpečnosti přístroje při současné větší 
disponibilitě zařízení (nejvyšší úroveň). 
Svodič typu 2 DEHNguard s novou tech-
nologií ACI, která v sobě zahrnuje inte-
grovaný kombinovaný vypínač a jiskřiště, 
splňuje již nyní požadavky související se 
změnou energetické koncepce. V normál-
ním provozu se technologie ACI chová 
jako svodič s předřazeným jiskřištěm. Ta-
to přepěťová ochrana je schopná svádět 
velké impulzní proudy a zároveň zajiš-
ťuje nulové únikové proudy. Při vzniku 
poruchového/zkratového proudu dojde ke 
svedení proudu do zhášecí komory, kde je 
oblouk uhašen. Proto může vzniknout jen 
velmi malý proud, který nezpůsobí žádné 
negativní účinky v zařízení nebo instala-
ci. S novou technologií ACI není nutné 
instalovat předřazené pojistky. To umož-
ňuje jednoduchou konstrukci a bezpečný 
provoz přepěťové ochrany.

–  Jistota při dimenzování – vylouče-
ní montážní chyby: Svodiče ACI za-
brání možným chybám v návrhu, ke 
kterým může dojít při dimenzování 
a výběru pojistek. Nová technologie 
ACI eliminuje potřebu předřazených 
pojistek v důsledku použité kombinace 
vypínače a jiskřiště. S technologií ACI 

je ochrana integrována přímo do svo-
diče, následkem čehož je její optimální 
přizpůsobení elektrických vlastností 
obvodu. Instalací svodiče DEHNguard 
ACI se automaticky vyloučí možná 
chyba při montáži nebo dimenzování.

–  Pevnost TOV: zvýšení disponibili-
ty zařízení: Dočasná přepětí (TOV) 
např. v důsledku přerušení vodiče N 
mohou zničit existující zařízení proti 
přepětí. Nový DEHNguard ACI vý-
razně zlepšuje odolnost proti TOV. 
Tím se zvyšuje připravenost systému 
a eliminují se náklady, stejně jako 
čas na řešení problémů souvisejících 
s opravami. Svodič je také odolný pro-
ti kolísání napětí. 

– Průřezy připojovacích měděných 
vodičů jen 6 mm2: Postačují připo-
jovací měděné vodiče o průřezu pou-
hých 6 mm2. Uspoří se tak montážní 
čas při dimenzování průřezu, což ve-
de ke snadnější instalaci v důsledku 
menších poloměrů, a tudíž ke zkrá-
cení možných tras.

–  Žádné únikové proudy: prodlou-
žení životnosti zařízení: Přepěťová 
ochrana ACI nevykazuje díky nové 
technologii žádné svodové proudy, 
a tudíž se zabrání předčasnému stár-
nutí svodiče. Tím se dosáhne snížení 
nákladů.

–  Úspora místa v rozváděči: Nová 
koncepce instalace svodiče DEHN-
guard ACI generuje více místa v roz-
váděči – asi 60 % úspora místa, pro-
tože není třeba předřazené jištění. 
Z toho vyplývá také úspora nákladů 
týkajících se materiálu a montážního 
času.

–  Změna v oblasti energetiky: Stálá 
disponibilita elektrických systémů je 
v současnosti nutností. Přerušení na-
pájení nebo selhání zařízení jsou ne-
přijatelné, a to nejen v době průmyslu 
4.0.

V současné době je nutné při vypra-
covávání návrhu přepěťových ochran 
správně posoudit vhodnou velikost 
předřazených pojistek a jejich selekti-
vitu s instalovanými svodiči. Toto s no-
vým svodičem DEHNguard ACI odpadá. 
Nová energetická koncepce, která pod-
poruje obnovitelné zdroje, s sebou přiná-
ší i změnu parametrů napájecí sítě. Jde 
např. o ostrovní nebo bateriové systémy, 
ve kterých jsou zcela jiné zkratové po-
měry. Se svodiči, které jsou založeny na 
technologii ACI, je instalace připravena 
na tuto změnu již nyní.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 21)

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)
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DEHNshield, kombinovaný svodič 
pro rodinné domy

Jaká je konstrukce kompaktního svo-
diče DEHNshield, který se často použí-
vá v místech, kde není mnoho prostoru 
a je nutné zajistit všechny prvky ochrany 
před přepětím? Jde o tzv. funkci vlnola-
mu pro bleskové proudy WBF. Jiskřiště 
v DEHNshield garantuje větší provozní 
spolehlivost a stálost parametrů, než ja-
kou lze očekávat u varistorů. V normál-
ním provozu se technologie ACI chová 
jako svodič s předřazeným jiskřištěm. Při 
vzniku poruchového/zkratového proudu 
dojde ke svedení proudu do zhášecí ko-
mory, kde je oblouk uhašen. Proto může 
vzniknout jen velmi malý proud, který 
nezpůsobí žádné negativní účinky v za-
řízení nebo instalaci.

DEHNshield je svodič, jehož srdce 
tvoří jiskřiště a pro zpracování obloučku 
na elektrodách používá princip zhášecích 
komor. Tvarově uzpůsobené elektrody 
jiskřiště zabezpečí, že oblouček dopu-
tuje do části, kde je mezi oběma elek-
trodami spoj s vícenásobným jiskřištěm, 
na kterém se oblouk rozdělí na množ-
ství malých obloučků. Díky rozdělení 
na množství dílčích obloučků je otáz-
kou krátkého času, než jeden z oblouč-
ků zhasne, a přeruší tak reakci svodiče. 
Svodiče DEHNshield mají takzvanou 

funkci vlnolamu pro bleskový proud – 
WBF, a tak je možné je použít přímo pro 
ochranu koncového zařízení. Připojovací 
svorky mají v závislosti na druhu vodiče 
velmi široký 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 uvažovaných LPL zcela dostatečná. 
DEHNshield patří mezi takzvané kom-
binované svodiče bleskových proudů, což 
v případě DEHN znamená, že se jedná 
o kombinaci schopnosti poradit si s bles-
kovým proudem a zároveň zabezpečit níz-
kou ochrannou úroveň Up ≤ 1,5 kV pro 
jakékoliv koncové zařízení. Koncové za-
řízení musí být, tak jako v případě jaké-
koliv přepěťové ochrany, ve vzdálenosti 
nejlépe do pěti metrů od svodiče, aby bylo 
možné zanedbat vliv úbytku napětí na vo-
dičích. DEHNshield je svodičem, který je 
tedy přímo koordinován nejenom s kon-
covým zařízením, ale samozřejmě i se 
svodiči typu 2 řady DEHNguard či typu 
3 DEHNfl ex. Díky svému kompaktnímu 
tvaru a chytře volenému vzhledu je mož-
né doplnit svodič rozšiřujícími svorkami 
STAK 25, které umožňují osazení dvou 
vodičů až do průřezu 25 mm2. Svorka se 

jednoduše zasune do stávající svorky a po 
zacvaknutí vytvoří se svodičem kompakt-
ní celek, který šetří čas a náklady na in-
stalaci svodiče.

Jiskřiště v DEHNshield garantuje 
větší provozní spolehlivost a stálost pa-
rametrů, než jakou lze očekávat u va-
ristorů, a umožňuje provoz bez ověřo-
vání hodnoty miliampérového bodu při 
pravidelných revizích a to ušetří nemalé 
provozní náklady. Cena DEHNshield je 
pouze o třetinu vyšší než u svodiče ty-
pu 2, a tak i počáteční náklady na celou 
výzbroj rozváděče stoupnou pouze v jed-
notkách procent. 

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 15)

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)
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Dobrý důvod, proč chránit datové vedení 
proti bleskovým proudům a přepětí

Každý silnoproudař je tak nějak za-
měřený na svou hladinu napětí a sla-
boproudým spektrem často opovrhuje. 
Ovšem stejně jako v minulosti, i dnes 
v době digitalizace a internetu je nutné 
senzory ovlivňující chod různých zaří-
zení chránit. Které typické slaboproudé 
rozvody mohou způsobit přepětím ne-
žádoucí výpadek technologické linky, 
serveru, dohledového systému, či po-
dobného stěžejního zařízení? Toto té-
ma se otvírá proto, že se velice často 
vyskytuje zpochybňování ochrany sou-
visejících slaboproudých vedení před 
přepětím. Jak názorně demonstrovat 
důležitost zajištění funkčnosti ovláda-
cích vedení?

Nikdo si v dnešní době nemůže do-
volit výpadek příjmů jenom kvůli problé-
mům způsobeným přepětím. Proto jsou 
svodiče bleskových proudů na napájecí 
sestavě standardem, o kterém se nedisku-
tuje. Bohužel se stále setkávám s mnoha 
aplikacemi, kde jsou sice nainstalované 
svodiče bleskových proudů a přepětí na 
silové části elektroinstalace, ale je zce-
la opomenuta ochrana datových vedení. 
Je nutné si uvědomit, že pokud dochá-
zí k poškození různých zařízení vlivem 
přepětí, tak drtivá část elektroniky byla 
zničena právě kvůli zanedbání ochrany 
na datovém vedení. 

Za dobu mé praxe se mi už několikrát 
stalo, že jsem byl pozván na místo poško-
zení k zhodnocení celé události a návrhu 
opatření, aby se problém již neopakoval. 
Po zjištění stavu instalace jsem narazil 
na absenci svodičů přepětí typu 3 a ne-
omluvitelné opomenutí datových ochran 
na vstupu do objektu. Již mnoho let je 
požadavek na nasazení datových ochran 
uveden v normě ČSN EN 62305-4 ed. 2 
„Ochrana elektrických a elektronických 
systémů“. Zkoušení, značení a zařazení do 
jednotlivých kategorií u datových ochran 
pak odpovídá normě ČSN 61643-21.  

Nejhorším stavem pro datové vede-
ní v objektu je jeho fatální poškození 
vlivem přepětí. Je důležité si uvědomit, 
že vlivem přepětí může také docházet 
i k chybovým hláškám a pádům systému.

Systém EZS/EPS
Jedním z takových příkladů může být 

systém EZS/EPS instalovaný v objektu. 
Tyto systémy pro detekci a signalizaci 

vloupání či požáru mají aktivně ohla-
šovat nebezpečnou situaci a při absenci 
nebezpečí být pasivní. Chybné funkce 
těchto systémů jsou obtěžující a hlavně 
drahé. Jedním z faktorů způsobujících 
zbytečné náklady může být poškození 
některé z částí systému vlivem přepě-
tí. Aplikací svodičů bleskových proudů 
a přepětí je možné eliminovat nežádoucí 
falešné poplachy. Koordinované ochrany 
předchází destrukci systému a minima-
lizují poškození atmosférickými výboji, 
resp. přepětím, a zvyšují jejich spoleh-
livost.

