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1. Nová edice 2 souboru českých technických norem   
    ČSN EN 62305-1 až 4 

Ing. Jiří Kutáč 
          předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 97 

Úvod 

   Na podzim tohoto roku vstoupí v platnost nová edice souboru norem ČSN EN 62305-1,  
3 a 4 Ochrana před bleskem. Část 2 uvedeného souboru vyjde ve věstníku začátkem roku 2012. 
   Edice 2 výše zmíněného souboru nepředstavuje nějakou výraznou změnu, jde spíše jen  
o upřesnění a objasnění dané problematiky. Soubor českých technických norem ČSN EN 
62305-1 až 4 Ochrana před bleskem je řadou bezpečnostních předpisových norem, které 
v tomto oboru jsou nejbezpečnějším řešením pro ochranu osob a majektu.  
   Alternativní ochrany jako například jímače ESE dle NF C 17-102 řeší ochranu před bleskem 
jen z hlediska ceny, jednoduchosti montáže nebo estetického řešení.   
   Projektant by měl hledat co možná nejbezpečnější řešení, které je obsaženo zejména  
v českých technických normách. Alternativní ochrany před bleskem bohužel nejsou 
bezpečnější alternativou vůči českým normám.  
   Proto by mělo být uvedeno ve všech smluvních ujednáních mezi obchodními partnery: 
„Stavba bude provedena dle platných českých technických norem“. České technické 
normy v dané problematice vycházejí z evropských a mezinárodních norem a ty jsou založeny 
na vědeckém zkoumání účinku blesku v přírodních podmínkách.    

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Obecné principy 

Tato česká norma technická nahrazuje normu ČSN EN 62305-1:2006+ opravu z listopadu 
2006. Obsahuje následující významné technické změny s ohledem na ČSN EN 62305 1:2006 
+ oprava listopad 2006: 

1) Norma se netýká inženýrských sítí, které jsou připojeny ke stavbám. 

2) Izolovaná rozhraní jsou zavedeny jako ochranná opatření ke snížení výpadku 
elektrických a elektronických systémů. 

3) První negativní výboj blesku je uveden jako nový parametr blesku pro účely 
výpočtu. 

4) Očekávaný nárůst impulzních proudů způsobených blesky byl přesněji specifikován 
pro systémy nízkého napětí a pro telekomunikační systémy. 

Byla stanovena tato data: 
- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo 

vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní 
  (dop) 2011-10-13 

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu    
  (dow) 2014-01-13 
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Parametry bleskových proudů 
Parametry bleskových proudů jsou v této normě založeny na výsledcích Mezinárodní rady 

pro velké elektrické sítě (CIGRE) a data jsou uvedena v tabulce A.3.  

Tabulka A.3 – Hodnoty pravděpodobnosti P jako funkce bleskového proudu I 

I (kA) P 
0 1 
3 0,99 
5 0,95 
10 0,9 
20 0,8 
30 0,6 
35 0,5 
40 0,4 
50 0,3 
60 0,2 
80 0,1 
100 0,05 
150 0,02 
200 0,01 
300 0,005 
400 0,002 
600 0,001 
 

Obrázek B.2 – Tvar vlny proudu prvního kladného výboje tvaru 10/350 
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ČSN EN 62305-2 ed. 2 Řízení rizika 

Mezinárodní norma IEC 62305-2 byla připravena technickou komisí IEC TC 81: Ochrana 
před bleskem. 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 2006 a představuje 
technickou revizi. 

Toto vydání vzhledem k předchozímu vydání zahrnuje následující významné technické 
změny: 

1) Vyhodnocení rizika u služeb spojených se stavbami je vyloučeno z rozsahu platnosti. 

2) Uvažují se poranění živých bytostí způsobené úrazem elektřinou uvnitř stavby. 

3) Přijatelné riziko ztráty kulturního dědictví je sníženo z 10-3 na 10-4. Pro případ, kdy 
analýza nákladů a výnosů není k dispozici, je zavedena hodnota přijatelného rizika 
ztráty ekonomické hodnoty (RT = 10-3). 

4) Uvažuje se rozšíření škody na okolní stavby nebo na okolí. 

5) Vylepšené rovnice jsou poskytnuty pro vyhodnocení 

– sběrné plochy vztahující se k úderům blesku do blízkosti stavby, 

– sběrné plochy vztahující se k úderům blesku do blízkosti vedení, 

– pravděpodobností, že blesk může způsobit škodu, 

– činitelů ztrát i pro stavby s nebezpečím výbuchu, 

– riziku odpovídajícímu zóně budovy, 

– ceně ztrát. 

6) Jsou poskytnuty tabulky k určení relativního rozsahu ztrát ve všech případech. 

7) Úroveň impulzního výdržného napětí zařízení byla rozšířena k nižším hodnotám až 
k 1 kV. 

 

2 Výňatek z citovaných normativních dokumentů 

Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro správné použití této normy. 

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života 
ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 
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5.2 Ochranná opatření 

Ochranná opatření jsou nasměrována na snížení rizika podle typu škody. 

Ochranná opatření budou považována za účinná, pouze když vyhoví požadavkům 
následujících příslušných norem: 

– ČSN EN 62305-3 pro ochranu proti úrazu živých bytostí a hmotné škodě ve stavbách; 

– ČSN EN 62305-4 pro ochranu proti poruše vnitřních systémů. 

Charakteristiky stavby a případných ochranných opatření ovlivňující součásti rizika pro 
stavbu jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3 – Činitele ovlivňující součásti rizika 

Charakteristiky stavby nebo 
vnitřních systémů 
Ochranná opatření 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Sběrná oblast X X X X X X X X 

Povrchová rezistivita půdy X        

Rezistivita podlahy     X    

Fyzické překážky, izolace, 
výstražná varování, vyrovnání 
potenciálu země  

X    X    

LPS  X X X Xa Xb Xb   

Pospojování SPD  X X   X X   

Oddělovací rozhraní    Xc Xc X X X X 

Koordinovaná ochrana SPD    X X   X X 

Prostorové stínění   X X     

Stíněná vnější vedení     X X X X 

Stíněná vnitřní vedení   X X     

Opatření při trasování (kabeláž)   X X     

Síť pospojování   X      

Požární opatření  X    X   

Požární citlivost  X    X   

Zvláštní nebezpečí  X    X   

Impulzní výdržné napětí   X X X X X X 
a Pouze pro vnější mřížovou LPS. 
b V důsledku ekvipotenciálního pospojování. 
c Pouze jestliže jsou součástí zařízení. 
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ČSN EN 62305-3 ed. 2 Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 

   Tato norma nahrazuje ČSN EN 62305-3:2006+oprava listopad 2006 + oprava září 2008 + 
A11:2009. Zahrnuje vzhledem k ČSN EN 62305-3:2006+opravě listopad 2006 + opravě září 
2008 + A11:2009 následující důležité technické změny: 

1) O minimálních tloušťkách kovových desek nebo trubek uvedených v tabulce 3 pro 
jímací soustavy se ne-předpokládá, že by byly schopny chránit před problémem 
horkých míst. 

2) Jako materiál vhodný pro LPS byla zavedena ocel s elektricky nanesenou mědí. 

3) Některé průřezy vodičů LPS byly mírně upraveny. 

4) Pro účely pospojování, jsou oddělovací jiskřiště použita pro kovové prvky a SPD 
pro vnitřní systémy. 

5) Pro vyhodnocení oddělovacích vzdáleností byly zavedeny dvě metody – 
zjednodušená a podrobná. 

6) Ve stavbě se uvažuje také ochrana před poraněními živých bytostí v důsledku 
elektrického úrazu. 

7) V příloze D (normativní) je uvedena zdokonalená informace pro případy staveb  
s rizikem výbuchu. 

 
Byla stanovena tato data: 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo 
vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní 
  (dop) 2012-01-02 

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu    
  (dow) 2014-01-02. 

Výňatek z citovaných normativních dokumentů 

Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro správné použití této normy. 
ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 

ČSN EN  62305-2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 

ČSN EN 62561-1 až 8 Součásti pro systém ochrany před bleskem 
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5.2 Jímací soustava 

5.2.1 Všeobecně 

Pravděpodobnost, že bleskový proud vnikne do stavby, bude podstatně snížena, bude-li 
řádně navržena jímací soustava. 

Jímací soustava může být vytvořena kombinací následujících částí: 

a) tyčí (včetně samostatně stojících stožárů); 

b) zavěšených lan; 

c) mřížových vodičů. 

Aby vyhověly této normě, musí být všechny typy jímací soustavy umístěny podle 
článků 5.2.2, 5.2.3 a přílohy A. Všechny typy jímačů musí plně vyhovět této normě. 

U všech typů jímačů musí být pro určení ochranného prostoru použity pouze reálné 
fyzické rozměry kovových jímacích soustav. 