Síť Ethernet
Dalším příkladem může být nejrozší-

řenější technologie sítí LAN tzv. Ethernet. 
Zařízení IT může být poškozené vlivem 
přepětí a mohou způsobovat rušení, ne-
bo vykazovat úplné poškození. Důsled-
kem toho pak mohou být delší výpadky 
provozu ostatních zařízení a systémů. 
Pro dostupnost a spolehlivost IT zařízení 
jsou proto nutné nejen zálohované napá-
jení a pravidelné zálohování dat, ale také 
ochrana proti přepětí. Pro účinnou ochra-
nu před přepětím je nezbytné koordino-

vat jednotlivá opatření pro různé systémy 
mezi odbornými profesemi elektro a IT za 
spoluúčasti výrobce přístrojů. U rozsáh-
lejších projektů je tedy nezbytné anga-
žovat odborníky znalé této problematiky.

Anténní systémy
Posledním příkladem je běžná insta-

lace anténního systému na střechu objek-
tu. Uchycením antény na anténní stožár 
celá problematika ochrany před bleskem 
začíná. Samozřejmostí musí být poža-
davky zahrnující ochranný prostor a pře-
skokové vzdálenosti. Je nutné si uvědo-
mit, že i při zajištění všech opatření je 
zapotřebí dle normových hodnot osaze-
ní koaxiální ochrany na vstupu do ob-
jektu, konkrétně na rozhraní zón LPZ0-
-LPZ1 a vyšších. Pouze osazením takové 

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)

Obr. 1 – Příklad ochrany části systému 
EZS 

Obr. 2 – Příklad instalace univerzální-
ho svodiče pro sítě Ethernet
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ochrany zajistíme bezpečné vyrovnání 
bleskového proudu na koaxiálních vede-
ních. Je také nutné zohlednit délku vede-
ní a následnou instalaci ochrany na vstu-
pu a před koncovým zařízením.

Funkce LifeCheck
Při výběru běžné datové ochrany je 

nutné si uvědomit, jaké funkce uvedený 
produkt nabízí a zda mi při jejím případ-

ném vybavení nedojde k přerušení pře-
nosu signálu. Jednou z výhod je mož-
nost výměny poškozeného modulu bez 
nutnosti pracného rozšroubování spojů. 

Zásadní výhodou u rozsáhlých aplikací 
je nasazení systému LifeCheck. Ten-
to systém informuje o stavu sledované 
datové přepěťové ochrany a umožňuje 
včasnou informaci odpovědné osobě, 
že je nutný servisní zásah. V rozsáh-
lé aplikaci tedy nedojde k nečekanému 
přerušení toku informací a ztrátě kont-
roly nad zařízením, ale zavčas je možné 
stáří svodiče bleskových proudů a pře-
pětí podchytit a zajistit včasnou výmě-
nu, bez přerušení chodu aplikace, a tím 
dojde i ke snížení nákladů.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 7)

Obr. 3 – Příklad ochrany koaxiálního vedení na vstupu do objektu

Obr. 4 – Příklad ochrany koaxiálního vedení na vstupu do objektu
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Kdy jsou přepěťovky zaručeně 
vyhozené peníze

Nejveselejší je samozřejmě situace, 
kdy klient ve spolupráci s montážní fi r-
mou a revizním technikem rozhodnou, 
že dodržovat zákony a normy je přežitek, 
protože je to pouze kampaň. Instalaci 
provedou v rozporu s projektovou doku-
mentací a pak společně po večerech na-
cvičují udivené výrazy a co nejnaivnější 
výslovnost: Co? To mi nikdo neřekl, ji-
nak bych to samozřejmě udělal!

Pokud chceme poznat, co je špatně, 
musíme si nejdříve říci, jaký je správný 
postup volby svodičů.

Postup při nasazování svodičů přepětí
Obecná povinnost instalovat svodič 

bleskových proudů na vstupu napájení 
do objektu vyplývá z analýzy rizika po-
dle ČSN EN 62305-2. Pokud vzniká no-
vý objekt, dochází k jeho rekonstrukci 
či opravě, je vždy povinnost v souladu 
s požadavky stavebního zákona a sou-
visejících předpisů vypracovat jako prv-
ní krok analýzu rizika, která určí, jaký 
svodič je pro ochranu před bleskem do-
statečný, tedy jakou má mít schopnost 
svádět bleskový proud v dané hladině 
ochrany před bleskem (LPL – Lightning 
Protection Level). 

Pro všechny ostatní případy platí, že 
pro provedení instalace svodiče blesko-
vých proudů je rozhodující postup podle 
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3. Tato norma 
obsahuje, stejně jako ČSN EN 62305-2, 
analýzu rizika. Tato analýza je sice jed-
nodušší, ale v rozvaze hrají roli stejné 
parametry, tedy délka nadzemního a pod-
zemního vedení, typ prostředí kolem ve-
dení a počet úderů blesku na čtvereční 
kilometr.

Dalším posuzovaným parametrem 
je impulzní odolnost instalovaného za-
řízení, které je potřeba chránit, protože 
to je určující pro volbu svodiče a jeho 
ochranné úrovně. Stejně tak, jako v pří-
padech, kdy se svodič bleskových prou-
dů instaluje jako součást vnější ochrany 
před bleskem, i v tomto případě je nutné 
při instalaci svodiče před elektroměrem 
respektovat požadavky PNE 33 0000-5. 
Tyto požadavky beze zbytku splňují svo-
diče DEHNventil a DEHNvenCI. Kon-
krétní podmínky instalace svodičů mů-
žeme najít v ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 
a samozřejmě v montážních návodech 
výrobců, které musí uvedené normy re-
spektovat.

SPD typ 1 instalovaná 
v hlavním rozváděči

DEHNshield je svodič, jehož srd-
ce tvoří jiskřiště a pro zpracování ob-
loučku na elektrodách používá princip 
zhášecích komor. Tvarově uzpůsobené 
elektrody jiskřiště zabezpečí, že oblou-
ček doputuje do části, kde je mezi obě-
ma elektrodami spoj s vícenásobným 
jiskřištěm, na kterém se oblouk rozdělí 
na množství malých obloučků s nízkým 
napětím. Díky rozdělení na množství 
dílčích obloučků je otázkou krátké-
ho času, než jeden z obloučků zhasne, 
a přeruší tak reakci svodiče. Svodiče 
DEHNshield mají tzv. funkci vlnola-
mu pro bleskový proud – WBF, a tak 
je možné je použít přímo pro ochranu 
koncového zařízení. Připojovací svorky 
mají v závislosti na druhu vodiče velmi 
široký rozsah a umožňují upevnění vo-
dičů 1,5-35 mm2.

Na každém pólu svodiče DEHN-
shield může téci bleskový proud až 
12,5 kA (10/350 μs), což je hodnota, 
která je v uvažovaných LPL zcela dosta-
tečná. DEHNshield patří mezi takzvané 
kombinované svodiče bleskových prou-
dů, což v případě DEHN znamená, že 
se jedná o kombinaci schopnosti pora-
dit si s bleskovým proudem a zároveň 
zabezpečit nízkou ochrannou úroveň 
Up ≤ 1,5 kV i pro jakékoliv koncové 
zařízení. Koncové zařízení musí být, 
tak jako v případě jakékoliv přepěťové 
ochrany, ve vzdálenosti nejlépe do de-
seti metrů od svodiče, aby bylo možné 
zanedbat vliv úbytku napětí na vodičích. 
DEHNshield je svodičem, který je tedy 
přímo koordinován nejenom s konco-
vým zařízením, ale samozřejmě i se svo-
diči typu 2 řady DEHNguard či typu 3 
DEHNflex. Díky svému kompaktní-
mu tvaru a chytře volenému vzhledu 
je možné doplnit svodič rozšiřujícími 
svorkami STAK 25, které umožňují osa-
zení dvou vodičů až do průřezu 25 mm2. 
Svorka se jednoduše zasune do stávající 
svorky a po zacvaknutí vytvoří se svo-
dičem kompaktní celek, který šetří čas 
a náklady na jeho instalaci.

Díky kompaktním rozměrům svo-
diče DEHNshield a shodnému objemu 
práce i podružného materiálu potřeb-
ného pro instalaci bývá v praxi použí-
ván často i tam, kde by jinak bylo do-
statečné umístit pouze svodič typu 2. 
Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší 
provozní spolehlivost a stálost parame-
trů, než jakou lze očekávat u varisto-
rů a umožňuje provoz bez ověřování 
hodnoty miliampérového bodu při pra-
videlných revizích, což ušetří nemalé 

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
jan.hajek@dehn.cz



DS85/CZ/0720 © Copyright 2020 DEHN s.r.o.30

provozní náklady. Cena DEHNshield 
je pouze o třetinu vyšší než u svodiče 
typu 2, a tak i počáteční náklady na ce-
lou výzbroj rozváděče stoupnou pouze 
v jednotkách procent. 

Pro objekty bez vnější ochrany 
před bleskem je v některých případech 
možné použít svodiče, které mají nižší 
schopnost svádět bleskový proud, než 
je 12,5 kA bleskového proudu. Pro ty-
to případy je k dispozici DEHNshield 
Basic, který má svodovou schopnost 
7,5 kA, a tak splňuje požadavky podle 
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Podružný rozváděč místo 
pro DEHNguard ACI

Jádrem svodiče je kromě klasické-
ho varistoru i nové, speciální jiskřiš-
tě, které plní funkci spínače. Díky této 
kombinaci získává svodič přepětí vel-
mi zajímavé výhody vůči klasickému 
řešení se svodičem jak ryze varistoro-
vým, tak svodičem s integrovanou po-
jistkou. Není třeba se starat o to, zda 
jsou svodiči předřazeny pojistky, ja-
ká je jejich hodnota a charakteristika. 
Bezproblémové je splnění požadavku 
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, nejsou tu po-
jistky, a tak i délka připojovacích vodičů 
se zkrátí. Výhodou nové konstrukce je 
i to, že stačí na připojení fázových vo-
dičů připojovací průřez 6 mm2. Jestliže 
se v síti objeví díky něčí chybě sdružené 
napětí, svodič je dokáže svádět tak dlou-
ho, než vybaví předřazené jištění a zů-
stane nepoškozen. Integrované jiskřiště 
se postará i o zabránění toku unikají-
cích proudů, které v instalacích s hlídači 
izolačního stavu způsobují při použití 
klasické konstrukce svodiče provozní 
poruchy. 60 % místa se uspoří v rozvá-
děči, protože nejsou potřeba dodatečné 
pojistky. Svodiče pomaleji stárnou díky 
galvanickému oddělení varistoru, ne-
dochází tak ani ke vzniku unikajících 
proudů. Při častých výkyvech napětí 
v síti není varistor zbytečně přetěžován 
a tím se opět prodlouží jeho životnost. 

Svodič s technologií ACI nezpůsobuje 
útlum přenosu signálu při komunikaci 
PLC na síti nn – řídicích signálů, Ether-
net přes PLC atd. Svodiče jsou k dispo-
zici pro všechny druhy sítí 230 V a i ve 
variantě pro napěťovou úroveň 385 V.

Kdy jsou tedy instalované svodiče 
vyhozením peněz?

Svodiče přepětí nejsou na všech 
vstupujících systémech.

Typickým představitelem tohoto vy-
hození peněz býval v minulosti počítač, 
který byl sice ze strany napájení chrá-
něn svodiči, ale jeho připojení na in-
ternet prostřednictvím telefonní linky 
bylo nejenom bez svodičů přepětí, ale 
hlavně nemělo společné uzemnění s na-
pájecí soustavou. Dnes tyto chyby re-
prezentuje spíše místní instalace, kdy 
je objekt propojen s dalším, který má 
vlastní uzemnění, a třeba prověs da-
tového vodiče není chráněn. Pak jsou 
svodiče pouze na napájení vyhozený-
mi penězi.

Pokud ochranná úroveň svodiče je 
nižší, než je impulsní odolnost chráně-
ného zařízení.

Stejně jako nemá smysl si na popo-
jížďky po městě pořizovat auto s osmi-
válcem, nemá smysl chránit jednoduchý 
motor, který má impulsní odolnost 4 kV 
nebo více, svodičem s ochrannou úrovní 
Up ≤ 1,5 kV, to by byly zbytečně vyho-
zené peníze. Ovšem tady musím uvést 
i příklady, kdy toto není pravda. Insta-
lace kombinovaného svodiče je levnější 
a snazší než instalace samostatných jis-
křišť s vyšším Up. Také lze v některých 
případech očekávat, že robustní zaříze-
ní bude doplněno o jiné, které takovou 
odolnost mít nebude, a pak šetřím bu-
doucí náklady.

Pokud jsou zvoleny svodiče s vyš-
ší hodnotou provozního napětí, než je 
síťové.

Stává se, že místo řešení problému 
s kolísáním napětí se pro neustálé po-
škozování svodičů s maximálním pro-
vozním napětím 275 V nasadí svodič 
s hodnotou 385-440 V. Pokud je ale 
jeho Up vyšší než 1,5 kV a je za ním 
umístěn spotřebič s pevností do 1,5 kV, 
mohou nastat situace, kdy je tam svo-
dič nanic.

Pokud není stav svodičů kontrolo-
ván.

Svodiče přepětí se v napájecí sou-
stavě instalují paralelně vůči vedení, po-
kud je svodič předjištěn a není informace 
o jeho vybavení pravidelně zjišťována, 
je sice instalován, ale nechrání.

Instalace svodičů přepětí bez kvalit-
ního uzemnění.

Pokud není v místě instalace kvalitní 
uzemnění, funguje pak svodič pouze jako 
ochrana vůči příčnému přepětí. Pokud by 
v místě instalace bylo nějaké kvalitnější 
uzemnění, typicky třeba hlubinný vrt, 
dojde k poškození zařízení přeskokem 
na lokální lepší zem.

Instalace svodiče bleskových proudů 
bez vyrovnání potenciálu mezi uzem-
něním hromosvodu domu a PEN in-
stalace. 

Typickým reprezentantem je starší 
objekt, kdy je na vstupu instalován svo-
dič typu 1 a pro tento účel i uzemnění, 
do té doby v místě neexistující. Pokud se 
zapomene na jeho propojení se zemniči 
typu A pro jímací soustavu, může dojít 
k přeskoku z jímací soustavy na elek-
trickou instalaci objektu o to snáze, když 
rozdíl potenciálu mezi oběma zemniči 
zvyšuje ještě odpor země, přes kterou 
jsou spojeny.

Špatně provedená instalace svodiče 
přepětí, v rozporu s podmínkami uvede-
nými v ČSN 332000-5-534

Pokud je překročena například dopo-
ručená délka připojovacích vodičů, může 
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nastat situace, kdy ochranná úroveň svo-
diče zvednutá o úbytek napětí na připo-
jovacích vodičích je vyšší než impulsní 
odolnost chráněného zařízení.

Instalace svodiče typu 1 několik me-
trů nad úrovní uzemnění.

Místo vyrovnání potenciálu by mělo 
být co nejblíže úrovni uzemnění, ideálem 

by tedy byl svodič přepětí typu 1 v místě 
vstupu napájecího vedení, instalovaný 
v kovovém rozváděči, který by byl sou-
částí základového zemniče.

Není zajištěna koordinace mezi svo-
diči přepětí.

Koordinace mezi svodiči musí být 
zajištěna nejenom napěťově, ale hlavně 
z hlediska energie impulsů, které mají 
jednotlivé typy svádět. Pokud bude na 
vstupu do objektu instalován svodič, kte-
rý impuls pouze napěťově omezí, ale po-
nechá impulsu většinu jeho energie, mů-
že nastat, a praxe to potvrzuje, problém 
na následných svodičích přepětí, které 
budou impulsem poškozeny.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 9)
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DEHN: Jak nenechat blesk jiskřit v EXu

Vnější hromosvod
Vnějším hromosvodem se rozumí 

souhrn všech prostředků instalovaných na 
chráněném objektu nebo uvnitř, sloužících 
k zachycení bleskového výboje a odvedení 
bleskového proudu do zemnicí soustavy.

Systém ochrany před bleskem pro 
prostory s nebezpečím výbuchu odpo-
vídá za normálních okolností minimálně 
třídě ochrany LPS II/LPL II. Následující 
požadavky vycházejí z úrovně ochrany 
LPS II/LPL II.

Jímací soustava
Nejvhodnější metodou pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu je metoda valící 
se koule, protože je nejpřesnější z hledis-
ka nejnižších hodnot bleskových proudů. 
Je vhodné využívat bočních jímačů pře-
devším pro ochranu budov. Zde se jedná 
o nejekonomičtější variantu. 

Soustava svodů
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

jsou ideální svody v provedení izolova-
né soustavy podle článku 5.3.2. normy 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 [4]. Z jednoho 
jímače může jít jeden svod do uzemňova-
cí soustavy za použití vysokonapěťových 
vodičů. Musí se ale dodržet montážní 
návody výrobců těchto vodičů.

Dostatečná vzdálenost
K nebezpečnému přiblížení mezi 

součástmi vnějšího hromosvodu a kovo-
vými 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 blesko-
vý proud rozdělí mezi jednotlivé svo-
dy podle jejich impedancí, je nezbyt-
né dostatečnou vzdálenost s podle 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 [4] pro konkrétní 
stavbu či zařízení vypočítat samostatně. 

Postupy při návrhu a revizi ochrany 
před bleskem 

Revizní technik by měl při provádění 
revize zkontrolovat především:
– zvolenou třídu ochrany před bleskem 

LPS; 

 Pro prostředí s nebezpečím výbuchu 
platí minimálně třída LPS II;

– navrženou jímací soustavu;
 Na základě určení nebezpečných 

zón EX (0, 1, 2 nebo 20, 21, 22) se 
stanoví zóny ochrany před bleskem 
LPZ (0A, 0B, 1, 2, 3). V nebezpeč-
ných zónách EX nesmí nastat přímý 
úder blesku. Hrot jímací tyče musí 
být umístěn mimo nebezpečnou zónu 
EX.

– dostatečnou vzdálenost s; 
 Je-li instalován oddálený/izolovaný 

hromosvod. V některých případech 
se stává, že výpočet dostatečné vzdá-
lenosti s je chybný. 

 Většinou se při výpočtu izolační 
vzdálenosti nerespektuje:
-  změna tvaru jímací soustavy 

(při různých tvarech soustavy se 
vzdálenosti s pro jednotlivé úseky 
sčítají);

-  koefi cient materiálu km mezi jíma-
čem/svodem a vnitřní části stavby 
(vzduch – 1, cihla/beton – 0,5; 
sklo-laminát – 0,7);

-  skutečná délka svodu l. 
  

– správnou konstrukci svodů;
 V místech průchodu nebezpečnými 

zónami mají být použity jen navařené 
nebo lisované spoje. Speciální vyso-
konapěťový vodič nesmí být umístěn 
v nebezpečné zóně EX 0 nebo 20. 
Měly by být zkontrolovány zkušeb-
ní svorky, zda nejsou rozpojeny nebo 
zkorodovány.   

– uzemňovací soustava;
 Prioritní je použití základového zem-

niče. Obvodový vodič v základech 
by měl být spojen každých 5 až 10 m 
s ocelovým armováním základů. Toto 
je předpokladem docílení co nejniž-
šího zemního odporu. Při zpochyb-
ňování hodnoty zemního odporu je 
nutno měřit zemní odpor v každém 
ročním období.

– pospojování;
 Zkontrolovat vodiče hlavního a míst-

ního pospojování, zda nejsou uvolně-
ny, nebo dokonce rozpojeny. 

– energetickou koordinaci přepěťových 
ochran SPD – minimálně zamezit in-
stalaci SPD od několika výrobců;

– přepěťové ochrany pro jiskrově bez-
pečné obvody;

Kdy je nutno instalovat izolovaný 
hromosvod
– Podle odstavce 5.1.2 ČSN EN 62305-3, 

ed. 2 „izolovaný (oddálený) vnější 
LPS od chráněné stavby by měl být 
použit v případě, že tepelné a výbuš-
né účinky v místě úderu nebo ve vodi-
čích, které vedou bleskový proud, mo-
hou způsobit škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz. Příloha E). Typic-
kými příklady jsou stavby s hořlavou 
krytinou, stavby s hořlavými stěnami 
a s prostředím s nebezpečím výbuchu 
a požáru.