Jednotlivé tyče jímací soustavy by měly být na střeše spolu vzájemně spojeny tak, aby bylo 
zajištěno rozdělení bleskového proudu. 

Radioaktivní jímače nejsou přípustné. 

 

5.2.2 Umístění 

Součásti jímací soustavy instalované na střeše musí být umístěny na rozích, exponovaných 
místech a hranách (především na horních dílech fasád) podle jedné nebo vice následných 
metod.  

Přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy jsou tyto: 

– metoda ochranného úhlu; 

– metoda valící se koule; 

– metoda mřížové soustavy. 

Metoda valící se koule je vhodná pro všechny případy. 

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov, ale je ohraničena výškou 
jímací soustavy, která je uvedena v tabulce 2. 

Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch. 

Hodnoty pro ochranný úhel, poloměr valící se koule a velikost ok mříže pro každou třídu 
LPS jsou uvedeny v tabulce 2 a na obrázku 1. Detailní informace o umístění jímací soustavy 
jsou uvedeny v příloze A. 
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Tabulka 2 – Maximální hodnoty poloměru valící se koule, velikosti ok 
a ochranného úhlu jsou přiřazeny třídě LPS 

 Metody ochrany 

Třída LPS Poloměr valící se koule r
m 

Velikost ok wm 
m 

Ochranný úhel 
° 

I 20 5  5 

Viz obrázek 1 níže 
II 30 10  10 

III 45 15  15 

IV 60 20  20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha A (normativní) Umístění jímací soustavy 
A.1 Umístění jímací soustavy, je-li použita metoda ochranného úhlu 

A.1.1 Všeobecně 
Umístění jímací soustavy je považováno za dostatečné, je-li chráněná stavba (zařízení) 

zcela umístěna uvnitř ochranného prostoru, který je vytvořen jímací soustavou. 

Pro určení ochranných prostorů musí být uvažovány jen skutečné fyzické rozměry 
kovové jímací soustavy. 
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Obrázek C.5 – Hodnoty součinitele kc v případě mřížové jímací soustavy se soustavou 
mnoha svodů 

 

Legenda: 
A, B, C   body vniknutí 
POZNÁMKA 1  Pravidla pro rozdělení proudů: 

a) Bod vniknutí -  Proud je v bodech vniknutí rozdělen počtem možných proudových cest do 
mřížové jímací soustavy. 

b) Další styčné body (spojení) - Proud se zmenšuje u každého dalšího spoje mřížové jímací 
soustavy o 50 %. 

c) Svody - Proud se opět snižuje o 50 % ale hodnota kc nesmí být menší než 1/n. 
 (n… celkový počet svodů) 
POZNÁMKA 2 Hodnoty kc se mají uvažovat od místa úderu blesku k okraji střechy. Dráhu 
podél okraje střechy ke svodu není třeba uvažovat. Hodnoty kc podél svodů závisí na hodnotě 
kc jímače připojeného k okraji střechy. 

POZNÁMKA 3 Jak je znázorněno výše, jestliže je od místa úderu blesku k okraji střechy 
méně ok, mají se použít příslušné hodnoty kc počínaje od bodu, ve kterém se má uvažovat 
dostatečná vzdálenost. 

POZNÁMKA 4 Jestliže existují vnitřní svody, měli by se při vyčíslování n brát v úvahu. 
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Doplnění přílohy D (normativní) 
Další informace pro LPS v případech staveb s prostory s nebezpečím výbuchu 

D.6 Revize a údržba 
D.6.1 Všeobecně 

Veškerá instalovaná LPS použitá pro ochranu staveb s nebezpečím výbuchu musí být řádně udržována  
a revidována. Ve stavbách s rizikem výbuchu jsou pro revize a údržbu LPS kromě požadavků uvedených  
v kapitole 7 potřebné ještě doplňující požadavky. 

D.6.2 Všeobecné požadavky 

Na instalovaný ochranný systém musí být vypracován plán údržby a revizí. Musí být k dispozici návody na 
údržbu LPS nebo tyto návody musí být doplněny k existujícímu soupisu při dokončování LPS.  

D.6.3 Kvalifikace 

Provádět údržbu, revize a zkoušky LPS na zařízeních s nebezpečím výbuchu může být dovoleno pouze 
kvalifikovaným osobám, které mají potřebný výcvik. 

Pro revize jsou vyžadováni pracovníci, kteří:  

a) mají technické znalosti a po stránce teoretické i praktické rozumějí požadavkům na instalace  
v nebezpečných prostorech i požadavkům na zařízení LPS a jejich instalace;  

b) rozumějí požadavkům na prohlídky a kompletní revize, pokud se vztahují k namontovaným zařízením  
a instalacím LPS. 

POZNÁMKA Schopnosti a výcvik mohou být určeny příslušnými národními výcvikovými a vyhodnocovacími 
systémy. 

D.6.4 Požadavky na revize 

Aby se zajistilo, že instalace budou udržovány v uspokojivém stavu pro jejich trvalé používání, musí být buď: 

a) běžně pravidelně revidovány a/nebo 

b) průběžně kontrolovány pracovníky znalými a, pokud je to zapotřebí, musí na nich být prováděna údržba. 

Po jakékoliv úpravě, údržbě, opravě, upozornění na stav, změně nebo náhradě, musí být zařízení nebo jejich 
příslušné části zrevidovány. 

D.6.4.1 Běžná pravidelná revize 

Je třeba, aby pracovníci, kteří provádějí běžné pravidelné revize, byly dostatečně nezávislí na potřebách 
činností údržby, například aby nebyla ovlivněna jejich schopnost spolehlivě zaznamenávat nálezy revize. 

POZNÁMKA 2 Nepožaduje se, aby takový pracovník byl členem externí nezávislé organizace. 

D.6.4.2 Provádění průběžné kontroly znalými osobami 

Cílem průběžně prováděných kontrol je umožnit včasné odhalení vznikajících závad a jejich následnou opravu. 
K jejich provádění se využívají existující znalí pracovníci, kteří instalaci obsluhují během své normální práce 
(např. při montážních pracích, úpravách, revizích, údržbě, kontrolování závad, čištění, řídicích činnostech, 
spojování a rozpojování spojů ve svorkách, funkčních zkouškách, měřeních) a kteří využívají své schopnosti 
zjistit závady a změny již v jejich počátečním stadiu. 
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Pokud je instalace prohlížena pravidelně během normální pracovní činnosti znalými pracovníky, kteří navíc ke 
splnění požadavků uvedených po a) a b) článku D.6.3,  

a) si jsou vědomi důsledků výrobních procesů a působení okolního prostředí na zhoršení určitých zařízení  
v instalaci a 

b) od kterých se požaduje provádět vizuální a/nebo kompletní revize jako součást jejich normálního pracovní-
ho rozvrhu stejně jako provádět podrobné revize. 

Potom je možné upustit od průběžných pravidelných revizí a využívat časté přítomnosti znalých osob, aby byla 
zajištěna trvalá úplnost a celistvost zařízení. Využití trvalého dohledu prováděného znalými pracovníky neruší 
požadavek na provádění výchozích a namátkových revizí. 

D.6.5 Požadavky na elektrické zkoušky 

LPS musí být zkoušen po elektrické stránce 

a) každých 12 (+2) měsíce nebo  

b) podle přesně předpovězené vhodné lhůty pravidelné revize, což představuje komplexní problém. Stupeň 
revize a lhůta mezi pravidelnými revizemi musí být určena tak, že se bere v úvahu typ zařízení, návod 
výrobce, pokud existuje, faktory určující jeho opotřebení a výsledky předchozích revizí. Kde se stupně 
revize a lhůty mezi nimi stanovily pro podobná zařízení, závody a prostředí, musí být tyto zkušenosti 
využity při stanovení strategie revizí. 

Lhůty pravidelných revizí překračující tři roky by měly být založeny na odhadu vycházejícím z relevantních 
informací. Údržba a revize LPS by měly být prováděny společně s údržbou a revizí všech ostatních elektrických 
instalací v nebezpečných prostorech a musí být zahrnuty do řádu údržby. Přístroje používané při zkoušení musí 
odpovídat IEC 61557-4. 

Stejnosměrný odpor jakéhokoliv jednotlivého předmětu připojeného k systému ochrany před bleskem nesmí 
překročit 0,2 Ω. Zkouška musí být provedena vhodným zkušebním zařízením podle návodů výrobce. 

D.6.6 Metody zkoušení odporu uzemnění 

Pro zkoušení odporu uzemnění mohou být použity pouze přístroje navržené výslovně pro toto měření. 
Zkušební přístroje musí být řádně udržovány a kalibrovány v souladu s návody výrobce. Pro zkoušení odporu 
uzemnění v zařízeních s nebezpečím výbuchu může být použita, pokud je to možné, pouze tříbodová metoda 
zkoušení odporu uzemnění. 