– Podle přílohy D.5.1 ČSN EN 62305-3, 
ed. 2: „Všechny části vnějšího LPS 
(jímací soustava a svody) se musí na-
cházet ve vzdálenosti minimálně 1 m 
od nebezpečných prostorů.“

Shrnutí
– Pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

navrhnout minimálně třídu ochrany 
před bleskem LPS II.

– Sjednotit koncepci zón ochrany před 
bleskem LPZ s návrhem nebezpeč-
ných zón EX, přitom zóna LPZ 0A 
se nesmí nacházet v nebezpečné zóně 
EX.

– Důsledně provádět vyrovnání poten-
ciálů. 

– Kontrolovat parametry svodičů bles-
kových proudů SPD typu 1 (vlny 
10/350) – jednoznačně upřednostnit 
svodiče na bázi jiskřiště.

– Pro jiskrově bezpečné obvody po-
užít k tomu zkoušené svodiče SPD 
typu 2 a 3 (certifi kát ATEX).

– Mělo by platit pravidlo – jedna hod-
nota zemního odporu pro jeden ob-
jekt/areál. 

– Vždy respektovat specifi cké podmín-
ky jednotlivých aplikací.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 5)

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o. 
(jiri.kutac@dehn.cz)
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DEHN: Doporučení správné instalace FVE

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Nedodržení technických norem při 
instalaci elektrárny může způsobit ško-
dy za miliony. Tak tomu bylo i v našem 
nedávném případu – sporu mezi zhotovi-
telem (dodavatelem) fotovoltaické elek-
trárny (FVE) a jeho zákazníkem. Jedná 
se téměř o modelový příklad odpověd-
nosti zhotovitele za vady FVE a za ško-
du způsobenou těmito vadami. Vyvstalo 
v něm několik otázek, v nichž by měl 
mít jasno každý, kdo zvažuje nákup FVE 
na klíč. 

2:0 pro blesk
Zákazník, který si elektrárnu objed-

nal, je společnost zabývající se výrobou 
automobilových součástek. Nechala si 
na střeše své výrobní haly a na přileh-
lých pozemcích vystavět FVE o výkonu 
590 kWp. 

Ta však fungovala bezchybně jen pár 
let, než došlo k první škodní události – 
blesk během bouřky zničil několik mě-
ničů napětí a jejich výměna stála přes 
milion korun. Opravu FVE naštěstí pro-
platila pojišťovna. 

Druhou škodní událost podobné-
ho typu o rok později však už pojiš-
ťovna proplatit nechtěla: úder blesku 
tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), 
ale i napájecí zdroje a kamery. Ško-
da za jeden a půl milionu korun byla 
tentokrát zaplacena téměř celá z kapsy 
klienta. 

Jak se vyhnout podobnému sporu? 
Objednatel měl sice smůlu na zho-

tovitele FVE, ale naštěstí se nám poda-
řilo pro něj slevu z ceny FVE a náhradu 
veškeré škody vymoci. Mnoho jiných 
zákazníků se však do podobných sporů 
dostává dnes a denně. Jaké jsou pre-
ventivní kroky, aby podobný spor vů-
bec nenastal? 

–  Důkladně prověřit FVE při přebí-
rání. Moment převzetí díla je zce-
la zásadní, neboť při něm zákazník 
má jedinou jistou možnost upozornit 
na zjevné vady díla a požadovat je-
jich nápravu. (Podrobněji v článku 
Odstoupení od smlouvy o dílo podle 
NOZ).

–  Přebírat dílo za přítomnosti odbor-
níka, který odhalí nejen zjevné, ale 
i skryté vady (soulad s projektem 
a normami ČSN).

–  Komunikovat se zhotovitelem, pojiš-
ťovnou a znalci písemně (ne jen po 
telefonu), protože záznamy komuni-
kace mohou soudu nejlépe prokázat 
skutkový stav.

–  Od zjištění vad FVE nebo od vzniku 
škody ihned využívat právní služby 
advokáta, který pomůže dílo správ-
ně reklamovat a následně navrhne 
postup vymáhání slevy z ceny díla 
a náhrady škody, pokud je zhotovi-
tel nebude chtít dobrovolně uhradit. 

Zároveň pomůže vyhnout se častým 
chybám, např. opožděná reklamace 
díla, nedodržení podmínek rekla-
mace stanovených ve smlouvě o dí-
lo atd. Výchozími dokumenty jsou 
technické normy a smlouva o dílo.

Jen řešení s dostatečným ochran-
ným prostorem jímačů a dodržením 
dostatečné vzdálenosti s mezi drátem/
vodičem hromosvodu a fotovoltaic-
kými panely zajistí řádný a bezpečný 
provoz fotovoltaické elektrárny!!

 

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 13)

Mgr. Martin Maňák, advokát
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o. (jiri.kutac@dehn.cz)
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DEHN: Návrh vnější ochrany 
z pohledu projektanta

Jaký je správný postup při ochraně před bleskem?

Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb.

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)
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Přípustné metody návrhu jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 ed. 2

Vzorec dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 6.3

Na co si dát pozor v projektové dokumentaci

–  Valící se koule je koule, nikoli kružnice
–  Kontrola propadu valící se koule
– Výpočet přeskokové vzdálenosti ,,S“ pro dané místo
– Vyšetření ochranných prostorů
–  Ochranný úhel je jiný uprostřed střechy a na kraji střechy 

vůči zemi
–  Kontrola posunu valící se koule
– Pozor na plechové střechy a kovové součásti ve střešním 

krovu
– Kontrola okolních staveb, mohou pomoci při návrhu
– Nutné zohlednit výšku terénu

třída
LPS

oka mřížové 
soustavy W

(m)

metoda ochranného úhlu °poloměr
valící se

koule
r
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Obrazová příloha:
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(více na www.elektrika.cz/edehn díl eDEHN # 23)
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DEHN: Revize LPS

Revize LPS
Pokud má být ochrana před bleskem 

spolehlivá a funkční, je třeba ji udržo-
vat v dobrém stavu. V průběhu let mů-
že dojít k mnoha změnám na použitých 
komponentech, které povedou k tomu, že 
nebude již spolehnutí na zajištění funkcí 
jednotlivých komponent vnější a vnitřní 
ochrany před bleskem. Součástí kontro-
ly jejího stavu by mělo být i posouzení, 
zda v některých aspektech nepokročily 
vědomosti v ochraně před bleskem tak, 
že jsou normativní postupy zřejmě za-
staralé. Součástí kontroly a nejčastějšími 
zjištěnými nedostatky jsou však neod-
borné zásahy do ochrany, nebo změny 
na objektu, které mohou negovat veškerá 
realizovaná opatření.

Postup pri vykonávaní odbornej 
prehliadky a odbornej skúšky (revízie) 
systému ochrany pred bleskom LPS:

Revízia LPS zahŕňa kontrolu tech-
nickej dokumentácie, vizuálnu kontrolu, 
meranie a zápis v správe o OPaOS (v re-
víznej správe).

● Kontrola technickej dokumentá-
cie:
Vypracovaná technická dokumen-

tácia by mala byť revíznym technikom 
presne skontrolovaná na úplnosť a zhod-
nosť s normou s inštalovaným zariade-
ním LPS na objekte budovy. 

● Vizuálna kontrola (prehliadka):
Pri vizuálnej kontrole zariadenia LPS 

je potrebné sa zamerať:
– či návrh zodpovedá príslušnej nor-

me – zvolené zachytávacie (jímací) 
zariadenie, parametre náhodných 
zachytávačov (jímačov), mrežová 
sústava, uchytenie vodičov zachytá-
vačom (jímačem) sústavy a pripojenie 
k zachytávacím tyčiam, počet zvodov, 
vzdialenosť medzi zvodmi, rovnomer-
né rozmiestnenie zvodov po obvode 
objektu, počet zvodov pre izolovaný 
bleskosvod, či zvody nie sú uložené 
v okapoch, veľkosť inštalačnej slučky, 
elektrická izolácia vonkajšieho LPS, 
použité materiály, skúšobné svor-
ky a ich označenie, tienenie vedení, 
priestorové tienenie miestnosti,

– či usporiadanie uzemňovacej sousta-
vy je vhodné pro daný objekt,

– či dĺžka uzemňovačov vyhovuje podľa 
triedy LPS,  

– či zariadenie LPS je v dobrom stave,
– či je zabezpečená celistvosť vodičov 

a zvodov (uvoľnené spoje),
– či žiadna časť systému nie je poško-

dená koróziou,
– či všetky viditeľné uzemňovacie prí-

vody sú funkčné,
– či všetky viditeľné vodiče a systémové 

súčasti sú uchytené na montážne plo-
chy a súčasti mechanickej ochrany sa 
nachádzajú na správnom mieste a sú 
neporušené a funkčné,

– či sa na predmetnom objekte nevy-
skytujú zmeny (prístavby), ktoré by 
vyžadovali dodatočnú ochranu,

– či nebola zaznamenaná udalosť 
(zásah do LPS a prvkov vnútornej 
ochrany pred prepätím SPD),

– či ekvipotenciálne pospájanie v ob-
jekte budovy bolo vykonané alebo 
doplnené od ostatnej revízie,

– či nie sú vodiče pospájania poškode-
né a či pospájanie v objekte budovy 
je funkčné, 

– či sú dodržané dostatočné vzdiale-
nosti medzi chránenou a nechráne-
nou časťou LPS, 

– či nenastal preskok bleskového prúdu 
z chránenej na nechránenú časť ob-
jektu,

– obzvlášť precízne je treba vykonať 
kontrolu spojov vodičov základového 
uzemňovača pred jeho zabetónovaním 
a všetkých častí LPS, ktoré neskôr už 
nebudú prístupné vizuálnej kontrole 
(vhodná je fotodokumentácia).  

●  Meranie:
Na systéme ochrany pred bleskom 

LPS vykonávame nasledovné merania:

– Meranie zemného odporu uzemňo-
vacej sústavy

 Má sa vykonať meranie každého 
miestneho uzemňovača jednotlivo pri 
jeho rozpojenej uzemňovacej svorke. 
Meria sa zemný odpor celej uzemňo-
vacej sústavy, ktorej hodnota nemá 
prekročiť 10 Ω. Ak prekročí celkový 
zemný odpor uzemňovacej sústavy 
hodnotu 10 Ω, mala by byť vykonaná 
kontrola minimálnej dĺžky uzemňo-
vača, či daný uzemňovač zodpovedá 
obr. 9.3. Zníženie zemného odporu je 
prakticky možné predĺžením uzem-
ňovača až na 60 m.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o. (jiri.kutac@dehn.cz)
Jiří Kroupa, kancelária pre Slovensko (jiri.kroupa@dehn.sk)

Obr. 9.3 – Minimálna dĺžka l1 každého uzemňovača podľa triedy LPS

Minimálna dĺžka každého uzemňovača u päty každého zvodu je:
- l1  pre vodorovné uzemňovače,
- 0,5. l1 pre zvislé alebo šikmé uzemňovače.   
U kombinovaných uzemňovačov (zvislých a vodorovných) musí byť zohľadnená cel-
ková dĺžka uzemňovačov.
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– Meranie prechodového odporu vodi-
čov a spojov vonkajšej ochrany LPS
Meranie sa vykoná za účelom dob-

rého elektrického spojenia. Nameraná 
hodnota prechodového odporu spoja ne-
má prekročiť hodnotu 0,1 Ω.

– Meranie spojitosti vodičov ekvipo-
tenciálneho pospájania vnútornej 
ochrany
Meranie sa vykoná medzi hlavnou 

uzemňovacou svorkou objektu budovy 
a neživými vodivými časťami pospájania 
(potrubia plyn, voda, UK a pod).

– Meranie prepäťových prvkov SPD 
Kontrola sa robí najčastejšie pri zvo-

dičoch bleskového prúdu, meranie sa ro-
bí pri zvodičoch prepätia Typ 2 a Typ 3 
postupným zvyšovaním napätia pri prúde 
cca 1 mA až do bodu otvorenia varistora 
prepäťovej ochrany, kedy sa prúd prud-

ko zvýši. Táto hodnota sa má pohybovať 
v rozmedzí napätia Uc = 275 V až 280 V.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 18)
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Neopakujte nejčastější chyby v ochraně 
před bleskem!

Výňatek z normy ČSN EN 62305-3 
ed. 2, čl. E.4.1

Projektant a montážní fi rma LPS by 
měla být schopna posoudit elektrické 
a mechanické účinky bleskových výbo-
jů a znát všeobecné principy elektromag-
netické kompatibility (EMC). 

Montážní fi rma ochrany před bles-
kem by měla znát zásady správné insta-
lace součástí LPS podle požadavků této 
normy a národních předpisů, které platí 
pro provedení a budování staveb.

Řetězec vzájemné kontroly mezi:
– Projektantem
– Montážní fi rmou – když na něco za-

pomene nebo udělá chybu projektant, 
pak je tady kontrola montážní fi rmou!!

– Revizním technikem – když na něco 
zapomenou nebo udělají chyby pro-
jektant a montážní fi rma, pak je tady 
kontrola revizním technikem!!

Často se opakující chyby revizních 
techniků

Výňatek ze zprávy o revizi

Správný závěr zprávy o revizi podle 
33 1500/Z4, čl. 6.1.2 je:

Zda její provedení odpovídá normě 
platné v době jejího zřízení a zda její 
součásti jsou v dobrém funkčním stavu. 

Pokud byly při revizi zjištěny závady, 
musí být v revizní zprávě uvedeno, s ja-
kým ustanovením normy nebo jiného 
předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je 
v důsledku závady riziko ohrožení bez-
pečnosti.

Posouzení dřevostaveb – výsledek 
analýzy rizika

Časté chyby vyskytující se v analý-
ze rizika: 
– čl. A.2.3 ČSN EN 62305-2 ed. 2 

Chybný činitel polohy stavby
– tab. C.3 ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ne-

posouzení počtu obyvatel ve stavbě
– tab. C.5 ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ne-

zohlednění dřevěné konstrukce stře-
chy-vysoké riziko požáru

Časté chyby vyskytující se v instalaci 
hromosvodu: 

– čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2 Nedo-
držení dostatečné vzdálenosti

Doporučení:
– Dřevostavba je stavba s vysokým ri-

zikem požáru.
– Požár se šíří velice rychle s ohledem na 

použité materiály a klimatické poměry, 

což představuje veliký problém při pří-
padné evakuaci osob, zvláště pak dětí.

– Izolovaný hromosvod, je-li správně 
navržen, zaručí izolaci bleskového 
proudu vůči vnitřním kovovým čás-
tem stavby. Tím dojde k podstatnému 
zvýšení bezpečnosti osob nacházejí-
cích se uvnitř objektu.

– Nesmí se také zapomenout na zákla-
dový zemnič, který má být položen 
v základech stavby a vyveden ke svo-
dům i k hlavní ekvipotenciální sběr-
nici stavby.

Varianta stínění (Faradayova klec) 
podle ČSN EN 62305-3 a 4 ed. 2

Shrnutí nejdůležitějších bodů pro spl-
nění systému stínění (neboli Faradayovy 
klece), které je nutno splnit najednou:

– podle ČSN EN 62305-3 ed. 2:
-  čl. 4.3 Propojení ocelového ar-

mování stavby ze železobetonu
-  čl. 5.5.3 Spoje
-  čl. E.4.3 Stavby ze železobetonu
-  čl. E.4.3.2 Použití ocelového ar-

mování v betonu
-  čl. E.4.3.3 Svařování nebo svor-

kování ocelových armovaných 
prutů

-  čl. E.4.3.7 Svody

– podle ČSN EN 62305-4 ed. 2:
-  čl. A.3.2 Mřížové prostorové stí-

nění – bezpečný odstup ds

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 4)

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o. 
(jiri.kutac@dehn.cz)
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DEHN: Chyby, kterých se dopouštíme 
při aplikaci svodičů přepětí

České technické normy ovlivňující aplikaci SPD:

ČSN EN 62 305 ed. 2 – Ochrana před bleskem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 – Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost-Ochrana před rušivým napětím a elektro-
magnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosfér. nebo spínacím přepětím 
(ed. 2 ukončení 14.12.2018, ed. 3 s účinností od: 1.12.2016)

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 
534: Přepěťová ochranná zařízení
(ukončení 14.12.2018, ed. 2 s účinností od: 1.12.2016)

ČSN EN 61 643-11 ed. 2 – Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích NN 
– Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 61 643-21 ed. 2 – Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomu-
nikačních a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební metody

+ PNE 33 0000-5 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v elektrických instalací od-
běrných zařízení

Nedodržení průřezu připojovacích vodičů
T1 (T1+T2) – min. 16 mm2 mědi nebo ekvivalentní
T2 – min. 6 mm2 mědi nebo ekvivalentní
T3 – dle technického listu

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
(daniel.andel@dehn.cz)

Nedodržení připojovacích délek vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2



DS85/CZ/0720 © Copyright 2020 DEHN s.r.o.42

Nevhodná volba nejvyššího dovoleného napětí Uc

Špatné zapojení dané přepěťové ochrany – nedodržení montážního návodu



43DS85/CZ/0720 © Copyright 2020 DEHN s.r.o.

Špatné dotažení svorek (utahovací moment) 

(více na www.elektrika.cz/edehn díl eDEHN # 14)

Nedodržení koordinace SPD

Nevhodné umístění SPD v rozvaděči

– Souběh vodičů

– Křížení vodičů

– Vyvarování se indukce

– Umístění SPD na vstupu napájecího 
vedení

– Umístění před, nebo za hlavním vy-
pínačem

Opomenutí dalšího vstupujícího vedení (např. data, koax apod.)
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DEHN: Parametry a ověřování vlastností 
hromosvodních součástí

Když něco vypadá jako svorka 
hromosvodu, je to doopravdy svorka, 
nebo jenom kus kovu, který má optic-
kou shodu se svorkou?

Každá součást, ze které je složen 
hromosvod (vnější LPS), musí mít 
vlastnosti a parametry takové, aby 
v místě použití plnil tento komponent 
svoji očekávanou funkci. Je jasné, že 
pokud se očekává, že třeba svodem jí-
mací soustavy poteče část bleskového 
proudu, který může mít hodnotu v roz-
sahu 100 000 – 200 000 ampér, než se 
rozdělí, bylo rozhodně fajn, pokud to 
ten komponent zvládne vést. Pokud by 

měl vlastnosti horší, neměl by šanci toto 
přežít, a tak by celá funkce ochranných 
opatření nemohla být zajištěna. 

Mnozí technici jsou zvyklí na vše vy-
žadovat papír a prohlášení o shodě. Na 
hromosvodní součásti však není možné 
prohlášení o shodě CE vystavit, protože 
nejsou stanovenými výrobky. Zároveň 
je důležité vědět, že ne všechny kompo-
nenty používané pro vybudování ochra-
ny před bleskem mají svou produktovou 
normu, nebo je v existující produktové 
normě detailní popis všech jejich para-
metrů.

Rozdělení komponentů podle jejich 
vlastností:

Komponenty, jejichž vlastnosti jsou 
popsány produktovým standardem

Tyto komponenty si můžeme rozdělit 
na ty, které jsou popsány standardy po-
měrně přesně, jako jsou vodiče, jímače, 
svorky, podpěry vodičů na stěny nebo 
čítače úderu blesku, a na ty, které nijak 
moc detailně popsány nejsou, jako jsou 
revizní skříně, různé typy podpěr s ji-
ným uchycením než šroubem, nebo smě-
si zlepšující uzemnění.

V normě dobře popsaný komponent 
nepotřebuje návod na použití a pro jeho 
instalaci je potřeba znát pouze upřesňu-
jící parametry, například třídu H či N 
u svorek a kombinaci materiálů a průře-
zů, které spojí.

U ostatních méně popsaných kom-
ponentů je potřeba, aby jejich správnou 
instalaci popsal přesně výrobce, aby ne-
mohlo dojít k chybě.

Samozřejmostí je pak odkaz na nor-
mu v katalogu, produktovém listu či 
montážním návodu. Vystavený certifi -
kát výrobce je výhodou.

Komponenty, pro které neexistují 
produktové standardy

Jsou situace a podmínky popsané 
v aplikační normě, u nás jsou to normy 
řady ČSN EN 62305, které nemají přes-
ně popsané řešení, nebo existují postupy, 
které splní smysl normy jiným způso-
bem, a je pak na výrobci a ,,vynálezci“ 
výrobku či postupu, aby deklaroval, že 
se jeho výrobek/řešení dobře popere se 
situací, která u něj může nastat. Je jasné, 
že takovýto výrobek musí mít montážní 
návod a jeho důležité parametry by měly 
být prokázány hodnověrným způsobem 
tak, aby šel případný omyl či nepravdivý 
údaj zažalovat.