D.6.7 Ochrana před přepětím 

Přístroje pro ochranu před přepětím způsobovaným bleskem (a jejich vnější odpojovače, pokud jsou jimi 
vybaveny) musí být revidovány podle pokynů výrobce ve lhůtách nepřekračujících 12 měsíců, nebo se musí 
provádět kdykoliv se provádí elektrická zkoušky LPS. Přepěťové ochrany musí být také prohlédnuty po každém 
předpokládaném úderu blesku do stavby. 

D.6.8 Opravy 

Pracovníci údržby musí zajistit, aby opravy všech nesrovnalostí zjištěných během revize byly opraveny  
v přijatelném časovém rámci. 

D.6.9 Zprávy a dokumentace 

Jakékoliv zjištěné poškození způsobené úderem blesku do stavby nebo jejího LPS musí být bezprostředně 
zdokumentováno a zaznamenáno. Dřívější záznamy o údržbě a revizích musí být pro každé zařízení udržovány 
za účelem analýzy vývojové tendence ochrany. 
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ČSN EN 62305-4 ed. 2 Elektrické a elektronické systémy uvnitř staveb 

   Tato česká norma nahrazuje ČSN EN 62305-4:2006 + opravu z listopadu 2006 a zahrnuje 
následující důležité technické změny vzhledem k ČSN EN 62305-4:2006 + opravě z listopadu 
2006: 

1) Oddělovací rozhraní jsou schopna snížit přepětí na vedeních, která vstupují do 
stavby. 

2) Minimální průřezy pro součásti pospojování jsou mírně změněny. 

3) První záporný impulzní proud je zaveden pro účely výpočtu jako zdroj poškození 
vnitřních systémů, které je způsobeno elektromagnetickým polem. 

4) Výběr SPD s ohledem na napěťovou ochrannou úroveň je výhodnější vzít v potaz  
s ohledem na oscilační a induktivní jevy v obvodu proudu SPD. 

5) Příloha C, která se zabývá koordinací SPD, je ztažena a vrácena zpět SC 37A. 

6) V příloze D jsou uvedeny nové informace k činitelům, které je potřeba zohlednit při 
výběru SPDs. 

Byla stanovena tato data: 

 nejzazší datum zavedení ČSN EN na národní úrovni vydáním identické národní normy 
nebo vydáním oznámení o schválení ČSN EN k přímému používání jako normy národní 

  (dop) 2011-10-13 
 nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu   

  (dow) 2014-01-13 

Příloha D (informativní) Faktory, které je třeba zvážit při výběru SPD 

D.1 Úvod 

Iimp, Imax a In, jsou zkušební hodnoty proudů použitých při zkouškách třídy I a třídy II. Jsou svázané  
s maximální hodnotou vybíjecích proudů, které lze pravděpodobně předpokládat na úrovni LPL v místě instalace 
SPD v systému. Imax je spojen se zkouškami třídy II a Iimp je spojen se zkouškami třídy I. 

Hodnoty Iimp, Q, W/R, které jsou v souladu s budoucí normou IEC 61643-1-1[8], jsou uvedeny v tabulce D.1. 

Tabulka D.1 - Upřednostňované hodnoty Iimp 

Iimp b  

kA 
1 2 5 10

12,5 
c 

20 25 

Q (C) 0,5 1 2,5 5 6,25 
c 

10 12,5 

W/R (kJ/) 0,25 1 6,25 25 39 c 100 156 
a Tabulka  D.1 odkazuje na SPD připojená k nulovému 

vodiči (CT1 připojení). 
b Obecně Iimp je tvořeno delší vlnou (například 10/350 µs) 

než Imax. 
C Viz IEC 60364-5-53:2001. 
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1. Úvod  

 
Realizace prvního funkčního hromo-

svodu v českých zemích je přisuzována 
z konce 18. století Václavu Prokopu Di-
višovi. Princip ochranného systému zů-
stal zachován do dnešní doby. S rozvo-
jem měření a nových vědeckých po-
znatků z fyziky bleskového výboje byla 
snaha zavedené systémy modifikovat. 

Vylepšené jímací tyče byly již v 19. 
století nabízeny různými obchodními or-
ganizacemi. Leo Szilard, spolupracovník 
Marie Curieové, navrhl použití radioak-
tivních prvků ke zlepšení ochranného 
účinku tyčových jímačů. Jeho nápad byl 
po osmnácti letech realizován firmou He-
lita [1]. Zmínka v české literatuře o kon-
cepci aktivních jímačů v oblasti ochrany 
před bleskem je z roku 1957 pod názvem 
„Bouřky a ochrana před bleskem“[2]: 

„Radioaktivní hromosvod užívá na jí-
mačích radioaktivních solí, které způso-
bují ionisaci ovzduší a do určité míry 
zvyšují účinnost hromosvodu. Tento druh 
se užíval hlavně ve Francii, ale v praxi 
se skoro nevyskytuje.“ 

Dnes je tato ochrana zakázána a by-
la nahrazena systémem jímacích tyčí 
pod názvem ESE (Early Streamer Emis-
sion – s urychleným vysláním vstřícného 
výboje). Dosud nepřesvědčili výrobci ob-
chodně označovaných aktivních jímačů 
ESE mezinárodní elektrotechnickou ko-
misi IEC TC 81 Ochrana před bleskem  
o výhodách této technologie vůči klasic-
kým, často také označovaným jako pa-
sivní či franklinovským jímačům.          

Komise IEC TC 81 sleduje intenzív-
ně rozvoj nových technologií v oblasti 
ochrany před bleskem. Pokud tyto tech-
nologie akceptuje mezinárodní vědecký 
výbor CIGRE, mohou být přijaty uvede-
nou komisí. Diskuze nad uvedenou pro-
blematikou vyvrcholila v březnu roku  
2010, kdy členské země CENELEC 
odmítly při hlasování přijmout francouz-
skou normu NF C 17-102 [3] za evrop-
skou normu EN. 

    
2. Výzkumy na jímačích ESE 

 
Institut pro vědu a technologii na 

Universitě v Manchestru v Anglii porov-

nal jímače ESE (dle poznámky 1) a jí-
mač Franklinova typu podle francouz-
ské normy NF C 17-102. Níže jsou uve-
deny výsledky ze 420 pokusů: 
- 55 (13,1 %) bez výboje; 
- 165 krát byl zasažen jímač ESE 

(39,3 %); 
- 200 krát byl zasažen klasický jímač 

(47,6 %). 
Pozn. 1: 1 – klasický jímač (Franklinův), 

2 – Dynasphere, GLT Austrálie, 3 – Pulsar 

60, Helita Francie, 4 –Prevectron S6, Indelec 
Francie    

Závěr protokolu měření v laboratoři Uni-
versity of Manchester zcela přesvědčivě ne-
vypovídá o přednostech ani jednoho z uve-
dených systémů vůči sobě navzájem [4]. 

 
V přírodní laboratoři v Novém Mexiku 

v USA byly instalovány na hoře South 
Baldy v nadmořské výšce 3 287 m nad 
zemí tři typy jímačů o délce 6 m (obr. 1):  

13 

 

Obr. 1  Měření na jímací soustavě na vrcholu South Baldy - Nové Mexico (USA) 

Obr. 2  Porovnání rozdílných návrhu systému jímací soustavy 



- Jímač ESE; 
- Jímač zakončený špičatou hlavicí; 
- Jímač zakončený kulatou hlavicí.  

 
Jímače byly vzdáleny mezi sebou 

5,5 m a pod zemí byly instalovány pří-
stroje pro měření bleskového proudu. 
Za 8 let byly zaznamenány údery blesku 
jen do jímačů zakončených kulatou hla-
vicí. 

    
Ve specializovaných laboratořích na 

Českém vysokém učení technickém 
v Praze, Fakultě elektrotechnické byla 
provedena základní srovnávací měření 
účinnosti aktivního (ESE) a pasivního 
hromosvodu za srovnatelných geomet-
rických a elektrických podmínek. V pří-
padě, kdy bylo jako hlavní elektrody zvo-
leno síto o rozměrech (1,5 x 2,5 m) na-
pájené z impulzního generátoru, nebyla 
prokázána zvýšená rozdílná účinnost 
jednoho či druhého typu. Z frekvenčního 
měření obvodu aktivního jímače vyplývá, 
že se jedná o princip rezonančního zdro-
je, který potřebuje ke svému vybuzení 
vnější energii, aby mohl kmitat s frekven-
cí definovanou velikostí indukčnosti  
a kapacity tohoto obvodu. Takový obvod 
je v praxi těžko vybuditelný pomocí at-
mosférického výboje. 

 
3. Česká legislativa 

 
Dle stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., § 159, odst. 2 [5]: 
„Projektant odpovídá za správnost, 

celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projek-
tové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož  
i za technickou a ekonomickou úroveň  
projektu technologického zařízení, včet-
ně vlivů na životní prostředí. Je povinen 
dbát právních předpisů a obecných po-
žadavků na výstavbu, vztahujících se ke 
konkrétnímu stavebnímu záměru.“ 
Na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb.  
„o technických požadavcích na stavby“ 
[6] dle § 36 musí být provedena analýza 
rizika škod dle normotvorných hodnot, 
např. pro tyto stavby: 
„a) ohrožení života nebo zdraví osob, 

zejména ve stavbě pro bydlení, stav-
bě s vnitřním shromažďovacím pros-
torem, stavbě pro obchod, zdravot-
nictví a školství, stavbě ubytovacích 
zařízení nebo stavbě pro větší počet 
zvířat, 

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na 
veřejných službách, zejména v elek-
trárně, plynárně, vodárně, budově 
pro spojová zařízení a nádraží, 

c) výbuch zejména ve výrobně  
a skladu výbušných a hořlavých 
hmot, kapalin a plynů, 

d) škody na kulturním dědictví, popřípa-
dě jiných hodnotách, zejména v obra-
zárně, knihovně, archivu, muzeu, bu-
dově, která je kulturní památkou, 

e)  přenesení požáru stavby na sou-
sední stavby, které podle písmen 
a) až d) musí být před bleskem 
chráněny, 

f)  ohrožení stavby, u které je zvýšené 
nebezpečí zásahu bleskem v dů-
sledku jejího umístění na návrší ne-
bo vyčnívá-li nad okolí, zejména  
u továrního komína, věže, rozhledny 
a vysílací věže.“ 
 
Dle SBORNÍKU TECHNICKÉ HAR-

MONIZACE 2004 [7] vyjadřuje „normo-
vá hodnota“, která je specifikovaná ve 
vyhlášce, konkrétní technický požada-
vek obsažený v příslušné ČSN, jehož 
dodržení považuje konkrétní ustanovení 
za splnění jím stanovených požadavků. 
V ochraně před bleskem se jedná  
o soubor českých technických norem 
ČSN EN 62305-1 až 4 [8 až 11].  

Francouzská národní norma NF C 17-
102 [3] není platná na území České re-
publiky vzhledem k tomu, že nenaplňuje 
požadavky § 36 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
[6] a je ji možno naplnit jen aplikací platné 
ČSN (obr. 2). Norma NF C 17-102 [3] platí 
pro stavby podléhající francouzské ju-
risdikci a je navíc v příkrém rozporu [12] 
jak s ČSN EN 62305-1 až 4, tak i s pří-
slušnou EN 62305-1 až 4 [13 až 16]  
a nemá tudíž žádnou právní oporu. 

Na základě výše uvedených legisla-
tivních požadavků patří bioplynové sta-
nice do kategorie, pro kterou je potřeba 
vypočítat analýzou skutečné riziko dle 
ČSN EN 62305-2 [14] pro danou kon-
krétní stavbu.    

 
4. Škoda na bioplynové stanici  

v Malšicích 
 
Dne 22. 6. 2011 dle ČHMI ve večer-

ních hodinách postupovala přes Čechy 
od západu zvlněná studená fronta. Vál 
západní vítr o rychlosti 5 až 6 m/s, v ná-
razech až cca 13 m/s. Teplota vzduchu 
mezi 19:00 a 20:00 hodinou klesla z 27 °C 
na 18 °C. Dle pozorování okolních, ra-
darových odrazů a registrace blesků by-
lo zaznamenáno v okolí obce Malšice 
řádově 10 záporných blesků do země 
s vrcholovou hodnotou do 18 kA. Při 

bouřce spadlo 
cca 14 mm srá-
žek. 

Pravděpodob-
ně po 20:00 ho-
dině došlo k úde-
ru blesku do hor-
ního dílu fermen-
toru bioplynové 
stanice v Malši-
cích (obr. 3 a 4) 
[17]. Vlivem fyzi-
kálních účinků 
blesku dle ČSN 
EN 62305-1 do-
šlo k požáru a ná-
slednému dílčímu 
výbuchu na tech-
nologických čás-
tech fermentoru 

(obr. 4). Čtyři pracovníci montážní firmy 
měli velké štěstí, protože 10 minut před 
úderem blesku opustili pracoviště fer-
mentoru z důvodu dešťových srážek.     

První jednotka hasičského záchran-
ného sboru operovala na místě požáru 
v 20:23 hod. Požárem bylo zasaženo 
vnější a vnitřní opláštění zejména na 
jižní straně fermentoru (obr. 6). Vnější 
opláštění tvoří střešní ochranný plášť 
před povětrnostními vlivy a je proveden 

z vrstvené tkani-
ny ve složení: 
- fólie PVC; 
- polyesterová 

tkanina; 
- fólie PVC. 

 
 K dosažení po-

žadované únos-
nosti a pevnosti 
vnější plachty jsou 
do ní vetkány po-
lyesterové popru-
hy, které jsou kot-
veny v horní čás-
ti na ocelové hla-
vici vynášecího 
dřevěného sloupu Obr. 4  Porovnání horních dílů fermentoru po úderu a před úderem blesku 

Obr. 3  Poškozená technologická část fermentor po úderu blesku  
            do ochranného prostoru jímače ESE 
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a na vnější straně obvodové jímky fer-
mentoru (obr. 7). Vnitřní plachta slouží 
jako membránový zásobník plynu a je 
provedena z vrstvené tkaniny ve slože-
ní: 
- fólie PVC; 
- polyesterová tkanina; 
- fólie PVC. 

Pozn.1: Objemová hmotnost vnitřní 
plachty je 850 g.m-2. 

 
Fólie je uchycena v horní části na 

hlavici vynášecího dřevěného sloupu  
a na vnitřní straně obvodové jímky fer-
mentoru. Vlivem tepelných účinků požá-
ru výše uvedeného zakrytí došlo dále 
k poškození části zateplení obvodové 
konstrukce fermentoru (zateplení z mi-
nerální vaty a plechové opláštění z tra-
pézových šablon). Dále došlo k poško-
zení a vytržení horního uzavíracího víka 
plastové přečerpávací nádrže. Horní 
uzavírací víko se nacházelo ve vzdále-
nosti cca 6 metrů jihovýchodně od ná-
drže. Plastová přečerpávací nádrž je 
vzájemně propojená otevřeným potru-
bím s nádrží fermentoru a tvoří tak spo-
jené nádoby. K vytržení plastového víka 
došlo vlivem explosivního vyhoření (vý-
buchu) nahromaděného bioplynu v pros-
toru nad hladinou digestátu (biomasy)  
a jímací plachtou fermentoru. 

V době požáru se ve skladovací ná-
drži fermentoru nacházela naskladněná 
biomasa do výšky cca 3 000 mm. Bio-

plyn vzniká mikrobiologickým rozkladem 
organických složek biomasy (složení bi-
oplynu cca 60 % metanu, 35 % oxidu 
uhličitého, 4 % vodní páry, 1 % další 
stopové plyny). 

Pozn.2: 
Požárně technické charakteristiky látek 

(PTCH), které se podílely na hoření: 
Metan: směs plynu se vzduchem jsou 

výbušné, plyn lehčí než vzduch, nerozpustný 
ve vodě, nad hladinou zplyní a tvoří výbuš- 
né směsi, výhřevnost 10 kWh.m-3, hustota  
0,72 kg.m-3, poměr hustoty ke vzduchu 0,55, 
zápalná teplota 595 °C, hranice zápalnosti 
(plyn ve vzduchu) 4,4 – 16,5 %, teoretická 
potřeba vzduchu 9,5 m3.m-3, 

Bioplyn: výhřevnost 6 kWh.m3, hustota 
1,21 kg.m-3,poměr hustoty ke vzduchu 0,9, 

Zápalná teplota 700 °C, hranice zápal-
nosti (plyn ve vzduchu) 6-22 %, teoretická 
potřeba vzduchu 5,7 m3/m3, PVC – polyvi-
nylchlorid, teploty vzplanutí v rozmezí 300 – 
410 °C, teploty vznícení v rozmezí 420 –  
435 °C, PES – polyester, síťovina: teploty 
vzplanutí v rozmezí 445 – 455 °C, teploty 
vznícení v rozmezí 470 – 475 °C, textilie im-
pregnovaná PVAC: teploty vzplanutí 375 °C. 

 
5. Projektová dokumentace a zpráva 

o revizi 
 
Projektová dokumentace byla zpra-

cována autorizovaným inženýrem ČKAIT 
dle francouzské normy NF C 17-102 [3] 
a souboru českých technických norem 
ČSN EN 62305-1 až 4 [8 až 11]. Para-
doxem na této záležitosti je, že výše 

uvedené normy jsou v přímém rozporu 
v těchto bodech [12], [18]: 
- konstrukce ochranného prostoru 

jímače: 
-  NF C 17-102 - dle čl. 2.2 [3] meto-

da:  
-  ochranného poloměru Rp, který 

je dán rychlostí vstřícného výbo-
je v = 100 cm/µs [1]. Tento před-
poklad nerespektuje přirozené 
chování bleskového výboje (obr. 
8); 

-  ČSN EN 62305-3 – dle čl. 5.2 
[10] metoda: 
-  valící se koule; 
-  ochranného úhlu; 
-  mřížové soustavy. 