Spotřebitel a jeho jistoty
Je to zajímavé, ale z hlediska spotře-

bitele je lepší, pokud je jeho řešení tvoře-
no komponenty, které nejsou regulovány 
produktovým standardem, ale parametry, 
za které ručí renomovaný, tedy žalovatel-
ný výrobce s plnou kasou. Pokud by totiž 
výrobek selhal a neměl deklarované pa-
rametry, i když by byl instalován přesně 
podle podmínek vymezených výrobcem, 
by byl tento zodpovědný. Naopak pokud 
v dané situaci selže výrobek, který bu-
de vyroben přesně podle produktového 

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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standardu, nese rozmělněnou zodpověd-
nost vydavatel standardu, tedy v našem 
případě přeneseně stát. Z hlediska přís-
nosti je jakákoliv norma kompromisem 
požadavků pro bezpečnost s možnostmi 
výroby mnoha výrobců a standardy IEC/
EN jsou teoreticky připomínány 82/34 
národními komitéty, s požadovanými 
vlastnostmi tedy musí souhlasit většina 
členů, a pokud by parametry byly moc 
přísné, neprošlo by to. Je pak parado-
xem, že výrobek, který se po letech do-
čká ,,svojí“ produktové normy, je potře-
ba odzkoušet znovu na méně podstatné 
vlastnosti, a naopak již vykonané přísněj-
ší zkoušky jsou rázem přebytečné.

Negativní zkušenosti
Na trhu se bohužel vyskytují výrobci, 

kteří vyrábějí výrobky, které nejsou vů-
bec vytvářeny pro použití venku, respek-

tive mají vlastnosti vhodné tak akorát pro 
bezpečné umístění do suché vytápěné 
temné místnosti.

Jsou však i technici, kteří naivně 
předpokládají, že když něco vypadá ja-
ko jímač, bude odolný větru a vibracím, 
a jsou pak překvapeni, že výrobce nic 
takového nedeklaruje. Nebo moje zku-
šenost, že zákazník je překvapený, že 
litinová krabice má po čase stejný povrch 
jako litinový kanál.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 19)
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Konstrukce jímačů od 20 cm 
po 20 metrů

Lidová tvořivost nezná hranice, a tak 
se i ochrana před bleskem stala oborem, 
kde se tito umělci vyskytují. Některé 
výtvory, tedy to, co je omylem nazývá-
no jímačem, mají problém se stabilitou 
již za pouhého působení gravitace, na-
tož když se vyskytne takový neobvyklý 
a venku neočekávaný přírodní úkaz, ja-
kým je vítr o rychlostech 126, 145 nebo 
i 161 km/hod.

Pokud hromosvodář přistupuje ke své 
práci svědomitě, tedy drží se realizační 
projektové dokumentace, kde je přesně 
popsán typ provedení jímací tyče a v pří-
padě navržení nestandardního komponen-
tu, tak nákresem nosné konstrukce spolu 
se statickým výpočtem, neměl by se v no-
ci s každým zvukem meluzíny zpocený 
budit. Ti, kdo chtějí i v těchto zvucích 
klidně spát, se řídí pokyny výrobce, a tak 
vědí, že jim jímač bude stát nejen za vě-
tru, ale i dlouho po něm.

Jak se má správně postavit jímač 
do 2,5 m výšky

Nejjednodušší varianta pro jímače 
o výšce 1 až 2,5 metru je v provedení ukot-
vení jímací tyče do betonového základu. 
Pro konstrukci, vyjma střech, kde je agre-
sivní prostředí kvůli výparům nebo kouři, 
je nejvýhodnější používat zúžené jímače 
z AlMgSi, a to v jejich plné, nebo trub-
kové odlehčené verzi. Variantou z jiného 
kovu, právě v případě výskytu agresivní-
ho prostředí, bude určitě nerezová jímací 
tyč, a to opět v trubkovém provedení se 
zúženým koncem tak, aby váha materiálu 
byla pro zvýšení její stability soustředěna 
v její první polovině. Vnější průměr těchto 
jímacích tyčí je 16 mm a zúžená metrová 
část má 10 mm, přesně tak, jak vyžaduje 
produktová norma ČSN EN 50 164-2. Jí-
mací tyč je hladká, bez zakončení závitem.

Betonový základ
I když na betonové podstavce zatím 

neexistuje platná produktová norma, po-
žadavky na jejich provedení jsou jasně 
dané jejich použitím. Beton bude ležet 
na střeše po celé roky, a tak musí být 
extrémně odolný vůči působení vody 
a mrazu (Beton C45/55).

Stejně tak musí být použité kvalit-
ní plnivo, aby byla zaručena jeho me-
chanická odolnost a nedocházelo kvůli 
transportu k jeho poškození, nebo aby 
se beton nerozpadl při nešetrném ulo-
žení hromosvodářem na plochu střechy.

Betonový základ DEHN + SÖHNE, 
hromosvodáři přezdívaný Acylpyrin, se 
vyznačuje několika hlavními přednost-
mi, které určují jeho vysokou použitel-
nost bez nároků na obtěžující úkony. Je-
diným nedostatkem tohoto základu je je-
ho váha 17 kg, bez které by ovšem nešel 
používat. Každý, kdo odnosil na střechu 
paletu těchto betonů, ví, o čem je řeč.

Transport
Tvar betonové zátěže je kulatý tak, 

aby byla váha rovnoměrně rozmístěna 
kolem celé jímací tyče a nebyla kvůli 
jinému tvaru nerovnoměrně rozložena 
váha v jednom směru. Kruhový tvar je 
narušen pouze čtyřmi zploštěními, díky 
kterým je možný bezpečnější transport 
na paletě, a hlavně pokud je doprava na 
místo instalace zajišťována ručně a ten, 
kdo to ponese, si chce udělat cestou pře-
stávku bez toho, že by se mu betony roz-
utekly po střeše.

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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Pro ruční úchyt jednou rukou je na 
betonu vytvořeno vybrání tak, aby šel 
nést v jedné ruce a hromosvodář se ne-
musel na stavbě pohybovat jako s mísou 
těsta. Profi  řešením je držák pro ruku, 
který nelze koupit, protože je k speciální 
sadě betonů zdarma.

Uchycení jímací tyče
Ve starších dobách se na ukotvení 

jímací tyče používal vložený závit, ale 
tak byla montáž na střeše o dost zdlou-
havější. V současné době se upevnění 
provádí za pomoci klínku, který se díky 
svému provedení z plechu při plném do-
klepnutí zdeformuje a zajistí bezpečný 
a hlavně větrem způsobeným vibracím 
odolný spoj.

Beton se na střechách musí umístit 
na plastovou podložku, která nejenom 
zabrání hrubému povrchu betonu pro-
brousit díky výše uvedeným vibracím 
materiál střechy, ale omezí i přenos vi-
brací na plochu střechy tak, aby nebyl 
pobyt v budově za větru trestem.

Takto bychom dokázali postavit 
bezpečně stojící tyč až do výšky 1,5 až 
2 m. Co ale s vyšší jímací tyčí, nebo po-
kud bude zatížení vyšší rychlostí větru? 
S betonovým základem DEHN máme 
možnost elegantního stohování několika 
betonů na sebe, a to díky „vyklepnutí“ 
spodního nálitku kladivem.

Tím se otvor v betonu stane pro jímací 
tyč průchozím a mohu na sebe naskládat 
až tři betony, vícero nemá opodstatnění.

   

Vyšší provedení, respektive 
vyšší rychlost větru

V rozhodování, pro jakou rychlost 
větru sestavu hromosvodu uzpůsobit, 
hraje alfu a omegu provedení střechy, 
nemá cenu mít kvalitně provedený hro-
mosvod na střeše, která by měla nižší 
odolnost na rychlost větru.

U vyšších jímacích tyčí musíme pro-
vést jejich fi xaci o chráněný předmět izo-
lovanou distanční vzpěrou tak, aby ne-
byla volná délka tyče větší než 2 až ma-
ximálně 2,5 m, pokud se jedná o jímací 
tyč o vnějším průměru 16 mm.

   
Pokud se nemáme o co opřít, zvolíme 

řešení se samostatně stojící tyčí v trojnož-
ce, další podrobnosti a provedení se do-
zvíte v online webcastu, nebo jeho zázna-
mu na www.elektrika.cz/eDEHN 

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 25)
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Ochrana připojení na Facebook, Twitter atd.

Informace kdekoliv na jeden klik a ne-
ustále být online je trendem současnos-
ti. Pamatuji dobu, kdy mne něco zaujalo, 
a tak jsem si to napsal na papírek, abych se 
na to nezapomněl podívat, až půjdu příští 
týden do knihovny. Teď je získání infor-
mace otázka několika mála vteřin, ať již 
se nacházím prakticky kdekoliv.

Mobilní komunikace umožňující ten-
to komfort potřebují pro svou funkci hus-
tou síť základnových vysílacích stanic. 
Tyto stanice jsou umístěny na objektech 
nebo na samostatných stožárech. Jejich 
typické místo je s ohledem na šíření sig-

nálu typicky na nejvyšších místech. Nej-
vyšší místo je atraktivní i pro blesk, a tak 
je potřeba se zaměřit i na to, jak se s tím-
to přírodním jevem vypořádat. To má svá 
pravidla, která nepřipouští vynechání ně-
kterých kroků.

Co znamená umístění vysílače 
na objektu pro jeho majitele?

Pokud majitel objektu mávne nad 
podmínkami smlouvy rukou a poskytne 
bez podmínek střechu zájemci o umístě-
ní anténního zařízení, je na cestě k udi-
venému obličeji po zásahu bleskem za 
bouřky do objektu.

Pokud není zařízení na střeše 
v ochranném prostoru izolované jímací 
soustavy, není situace vůbec dobře řeši-
telná a umístění zařízení na objektu před-
stavuje zvýšené riziko.

Po zásahu bleskem se nechráněné za-
řízení na střeše dostane celé na potenciál 
blesku, který poteče po nejpříhodnější 
cestě na zemnicí soustavu. Jako cesta 
budou sloužit ty vodivé struktury, které 
budou mít co nejmenší impedanci. Po-
kud se při instalaci technologie stane to, 
že ji někdo ,,uzemní“ na jímací sousta-

vu, nebude jímací soustava rozhodně tou 
dominantní cestou, kudy poteče většina 
bleskového proudu. 