Všechny tyto metody respektují při-
rozené chování bleskového výboje a te-
dy berou v potaz rychlost vstřícného vý-
boje v = 1 až 2 cm/µs [1].   

   
- návrh počtu svodů: 

-  NF C 17-102 dle čl. 2.2 [3]:  
- je počet svodů jeden nebo dva 

určen na základě výšky stavby  
a porovnáním průmětu do vodo-
rovné a svislé roviny; 

- ČSN EN 62305-3 dle čl. 5.3 a tab. 
4 [10]: 
- je počet svodů vypočten dle ob-

vodu stavby. 
 
Přitom projektová dokumentace byla 

jednoznačně zpracována jen dle fran-

Obr. 7  Celkový pohled na umístění jímače ESE, který je vzdálen 13 m  
            od okraje fermentoru 

Obr. 8  Tabulka pro určení ochranného poloměru Rp dle NF C 17-102 

Obr. 5  Odhozené víko přečerpávací nádrže po výbuchu směsi Obr. 6  Pohled do poškozené vnitřní jímky fermentoru, která se celá  
            nachází v ochranném prostoru jímače ESE 
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couzské normy NF C 17-102 [3]. Jímací 
soustava byla tvořena samostatně stojí-
cím stožárem, na jehož konci byl umís-
těn aktivní jímač. Výška stožáru je 16 m. 
Stožár byl spojen s uzemňovací sousta-
vou a celkový zemní odpor činil 1 Ω. 

 
Výsledek nesprávného návrhu 

ochrany před bleskem dle NF C 17-
102 [3] je ten, že blesk udeřil do hor-
ního dílu fermentoru, který byl vzdá-
len jen 26,05 m od jímače ESE. Při-
tom ochranný poloměr (ochranný 
prostor) daného jímače ESE činí Rp = 
62 m (obr. 9).   

Den po úderu blesku byl aktivní jí-
mač (ESE) demontován a odeslán ke 
kontrolnímu měření. Výsledek měření: 
„ZAŘÍZENÍ JE PLNĚ FUNKČNÍ“. 

 
Proto byl jímač znovu instalován na 

bioplynové stanici jako ochrana před 
bleskem. 
 
Závěr zprávy o revizi: 

„Zařízení ochrany před bleskem 
(hromosvod) a uzemnění je provedeno 
dle projektové dokumentace, doku-
mentace výrobce, ČSN 33 2000-5-54  
a v souladu s francouzskou normou NF 
C 17-102 [3]. Z hlediska bezpečnosti 
je zařízení schopné provozu.“   

 
Zpráva o revizi, která byla vypraco-

vána revizním technikem, není v soula-
du s technickými požadavky obsažený-
mi v normě ČSN 33 1500 [19] z těchto 
důvodů: 
- francouzská norma NF C 17-102 [3] 

není platná na území ČR - neexistu-
je oficiální překlad této normy vyda-
ný ÚNMZ; 

- revizní technici nejsou přezkušování 
TECHNICKOU INSPEKCÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY a tudíž ani neznají po-
žadavky NF C 17-102 [3].      

 
 
 
 
 

6. Shrnutí 
 

- Do dnešního dne nebylo v nezá-
vislých laboratořích (v přírodních 
podmínkách či dle NF C 17-102 
[3]) vědecký prokázáno, že aktivní 
jímače ESE představují vylepše-
nou variantou vůči hromosvodům 
na bázi Franklinova typu. 

- Dle zástupců jímačů ESE je při ná-
vrhu ochrany před bleskem rozho-
dující: cena, obtížnost montáže  
a estetické pojetí. 

- Soubor českých technických no-
rem ČSN EN 62305-1 až 4 Ochra-

na před bleskem [8 až 11] nerozli-
šuje mezi konvečními (klasickými) 
nebo nekonvečními jímači ESE 
(aktivními). 

- Aktivní jímače ESE lze použít na 
území České republiky, ale jen  
v rámci systému ochrany před 
bleskem dle ČSN EN 62305-1 až 4 
[8 až 11].  

- Jen technické řešení dle platných 
českých technických norem (ČSN 
EN 62305-1 až 4 [8 až 11]) předsta-
vuje nejbezpečnější řešení ochra-
ny před bleskem a mělo by být sou-
částí každého smluvního vztahu 
mezi obchodními partnery. Jedná se 
o soubor bezpečnostních předpiso-
vých norem.  

- Blesk udeřil přímo doprostřed „údaj-
ného ochranného poloměru Rp“ jí-
mače ESE, který chránil fermentor 
před úderem blesku (obr. 9). 

- Blesk způsobil škodu na zařízení 
bioplynové stanice, která byla od-
hadnuta na částku 5 000 000 Kč. 10 
minut před úderem blesku začalo 
pršet a pracovníci montážní firmy 
opustili pracoviště fermentoru.   

- Dokáží kompetentní orgány státní 
správy správně vyhodnotit tuto mi-
mořádnou událost nebo budou čekat 
na první zranění osoby či dokonce 
úmrtí způsobené úderem blesku?  
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Obr. 9  Úder blesku do horního dílu fermentoru – doprostřed ochranného prostoru jímače ESE 
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1 Úvod 
V úvodu návrhu každé stavby by si měl pro-

jektant stanovit priority pro kritéria volby ochra-
ny před bleskem a přepětím z hlediska:
● ceny, jednoduchosti montáže, estetického 

řešení;
● nebo bezpečnosti obyvatel a ochrany před 

hmotnými škodami.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
§ 159, odst. 2 [1] zní odpovědnost jasně: „Pro-
jektant odpovídá za správnost, celistvost, úpl-
nost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a prove-
ditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na život-
ní prostředí. Je povinen dbát právních předpi-
sů a obecných požadavků na výstavbu, vztahu-
jících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. 
Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vy-
pracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li 
projektant způsobilý některou část projektové 
dokumentace zpracovat sám, je povinen k její-
mu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro 
příslušný obor nebo specializaci, která odpoví-
dá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projek-
tanta za projektovou dokumentaci stavby jako 
celku tím není dotčena.“

Dále by měl projektant hledat co možná nej-
bezpečnější řešení, které je obsaženo zejmé-
na v českých technických normách. Alternativní 
ochrany před bleskem bohužel nejsou bezpeč-
nější alternativou vůči těmto normám. Tato ci-
tace by měla být uvedena ve všech smluvních 
ujednáních mezi obchodními partnery. České 
technické normy v dané problematice vycházejí 
z evropských a mezinárodních norem, a ty jsou 
založeny na vědeckém zkoumání účinku blesku 
v přírodních podmínkách. 

 

3. Rodinný dům – bezpečné místo za bouřky?
     A family house – safe place during a thunderstorm?

     Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE + Co. KG., Praha

Hromosvod – protipožární ochrana staveb. Bezpečnost osob a staveb musí být vždy na prv-
ním místě. Vodiče hromosvodu jsou při úderu blesku živé vodiče, které mohou vést bleskové 
proudy až do hodnoty 200 kA o vlně 10/350.

Lightning conductor – fire protection of structures. Personal safety and safety on site has al-
ways priority. Lighting conductors are in case of lightning live conductors which can conduct li-
ghtning currents up to 200 kA and a wave 10/350.

Klíčová slova:
ochrana před bleskem 
♦ blesk ♦ hromosvod 
♦ přepěťové ochrany

Key words:
Key words: lightning 
protection ♦ lightning 
♦ lightning conductor 
♦ overvoltage 
protection

Recenzent:
Jiří Šála

2 Stanovení minimální úrovně 
ochrany před bleskem

Prvním krokem každého projektanta v ná-
vrhu ochrany před bleskem a přepětím by měl 
být výpočet analýzy rizika škod. Tento výpočet 
v sobě zahrnuje posouzení rizika nejen z hle-
diska rozměrů a umístění stavby, ale také z hle-
diska užití a vnitřního vybavení stavby. Kaž-
dá stavba je tudíž jedinečná a nemůže být řeč 
o nějakém paušálním zatřídění do tříd ochrany 
LPS I až IV. Někdy je však uvedena tato unifika-
ce v literatuře z důvodů čistě orientačních. 