 
Zařízení napájené z instalace domu

Většina bleskového proudu poteče 
touto cestou s nejmenší impedancí na zem-
nění v distribuční soustavě. Pokud vnitř-
ní instalace domu není uzpůsobená me-
chanicky a elektricky tak, aby mohla vést 
většinu bleskového proudu, dojde k její-
mu poškození. Cestou samozřejmě bude 
docházet k jiskření a vytváření elektric-
kých oblouků v místech, kde se k vodičům 
s bleskovým proudem přiblíží jiné vodivé 
prvky domu s jiným potenciálem, než má 
blesk. Objekt by mohl začít hořet, a kdo 
se dostane při zásahu mezi tyto dva póly, 
je ohrožen na životě elektrickým výbojem.

 
Zařízení napájené samostatným 
přívodem po stěně domu

Zde bude situace o trochu lepší, 
k přeskokům na vodivé struktury domu 
bude docházet pouze tam, kde se k této 
kabeláži přiblíží na menší než dostateč-
nou vzdálenost. To bude na většině domů 
téměř všude.

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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Pokud je dům chráněn před bleskem
neizolovaným hromosvodem 

Pokud je dům proveden jako Farada-
yova klec, tzn. že všechny jeho vodivé 
části budou uvedeny na jeden potenci-
ál, bude pro ochranu zařízení na střeše 
stačit dostat nahoře technologii mimo 
zájem blesku umístěním do ochranného 
prostoru jímací soustavy a na všechna 
vedení vstupující do technologie a objek-
tu umístit v místě vstupu svodiče bles-
kových proudů.

Z výše uvedeného vyplývá, že je pou-
ze jedna cesta, a to mít v pořádku ochra-
nu objektu před bleskem a novou tech-
nologii integrovat do izolované jímací 
soustavy, anebo do Faradayovy klece.

Je to sice smutné, ale vlastnictví ob-
jektu neopravňuje jeho majitele se o svůj 
objekt nestarat a očekávat, že za jeho 
chyby bude zodpovědný někdo jiný.

Ochrana technologie 
pro mobilní služby

Zařízení na střeše je v podstatě jako 
každé jiné, skládá se z napájení, vlastní 
technologie a antén. Technologie může 
být umístěna i u antén. 

Pro její ochranu je pak důležité se 
soustředit na umístění odpovídajících 
svodičů přepětí a bleskových proudů 
v místě vstupu vodičů.

Napájecí místo je nejvhodnější 
ochránit za pomoci svodiče bleskových 

proudů, nebo takzvaného kombinované-
ho svodiče. Pokud bude vstup napájení 
v blízkosti technologie, není třeba v blíz-
kosti umísťovat další svodič přepětí, po-
kud ne, je výhodnější zvolit kombinaci 
typ 1 + typ 2. Technologie u antén je 
pak typicky v současné době napájená 
48 V DC, a tak je pro ochranu na těchto 
vodičích nutné volit svodiče 

Detailnější informace můžete na-
jít v kapitole 9.17 publikace Oboro-
vá řešení http://www.kniska.eu/x/fi le/
Oborova_reseni_2015_9.17.pdf/at_
download/fi le 

 
(více na www.elektrika.cz/edehn 

díl eDEHN # 17)
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Zabezpečení kouřových signálů

Doba, kdy naši předci používali k do-
rozumívání kouřové signály, je už dáv-
no pryč, ale i v současné době funguje 
signalizace kouřem, kterou stále využí-
váme. Podívám se z okna a vidím, že se 
sousedům kouří z komína, a tím dostá-
vám signál, že jsou doma. Jede kolem 
auto, za ním je velký oblak kouře, a tím 
dává všem signál, že motor není úplně 
v pořádku. Kouř sám o sobě může vy-
tvářet lépe vodivou cestu a pomoct na-
vézt výboj blesku přímo do komína. Na 
domech, které byly zapáleny bleskem 
a neměly hromosvod, bývá nejčastějším 
místem zásahu právě komín. Vypálené 
cesty uvnitř komína ukazují, že jako svod 
slouží saze na jeho vnitřních stěnách.

Ochranu komínů si můžeme rozdě-
lit na dvě základní situace. První je na 
objektech. Spočívá v zabránění zásahu 
bleskem do komínu, integraci ochran-
ných opatření do vnější ochrany před 
bleskem daného objektu.

Ochrana před bleskem objektu může 
být v provedení jako klasická, tedy izolo-
vaná, nebo neizolovaná – Faradayova klec.

Izolovaná jímací soustava je defi -
nována v řadě norem ČSN EN 62305. 
Zde je její defi nice z ČSN EN 62305-3

3.3 vnější LPS izolovaný od chráněné 
stavby; vnější LPS oddálený od chráně-
né stavby (external LPS isolated from 
the structure to be protected) LPS, jehož 
jímací soustava a svody jsou umístěny 
tak, aby dráha bleskového proudu nebyla 
v dotyku s chráněnou stavbou. 

POZNÁMKA: izolovaným (oddále-
ným) hromosvodem bude zabráněno ne-
bezpečným jiskřením mezi LPS a stavbou.

V principu se jedná o řešení, kdy na 
objektu umístíme jímací soustavu a sys-
tém svodů tak, aby vždy mezi jímací 
soustavou a nejbližší vodivou struktu-
rou objektu byla taková vzdálenost, tedy 
elektrická izolace, která zabrání přesko-
ku bleskového proudu z jímací soustavy 
a vytvoření vůči svodu jímací soustavy 
paralelní cesty, kterou poteče bleskový 
proud. Vzhledem k tomu, že napětí na jí-
mací soustavě je závislé na velikosti bles-
kového proudu (normativně konstantní 
hodnota pro každou úroveň hladiny ochra-
ny před bleskem – LPL lightning protecti-
on level) a úbytku napětí na vodičích jíma-
cí soustavy a zemniči (variabilní hodnota 
lišící se pro každý případ objektu) je ve-
lice důležité, aby jak jímací soustava, tak 
systém svodů vytvářely co nejvíce se vět-
vící symetrickou cestu pro bleskový proud 
na zemnicí soustavu a díky tomu byl úby-
tek napětí, tedy vzdálenost ve vzduchu či 
pevném materiálu, k dosažení potřebné 
elektrické izolace co nejmenší.

Jak z výše uvedeného vyplývá, čím 
bude objekt vyšší, rozsáhlejší a čím bu-
de přísnější LPL, tím bude vzdálenost 
pro dosažení elektrické izolace vyšší (viz 
6.3. z ČSN EN 62305-3). 

 
Neizolovaná jímací soustava (Fa-

radayova klec). Zde je její defi nice 
z ČSN EN 62305-3

3.4 vnější LPS neizolovaný od chrá-
něné stavby; vnější LPS neoddálený od 
chráněné stavby (external LPS not iso-
lated from the structure to be protec-
ted) LPS, jehož jímací soustava a svody 
jsou umístěny tak, že dráha bleskového 
proudu může být v dotyku s chráněnou 
stavbou.

V případě neizolované jímací sousta-
vy se naopak snažíme o to, aby bleskový 
proud tekl co nejvíce a nejsymetričtěji 
rozdělen všemi vodivými prvky objektu 
(armování, sloupy, trubky, vodiče napá-
jení i sdělovací) na zemnicí soustavu. 
Výsledkem je, že při zásahu bleskem je 
na všem vodivém shodný potenciál a ka-
ždou cestou teče velmi malá část blesko-
vého proudu. 

Při vytváření Faradayovy klece je 
důležité mít vodivě propojeno ideálně 
100 % vodivých prvků stavby a na všech 
vodičích mít instalované svodiče přepětí 
a na jejich vstupech do objektu svodiče 
bleskových proudů.

Pokud je komín nevodivého mate-
riálu, tedy pouze z cihel a keramických 
vložek, můžeme provést izolovaný hro-
mosvod na komínu poměrně jednoduše, 
stačí, když na něj umístíme jímač a svod 
hromosvodu. 

Pokud komín obsahuje vodivé části, 
ať už se jedná o železa, která zpevňují 
jeho konstrukci, nebo kovovou vložku 
kouřovodu, musíme jak jímací tyč, tak 
svod od této tyče vést ve větší než dosta-
tečné vzdálenosti. Tuto vzdálenost počí-
táme podle čl. 6.3. z ČSN EN 62305-3.

Pokud je objekt provedený komplet-
ně jako Faradayova klec, je situace o dost 
komplikovanější. Pokud je komín ze že-
lezobetonu, musíme při jeho stavbě za-
jistit propojení všech armovacích želez 
a nahoře i dole zajistit připojovací body 
pro jímací a zemnicí soustavu i v mís-
tech, kde budou umístěny jak pomocné 
konstrukce, tak elektrická zařízení.

Komín jako nosič zařízení
Mezi reprezentanty elektrického 

zařízení, které se na komínu vyskytuje 
nejčastěji, patří bezesporu překážkové 
osvětlení, dalšími adepty na ochranu jsou 
pak různé antény a komunikační systé-
my, pro které představuje umístění na 
komínu ideální místo. 

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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Základem jejich ochrany je umístění 
do ochranného prostoru jímačů tak, aby 
nedošlo k jejich přímému zásahu bles-
kem. Pak postupujeme odshora a první 
sadu svodičů bleskových proudů nasa-
díme co nejblíže zařízení, které chce-
me za jejich pomoci ochránit. V přípa-
dě vysokých komínů, ale i těch nižších 
volíme vodiče ve stíněném provedení, 
nebo kabelovém žlabu, které připojuje-
me co nejčastěji (doporučení praktiků 
co 15 m a při změně směru) k vodivému 
tělu komínu. Na patě komínu instalu-
jeme stejnou sadu svodičů bleskových 
proudů jako nahoře a pak samozřejmě 
ještě v místě, kdy vodiče vstupují třeba 
do kontejneru, nebo objektu umístěného 
dále od komínu.

V případě nižších komínů je samo-
zřejmě výhodnější vytvořit jímací sou-
stavu jako izolovanou a netrápit se se 
svodiči bleskových proudů nahoře u za-
řízení, kde postačí pouze svodiče přepětí.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 16)
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Co s elektrickým plotem, 
který vůbec elektrický být neměl

Elektrický plot je věc, kterou jsme 
znali spíše z dob minulých, ale v sou-
časném turbulentním čase člověk neví, 
do jakého světa se ráno vzbudí. Takové-
to ploty s elektrikou by asi nebylo dobré 
chránit raději vůbec a nechat je napospas 
blesku, aby byla možnost utéct.