Na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby [2] musí 
být provedena analýza rizika škod podle nor-
motvorných hodnot pro tyto stavby: 
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejmé-

na ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním 
shromažďovacím prostorem, stavbě pro ob-
chod, zdravotnictví a školství, stavbě ubyto-
vacích zařízení nebo stavbě pro větší počet 
zvířat;

Obr. 1 Vyhořelá dřevostavba po úderu blesku [8]
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b) poruchu s rozsáhlými důsledky 
na veřejných službách, zejména 
v elektrárně, plynárně, vodárně, bu-
dově pro spojová zařízení a nádraží;

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu 
výbušných a hořlavých hmot, kapalin 
a plynů;

d) škody na kulturním dědictví, popřípa-
dě jiných hodnotách, zejména v ob-
razárně, knihovně, archivu, muzeu, 
budově, která je kulturní památkou;

e) přenesení požáru stavby na soused-
ní stavby, které podle písmen a) až d) 
musí být před bleskem chráněny;

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené 
nebezpečí zásahu bleskem v důsled-
ku jejího umístění na návrší nebo vy-
čnívá-li nad okolí, zejména u tovární-
ho komína, věže, rozhledny a vysíla-
cí věže.
Ministerstvo pro místní rozvoj poda-

lo výklad k výše uvedené vyhlášce, kde 
zařadilo rodinný dům do kategorie A.

Analýza rizika je v České republi-
ce obsažena v české technické normě 
ČSN EN 62305-2:2006-11 „Řízení rizi-
ka“ [3], která stanoví míru tolerovatelné-
ho rizika RT pro stavby:
● kde se nacházejí osoby RT = 10-5 

(rok-1);
● kulturní památky RT = 10-3 (rok-1).

Poznámka:
Hodnota tolerovatelného rizika RT = 10-5 

znamená, že se učiní taková opatření, že 
dojde k úrazu osoby nebo ke škodě jednou 
za 100 000 roků nebo 1 000 roků. Hodnota 
tolerovatelného rizika nesmí být překročena.

Celý výpočet je poměrně časově ná-
ročný a neobejde se bez softwarové 
podpory. Jedním z možných nástrojů je 
např. DEHNsupport, který je v součas-
né době přeložen do devíti jazykových 
mutací.

Poznámka:
V extrémním případě, když je dům umís-

těn v těsné blízkosti vyšších budov v měst-
ské části, může být výsledek analýzy: 
„Ochrana před bleskem není nutná.“ To zna-
mená, že jímací soustava a soustava svodů 
mohou být vynechány. Co v žádném přípa-
dě nelze opomenout, je uzemňovací sousta-
va (podle normy ČSN 33 2000-4-41:2006 
[4]) a pospojování proti blesku neboli svodi-
če SPD typu 1 – síť nn je zavedena téměř 
do každého objektu.

3 Hromosvod
Hromosvod je podle normy ČSN EN 

62305-3:2006-11 [5] zejména protipo-
žární ochrana staveb před bleskem. To 
platí především pro rozestavěné stav-
by, které mají položením střešní kryti-
ny většinou dokončenou celou střechu. 
V této fázi výstavby by měla montážní 
firma provést instalaci jímací soustavy. 
Například pro sedlovou střechu je vhod-
né využít hřebenového vedení, a to pak 
spojit i případně provizorně s uzemňo-
vací soustavou pomocí svodů. Mnohdy 
se stává, že dochází po úderu blesku 
do střechy rozestavěné stavby k jejímu 
zahoření. To platí zejména pro dřevo-
stavby nebo stavby s dřevěným krovem 
(obr. 1). V každém místě střechy je totiž 
možný úder blesku a následně jím mo-
hou vzniknout nekontrolované přeskoky 

bleskového proudu na další části insta-
lace. Rozestavěná stavba (mokré zdi) 
představuje pro blesk vodivou dráhu 
do země. Toto upozornění o svodech by 
mělo být součástí každé projektové do-
kumentace. 

Antény a satelity by měly být situová-
ny do přirozených ochranných prostorů 
střech domů tak, aby nenastal dotyk po-
myslné „valící se koule“ s těmito zaříze-
ními. Poloměr této koule je dán úrovní 
ochrany LPS I až IV (obr. 2). Umístění 
čidel a dalších součástí vnitřní instala-
ce by mělo být v dostatečné vzdáleností 
s od součástí hromosvodu (jímací sou-

Obr. 2  Jímací hřebenová soustava 
na sedlové střeše

Obr. 3 Instalace svodu a zaváděcí tyče

Obr. 4 Instalace svodiče SPD typu 1 v hlavním rozváděči
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stavy a svodů) podle normy ČSN EN 
62305-3:2006-11, čl. 6.3 [5].

V současné době se mohou využít 
pro uchycení svodů svislé kovové oka-
pové roury, které musí být cca po 1 m 
své délky mechanicky kotveny k fasá-
dě domu. Místo nevkusných ochranných 
úhelníků je možno použít nerezové za-
váděcí tyče, nebo tyče z materiálu FeZn 
s izolací PVC (obr. 3). Okapové roury se 
svody není vhodné umísťovat u vstup-
ních chodníků, kde se mohou nacházet 
osoby. Ty pak mohou být ohroženy do-
tykovými a krokovými napětími při pří-
mém úderu blesku do stavby.

Každá stavba začíná betonáží zá-
kladu, ve které by neměl chybět uzem-
ňovací drát podle obvyklých podmínek. 
V ideálním případě je vhodné tento 
zemnič doplnit o obvodové vedení, kte-
ré je umístěno vně stavby v nezamrzají-
cí hloubce. Vzhledem k celkovým nákla-
dům stavby představuje tato dodatečná 
instalace jen nepatrné náklady. Přitom 
při úderu blesku dochází k rozděle-
ní bleskového proudu do jednotlivých 
zemničů, a ty jsou zatíženy jen dílčími 
bleskovými proudy.

Poslední částí vnější ochrany před 
bleskem je pospojování proti blesku, 
neboli instalace svodičů SPD typu 1. 
Nemělo by se zapomínat na účinnost 
těchto ochranných opatření. Proto je 
nutno instalovat tyto svodiče nejen 
na všechna vstupující metalická vede-
ní (síť nn, telefonní vedení), ale také je 
umístit co nejblíže vstupu do budovy 

(na vnější stěnu její vnější nebo vnitřní 
strany). V praxi to znamená, že svodič 
SPD typu 1, např. DEHNventil, by se 
měl umístit do hlavního rozváděče, kte-
rý je vhodné umístit například do vstup-
ní chodby domu (obr. 4). V místě, kde 
vstupuje do rodinného domu teleko-
munikační vedení, by měl být osazen 
svodič bleskových proudů, např. BLI-
TZDUCTOR BXT BD. Tento svodič se 
montuje na lištu TS 35 zároveň s uzem-
ňovací svorkou, spojenou s nejbližším 
vodičem PE.

4 Vnitřní ochrana před 
bleskem a přepětím

Systém vnitřní ochrany před bleskem 
a přepětím, který je zpracován v nor-
mě ČSN EN 62305-4:2006-11 [6], má 
zabránit vzniku nebezpečných rozdílů 
potenciálů uvnitř budovy. Toto je dosa-
ženo:
● stíněním;
● instalací svodičů SPD typu 2 a 3;
● vzájemným pospojováním.

U běžných rodinných domů se sys-
tém stínění většinou nepoužívá. 

Svodiče SPD typu 2 se instalu-
jí do podružných rozváděčů tak, aby 
se snížily účinky indukovaných přepětí 
v napájecích vodičích do těchto rozvá-
děčů. Majitel nebo provozovatel domu 
by měl určit místa, kde budou umístě-
na citlivá elektronická zařízení. Pak by 
v těchto místech měly být instalovány 
svodiče SPD typu 3 (obr. 5). 

Toto ochranné opatření je potřeba do-
plnit o vytvoření místního pospojování. 

5 Shrnutí
1. Nejprve je nutno provést výpočet 

analýzy rizika škod podle normy 
ČSN EN 62305-2:2006-11 [3].

2. Hromosvod je protipožární ochrana 
staveb před bleskem.

3. Vhodně instalovat anténní a další 
elektrická a elektronická zařízení, kte-
rá souvisejí s vnitřním potenciálem.

4. Nezapomenout na instalaci svodiče 
bleskových proudů SPD typu 1, typu 
2 a 3 podle montážních návodů vý-
robců.

5. Dodržet energetickou koordinaci mezi 
svodiči – pouze jednoho výrobce.

6. Obyvatelé domu by neměli při blížící 
se bouřce zapomínat na níže uvede-
né skutečnosti [7]:
● vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu 

s vodou a kovovými konstrukcemi 
domu;

● omezit práci na elektrických 
a elektronických přístrojích.

Literatura:
[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon).

[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o tech-
nických požadavcích na stavby.

[3] ČSN EN 62305 – 2, 2006-11: 
Ochrana před bleskem – část 2: Ří-
zení rizika.

[4] ČSN 33 2000-4-41, 2006: Elektric-
ké instalace nízkého napětí – Část 
4-41: Ochranná opatření pro zajiš-
tění bezpečnosti – Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem.

[5] ČSN EN 62305 – 3, 2006-11: 
Ochrana před bleskem – část 3: 
Hmotné škody na stavbách a ne-
bezpečí života.

[6] ČSN EN 62305 – 4, 2006-11: 
Ochrana před bleskem – část 4: 
Elektrické a elektronické systémy 
ve stavbách.

[7] KUTÁČ, J., MERAVÝ, J.: Ochrana 
před bleskem a přepětím z pohle-
du soudních znalců, SPBI Ostrava 
2010.

[8] Autor obr. 1 – HZS ČR.

Obr. 5 Instalace svodiče SPD typu 3
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4. Skrytý svod ano, či ne? 
 
 
Ing. Jiří Kutáč 
 
 
   Skrytý svod představuje v dnešní do-
bě pro řadu koncových uživatelů – maji-
telů objektů nebo provozovatelů elek-
trických zařízení velice „moderní řešení“ 
hromosvodu. Hromosvod považují za 
jakousi nechtěnou překážku, která ruší 
celkový estetický dojem stavby. Neuvě-
domují si však základní funkci hromo-
svodu a to je protipožární ochrana stav-
by při extrémním jevu – blesku. Většina 
z nich nemá ani potuchy, jaké problémy 
mohou nastat při nedostatečné nebo 
neodborně provedené ochraně:  
- Přeskok bleskového proudu ze 

svodu na vnitřní kovové instalace 
– nedodržení dostatečné vzdálenos-
ti. Může hrozit až zahoření objektu.  

 Řešení: Oddálení nebo izolace svo-
du od vnitřní instalace, např. vyso-
konapěťovým vodičem HVI nebo HVI 
light (obr. 1). 

- Vytržení svodu z fasády – nedo-
statečná mechanická pevnost uchy-
cení svodu (obr. 2). 

 Řešení: Zesílené provedení upev-
nění svodu k fasádě objektu v mís-
tech jeho ohybu. 

- Zahoření okolního hořlavého ma-
teriálu svodu – svod se dotýká hoř-
lavého materiálu (nedovolené otep-
lení svodu) (obr. 3). Je potřeba sle-
dovat bod vznícení hořlavého mate-
riálu a vzít v potaz, že v letních mě-
sících dochází k zahřátí fasády.   

 Řešení: Nehořlavá netříštivá trubka, 
např. pancéřová trubka z PVC. 

- Rozpad svodu ve fasádě objektu 
– Elektrochemická koroze svodu 
v omítce, či betonu (obr. 4). 

 Řešení: Použití drátu s izolací PVC.  
 
Současné řešení hromosvodu pro niž-

ší rodinné domy představuje uchycení 

svodů na svislé okapové roury. Roury 
by měly být uchyceny co 1 až 1,5 m 
k fasádě objektu.  
 
Shrnutí         
   Projektant by měl výše uvedené pro-
blémy nastínit investorovi a společně 
najít co nejlepší technické řešení. Maji-
telé objektů a provozovatelé elektric-

kých zařízení nejsou až na nějaké vý-
jimky odborníky v ochraně před bles-
kem. Je potřeba s nimi mít trpělivost  
a vysvětlit, co hrozí v případě, že nejsou 
dodrženy výše zmiňovaná opatření. 
Projektant by měl mít vždy na prvním 
místě bezpečnost osob a majetku a až 
po splnění tohoto požadavku hledat es-
tetické řešení.  
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Obr. 1  Skrytý svod – přeskok bleskového proudu ze svodu na vnitřní kovové instalace 

Obr. 2  Skrytý svod – zabezpečení proti vytržení z fasády objektu 

Obr. 3  Skrytý svod – zahoření okolního hořlavého materiálu svodu Obr. 4  Skrytý svod – koroze hliníku v alkalickém  
            prostředí fasády 
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Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1
a jeho role v systému ochrany před bleskem

K omplexní ochrana před bleskem 
v  sobě zahrnuje několik důležitých 
celků. Skládá se ze systému vnější 

ochrany neboli hromosvodu a  ze systému 
vnitřní ochrany. Do tohoto můžeme zahr-
nout základní pospojení všech neživých čás-
tí elektroinstalace, velkých kovových hmot, 
případně využití stínění budov (jsou-li opat-
řeny kovovým pláštěm nebo postaveny z ar-
movaného betonu).
Tento systém si nejlépe můžeme ukázat na 
jednoduchém případu rodinného domku.
Hromosvod jako takový (bez jakýchkoliv 
dalších ochranných opatření) slouží pouze 
jako protipožární ochrana. Můžeme hovo-
řit o  velkém úspěchu, jestliže po zásahu 
bleskem do takto chráněného objektu ne-
dojde k  požáru. To je vše, více od „obyčej-
ného“ hromosvodu nemůžeme očekávat. 
Pravděpodobně dojde ke značným škodám 
na vnitřní elektroinstalaci, zejména na při-
pojených elektrických a  elektronických za-
řízeních. Tyto škody způsobí právě rozdíl 
potenciálů mezi neživými částmi vzájemně 
a mezi živými a neživými částmi. 
Od vzniku hromosvodů se jako zemniče 
používaly tyče nebo desky. V dnešní termi-
nologii jsou to zemniče typu A  – každý 
svod je samostatně uzemněn. Málokdy byl 
instalován zemnič typu B, tedy okružní 

Obr. 1

Obr. 2

zemnič uložený v  základech nebo v  půdě 
kolem celého objektu. Obrovskou výhodou 
tohoto zemniče je, že vzájemně pospojuje 
všechny svody hromosvodu a  vytváří tak 
jasně definovaný „nulový“ potenciál při-
bližně na úrovni terénu. Naštěstí u  nově 
stavěných domků se tento zemnič již běžně 
používá. Zemniče typu  A tedy nesplňují 
podmínku kvalitního systému ochrany 
před bleskem.
Při realizaci ochranného systému je naším 
úkolem udržet potenciál v  rozumných me-

zích. Důležitost hlavní ekvipotenciální pří-
pojnice (neboli HOP) je zřejmá. To je ten 
nulový bod, který jsme si v domku připravi-
li. Na něj spojíme veškeré kovové hmoty, 
jako je např. rozvod topení, vody a  plynu 
(jsou-li v  kovových trubkách), vodič PEN 
napájecí soustavy a  třeba anténní stožárek 
(ten samozřejmě nespojujeme s  hromo- 
svodem, využijeme princip izolovaného 
hromosvodu). Tím je splněn důležitý poža- 
davek ochrany před bleskem zejména z hle-
diska ochrany lidského zdraví a  života. 
Ovšem rozhodně není dokonalý.
Co se vlastně stane při úderu blesku do dom-
ku? Situace je znázorněna na obr. 1. Na zem-
niči domku, potažmo na okolní půdě dojde 
k prudkému nárůstu potenciálu v řádu něko-
lika set tisíc voltů. V  případě kvalitního po-
spojení je nám to ale jedno, neboť tento  
potenciál naroste i na všech neživých částech 
uvnitř domku. A naroste na shodnou hodno-
tu. Jenomže na trafostanici vzdálené třeba 
několik kilometrů od našeho domku zůstal 
původní potenciál. A  tento potenciál plus 
3  ×  400/230  V  je i  v  napájecím kabelu. To 
znamená, že v okamžiku úderu blesku je po-
tenciál mezi vodičem PEN a  pracovními  
vodiči 3  ×  400/230  V  plus několik set tisíc 
voltů. To nemůže žádná elektroinstalace 
„přežít“, nemluvě o  elektronických zaříze-
ních. V  nejslabším místě dojde k  průrazu 
a  nekontrolovanému vyrovnání potenciálů. 
Je třeba si uvědomit, že tímto průrazem 
může mžikově protéct proud několika desí-
tek tisíc ampér. Pak si snadno můžeme vy-
světlit, proč jsou spotřebiče uvnitř černé, 
proč je vytrhána elektroinstalace ze zdi apod.
Jediným spolehlivým zařízením, které tento 
potenciál vyrovná, je kvalitní svodič pře

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21

 5. Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1
     a jeho role v systému ochrany před bleskem  
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pětí (SPD) typu 1. Ten musí být instalován 
co nejblíže hlavní ekvipotenciální přípojni-
ce. Jeho funkce je naznačena na obr. 2. 
Svodič musí být dostatečně rychlý, musí být 
schopen převést značné proudy a jeho zbyt-
kové přepětí (mezi vodičem PEN a  pra- 
covními vodiči) by mělo být co nejnižší. 
Z  účelu využití SPD typu 1 je patrné, o  jak 
důležitou součást ochranného systému se 
jedná. Bez tohoto prvku skutečně nemůže-
me hovořit o ucelené ochraně před bleskem.
Několik slov k  důležitému parametu SDP 
typu 1, a to schopnosti převést část blesko-
vého proudu v jednotlivých pólech:
Jak víme, základním rozdělením ochrany 
před bleskem je zatížení bleskovým prou-
dem v závislosti na třídě ochrany (LPL). Pro 
třídu I je to 200 kA, pro třídu II je to 150 kA 
a  pro třídu III a  IV je to 100  kA. Rodinné 
domky jsou většinou zařazeny do třídy III 
nebo IV (na základě zpracované analýzy rizi-
ka). Můžeme předpokládat, že při úderu 
blesku do domku se přibližně 50  % energie 
rozptýlí v uzemňovací soustavě a 50 % ener-
gie poteče přes SPD typu 1 směrem ke vzdá-
lené zemi (u  trafostanice). V  případě přívo-
du napájení čtyřmi vodiči (L1, L2, L3, PEN) 