Plot
Pokud řekneme plot, jako první si 

každý asi představí klasický plot s plaň-
kami ze dřeva a sloupky. Takovýto plot 
není tím případem, který bychom asi mě-
li chránit, leda v tom případě, pokud by 
nám vadilo jeho poškození. Samozřejmě 
zcela pomíjím situaci, kdy v takovémto 
plotu je branka s elektrickým zámkem, 
nebo vjezdová brána.

,,Elektrický plot“ 
Problém začne v okamžiku, kdy tak, 

jak je u nás běžné, je plot spíše postaven 
z vodivého materiálu. V případě rodin-
ných domů to je poplastované pletivo 
na kovových sloupcích, nebo místo ple-
tiva jsou drátěné díly. Podobné to bude 
i u administrativních objektů, kde budou 
rozhodně převažovat ploty z vodivých 
materiálů.

Ač je konstrukce plotu stavbou, málo-
kdy napadne stavitele plotu zároveň bu-
dovat zemnicí soustavu pro tuto stavbu.

Co hrozí, pokud není plot uzemněn? 
Kovový plot vytváří velkou smyčku, 

která masivně zvětšuje plochu chráně-
ného objektu a navíc, pokud není tato 
smyčka uzemněná, nepředstavují pro ni 
nebezpečí pouze přímé, nebo blízké úde-
ry blesku, ale i výboje, které se odehrají 
nad ní. Vše, co se do plotu dostane pří-
mo nebo indukcí, bude samozřejmě téci 
směrem k lepší zemi, která je v objektu. 
Pokud cestu usnadníme tím, že k plotu 
dovedeme vodiče pro napájení nebo ko-
munikaci zařízení umístěných na plo-
tě, bude vyrovnání touto cestou. Rozdíl 
potenciálu mezi plotem a tím zařízením 
se postará o to, aby zařízení odešlo do 
recyklačního nebe.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 2)

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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Jak ochránit šamana svého kmene 
před bleskem?

A máme zde další z nadpisů, který má 
upoutat nejenom pozornost, ale hlavně 
zamyšlení, co je toto za blbost. A přitom 
je to situace, která není tak vzdálená od 
reality, jak to na první pohled vypadá. 
Ale začněme dobrodružně, ať se nám ta-
to problematika dobře poslouchá, než se 
soustředíme na strohá fakta, která nejsou 
vždy tak barvitá.

Šaman
Ocelově šedá obloha potažená mra-

ky. Vítr fouká, žene před sebou chuch-
valce suché trávy v jednom oblaku se 
zvířeným prachem, který na okrajích 
vytváří malé vzdušné víry, co se vztyčí 
a pak padnou k zemi stejně, jako když 
vyskočí delfín z radosti nad vodu a plác-
ne sebou. 

Šaman se pomalu za tichého pobru-
kování začíná hýbat v pomalém rytmu. 
Lidé se seskupují kolem něj v kruhu. 
Uprostřed kruhu stojí vyřezávaný totem 
s obrazem bůžků, kteří budou spolu se 
šamanem dnes prosit o příznivé podmín-
ky svého života. Šaman zrychluje svůj 
tanec a lidé v kruhu do rytmu tleskají 
a podupávají.

Tanec je úspěšný, lidé pociťují, že 
nejsou už v kruhu se šamanem kolem 
totemu sami. Začínají se jim ježit chlupy 

na holých pažích stejně tak jako konečky 
svázaných vlasů. 

Zablesklo se, rána taková, že uši ne-
stačí, tlaková vlna, kovová pachuť krve 
s ústech. Kromě šamana na zemi leží to-
tem a i třetina lidí nestává ze země.

Vztyčování májky 
Tak už je to tady, jaro kolem a nastává 

doba probouzení života. Tak jako každý 
rok je na vesnici vztyčována májka. Le-
tos ji snad nikdo nepodřízne, loni to udě-
lal tak nešikovně, že museli opravovat 
památník padlým světové války (z doby, 
kdy si předci mysleli, že už žádná druhá 
nebude). Když byla májka vztyčena, ale 
vlastně už před jejím vztyčováním, točilo 
se pivo z chlazeného sudu. Všichni pří-
jemně polehávající kolem májky, zmo-
ženi nejenom jejím vztyčováním, pocítili 
najednou elektrizující pocit na kůži …

Řešení problému
Ať už se jedná o totem, májku, sto-

žár na vlajku či cokoliv jiného vysokého, 
musí si ten, kdo to dělá a vztyčuje, polo-
žit i otázku zásahu bleskem. Nejenom to, 
zda je potřeba takovýto předmět chránit 
a zda se to vyplatí, ale i to, co se bude dít, 
když k tomu zásahu dojde. Zda poškozený 
předmět neohrozí okolí svým pádem, nebo 

hořením, ale i to, co se bude dít s blesko-
vým proudem, který jím poteče k zemi. 

Všechny shora vzpomenuté případy 
mají v podstatě totožné řešení. V podsta-
tě tady existuje paralela k řešení z minulé 
přednášky, a to stožáru na antény nebo 
kamery. Jen je to trochu komplikovaněj-
ší, protože zde jsou velmi často použity 
nevodivé materiály.

(více na www.elektrika.cz/edehn 
díl eDEHN # 3)

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
(jan.hajek@dehn.cz)
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Mimořádná událost

Po úderu blesku do sloupu vysoké-
ho napětí zahynulo v Michnici na 
Českokrumlovsku 26 krav. Majite-
lům vznikla škoda přibližně 1,3 milio-
nu korun. Technici společnosti E.ON, 
která spravuje distribuční sít na jihu 
Čech, žádnou závadu na sloupu za-
tím neodhalili. Po sobotní bouřce (6. 
6. 2020), která se prohnala Michnicí 
na Českokrumlovsku, zůstaly manže-
lům pouze oči pro pláč. Po úderu bles-
ku do sloupu vysokého napětí totiž 
během několika vteřin přišli o 26 krav, 
z toho několik bylo březích jalovic, 
a dvě mladá telata.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske--
budejovice/zpravy/blesk-bourka-
-ceskokrumlovsko-kravy-skot-chovatel-
-umrti.A200608_163631_budejovice-
-zpravy_mcb

Ochrana před bleskem

Mobilní nebo stálé přístřešky pro dobytek by měly být vzdáleny od nejbližších sloupů nejméně 100 m. Zde se nejedná pouze 
o dotyková, ale především také o kroková napětí. 

Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Autor Dalibor Šalanský
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Doporučení

Lidé by si měli uvědomit, že ochranná pásma elektrického ve-
dení nejsou zákonem stanovena pouze pro spolehlivý provoz 
zařízení, ale zejména k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
Proto pokud si nejsou jisti, zda je jejich činnost v těchto pás-
mech v souvislosti s chovem dobytka v pořádku, měli by ve 
svém zájmu kontaktovat provozovatele a zkonzultovat s ním 
například umístění ohrad, krmítek, napáječek a dalšího zaří-
zení souvisejícího s chovem zvířat. 

Na základě výše uvedené události jsou navržena tato opatření:

- Ochrana před přímým úderem blesku a před dotykovým 
napětím

Na základě analýzy rizika škod podle ČSN EN 62305-2 ed. 2 
je vypočtena třída ochrany LPS IV a podle článku 5.2.2 nor-
my ČSN EN 62305-3 ed. 2 je stanoven poloměr valící se 
koule r = 60 m.  

Z důvodu ochrany před přímým úderem blesku a následnou 
možností přeskoku proudu na zvířata je navržen jímač o dél-
ce 2,5 m s napojením na vysokonapěťový vodič HVI light (1). 
Ten bude napojen na mřížovou uzemňovací soustavu. Tento 
typ uzemnění má zabránit vzniku nebezpečných krokových 
napětí, která vznikají při průchodu blesku do země.

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor Šalanský
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

- Ochrana před krokovým napětím

Zvířata jsou čtyřnohá a překlenují nebezpečný rozdíl po-
tenciálů ve vzdálenosti 2 m, což odpovídá vzdálenosti 
mezi předními a zadními běhy. Navíc se obvod proudu 
uzavírá přes srdce, což má ve většině případů fatální ná-
sledky.

Ochranným opatřením je řízení potenciálu, tj. položení 
husté kovové mříže (např. armovací kari síť v půdě nebo 
mřížový zemnič (4) s oky < 0,25 m x 0,25 m) v zemi bez-
prostředně pod přístřeškem pro ustájení dobytka. Pro za-
jištění požadované životnosti kovového rastru v zemině se 
doporučuje použít 10 mm drát z materiálu NIRO (V4A), 
např. mat. č. 1,4571. Tento vodič je položen v hloubce 
max. 0,1 m v rastru < 0,25 m x 0,25 m a pomocí svorek 
je spojen v každém křížení a ke svodu. Toto opatření by 

mělo být minimálně 3 m od přístřešku pro ustájení dobyt-
ka. Nosné konstrukce přístřešku budou připojeny zkušební 
svorkou (6) na základový zemnič (3) v hloubce 0,75 m.

Č. Kat. č. Typ

1 819 258 DEHNcon-H v podpůrné trubce

2 459 129 Zkušební svorka UNI nerez

3 860 050 Drát nerez V4A Ø 10 mm

4 618 214 Mříž GMA 250 2000X1000X4 V4A 

5 540 270 Svorka UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

6 540 100 Svorka nerez

7 390 079 Svorka MV nerez V4A

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor ŠalanskýAutor Dalibor Šalanský
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Pozn: Krokové napětí je ta část napětí na povrchu země, kterou 
překlene člověk 1 m dlouhým krokem nebo zvíře vzdáleností 2 m, 
přičemž elektrický proud prochází lidským tělem z jedné do druhé 
nohy nebo tělem zvířete od předních/zadních běhů k těm opač-
ným. U zvířete má tento účinek ve většině případů fatální 
následek, protože elektrický proud prochází srdcem. U člo-
věka dojde k ochabnutí dolních končetin. Krokové napětí závisí 
na tvaru potenciálového trychtýře od objektu/zařízení, kde udeřil 
blesk. S rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení krokové napětí 
klesá. Tím se s rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení pro osoby/
zvířata riziko snižuje.

https://de.wikipedia.org/
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Zdroj: Časopis Elektrické inštalácie 3/2020
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Zdroj: Časopis Elektrické inštalácie 1/2020
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Zdroj: Časopis Elektrické inštalácie 1/2020
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Zdroj: Časopis Elektrické inštalácie 5/2020
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Zdroj: Časopis Elektrické inštalácie 6/2020
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