Záleží na několika faktorech. Je to zejména 
kvalita uzemnění, resp. co nejnižší hodnota 
zemního odporu a  dobré půdní podmínky 
okolí z  hlediska vodivosti. To, že pro třídu 
ochrany před bleskem LPL III a IV je stano-
vena vrcholová hodnota bleskového proudu 
100 kA, ještě neznamená, že do domku ne-
udeří silnější blesk. Při souhře nepříznivých 
okolností, tedy mizerné půdě, hodnotě zem-

ního odporu na hranici únosnosti a  při vel-
kém blesku, proteče SDP typu 1 daleko větší 
proud než oněch požadovaných 12,5 kA na 
jeden pól. Chceme-li tuto drobnou starost 
pustit z hlavy, s výhodou použijeme na místě 
SPD typu 1 svodič DEHNventil.
Jeho proudová propustnost na každý pól je 
25  kA. Tato hodnota bude v  reálných pod-
mínkách jen těžko překonána. Navíc zbyt-
kové přepětí tohoto svodiče leží hluboko 
pod hodnotou 1,5 kV, což se příznivě proje-
ví z hlediska zatížení elektroinstalace a pří-
strojů za tímto svodičem. Svodič je kon-
struován na bázi klouzavých jiskřišť, tzn. 
energie bleskového proudu se mění v teplo 
formou elektrického oblouku. Výhoda to-
hoto řešení byla již několikrát popsána v ji-
ných článcích.
Doufám, že tento příspěvek vypověděl do-
statečně o důležitosti instalace SPD typu 1 
v elektrických instalacích. Pro další zlepše-
ní systému ochrany před bleskem zařazuje-
me do napájecích rozvodů další stupně 
ochrany, ale o tom zase někdy příště.

Dalibor Šalanský
LUMA Plus, s. r. o.

Obr. 3 Svodič DEHNventil

to tedy znamená, že přes každý pól může 
protéct teoreticky až 12,5  kA bleskového 
proudu (50/4). Teoreticky. Může to být pod-
statně méně, ale může to být podstatně více. 

Termín: 8. listopadu 2011, od 9:00 hod
Místo: Aula VOŠ a SPŠE F.  Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Organizační garant: Elektro služby Miroslav Šnobl

Odborný garant: Unie soudních znalců, o.s.
Mediální partneři:  Elektro, Elektroinstalatér, Elektro a Trh, 

Elektrika CZ

Seminář Unie soudních znalců, o.s. 

Zkušenosti soudních znalců z praxe a ze šetření  
mimořádných událostí v ČR a SR

Přednášející:  prof. Ing.  Vladimír Smejkal, CSc.,  LL.M, prof.  Ing.  Karel Sokanský,  CSc., Ing.  Ján Meravý, Ing.  Milan Tomeš,  CSc., 
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Seminář je určen soudním znalcům, revizním technikům, projektantům a elektrotechnikům.
Účastníci semináře obdrží malý certifikát Unie soudních znalců, o.s.
 Přihlášky ke stáhnutí na www.uniesoudnichznalcu.cz.
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6. Účinnost svodičů pro ochranu před bleskem 
    a přepětím 
Bernd Leibig 
Uwe Strangfeld 
S postupujícím nasazováním elektronických komponent ve 
všech oblastech moderní elektrotechniky stoupá význam 
citlivosti a odolnosti proti transientním přepětím. Různí 
výrobci nabízejí na trhu rozličná provedení přepěťových 
ochran, které by měly zohledňovat kombinovanou ochranu 
před bleskem a přepětím. Takovéto přepěťové ochrany 
existují na bázi technologií jiskřišť a varistorů. Následující 
příspěvek porovnává oba tyto technologcké přístupy a 
hodnotí jejich účinnost při nasazení jako přepěťové ochrany 
typu 1. 

Výrobková norma DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) [1] (ČSN EN 61643-11 – pozn. překl.) normativně 
rozlišuje přepěťové ochrany (Surge Protective Device; SPD) podle jejich reakce, a to jednak napětí spínající 
přepěťové ochrany např. s jiskřišti, výbojkami nebo tyristory, a jednak napětí omezující přepěťové ochrany např. 
s varistory nebo omezujícími diodami. 

Reakce přepěťových ochran na 
přepětí 

V praxi se jako svodiče bleskového 
proudu, nazývané SPD typu 1 podle DIN EN 
61643-11 (VDE 0675-6-11) (ČSN 
EN 61643-11 – pozn. překl.), nasazují 
převážně jiskřiště jako napětí spínající SPD 
a varistory jako napětí omezující SPD. Obr. 
1. a obr. 2. ukazují principiální průběh napětí 
na obou těchto provedeních přepěťových 
ochran při zatížení proudovým rázem podle 
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) [2] (IEC 61643-12 – pozn. překl.) 

Z těchto principiálních průběhů napětí lze odvodit následující poznatky: 
• Na jiskřišti po krátké době dojde k poklesu napětí na tzv. napětí oblouku, které u moderních jiskřišť 

omezujících následný proud je řádově srovnatelné s napětím napájecí sítě. 
• Charakteristika napěťově spínajícího jiskřiště odpovídá funkci vlnolamu. Blesková rázová vlna je „sepnuta“ 

a tím je zkráceno trvání impulsu. To zmenšuje reziduální plochu pod křivkou napětí-čas, rozhodující pro 
zatížení následných ochranných stupňů a spotřebičů, na velmi malou hodnotu.  

• Varistor po delší dobu omezuje napětí na úrovni, která je obvykle podstatně vyšší než napětí oblouku a 
také než jmenovité napětí napájecí sítě. 

• Plocha pod grafem napětí-čas je proto u varistoru výrazně větší než u jiskřiště. V důsledku toho je u 
varistoru izolace následných zařízení a instalací významně více namáhána, než u jiskřiště, což se také 
projeví ve zkrácení životnosti těchto zařízení. 

V příspěvku „Koordination von Überspannungsschutzgeräten“ [3] (Koordinace přepěťových ochran –pozn. 
překl.) je tato skutečnost shrnuta a vyhodnocena. Energie, která zatěžuje instalaci a spotřebiče, nezávisí pouze 
na amplitudě impulsu napěťového rázu. Je třeba zohlednit i časový průběh rázového napětí. S SPD typu 1 na 
bázi jiskřiště lze dosáhnout lepšího ochranného účinku pro elektroinstalaci a spotřebiče, než je to možné 
s varistorovým svodičem. 
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Normativní reflexe energetické 
ko 

vícestupňových obvodů ochrany před 
pře 

iální konfigurace 
dv 

ředepsána. Čelo vlny zde trvá 10 µs a 
týl 

pouštěcích 
ob 

plněna, je 

no, že:  

atěžován [7] a  
• 

ní 

ordinace 

Dalším důležitým aspektem v této souvislosti je 
energetická koordinace přepěťových ochran, jež 
mezitím vstoupila i do národních a mezinárodních 
norem. Energetickou koordinací se rozumí selektivní a 
vzájemně přizpůsobené působení postupně za sebou 
zapojených ochranných stupňů obvodů přepěťové 
ochrany. Dotyčné požadavky a základní principy jsou 
detailně popsány v Příloze C DIN EN 62305-4 (VDE 
0185-305-4) [4] (ČSN EN 62305-4 – pozn. překl.). 
Příloha C nabízí dobrou orientaci ohledně výběru a 
nasazení 

pětím.  

Norma DIN VDE 0100-534 [5] požaduje, aby 
v elektrickém zařízení byla zohledněna nezbytná 
koordinace přepěťových ochranných prvků. Následně 
jsou popsány obě princip 

oustupňové koncepce ochrany. 

První z nich je koordinace napětí spínajícího a 
napětí omezujícího SPD (obr. 3). Průběhy energií, 
které při tom vznikají, jsou zobrazeny na obr. 4. 
Ochranné obvody jsou zde zatíženy rázovou 
proudovou vlnou Iimp 10/350 µs, jež je k testování SPD 
typu 1 normou p 

trvá 350 µs. 

Koordinační podmínka (U2 + UDE ≥ USG dříve než 
WMOV > WMOV, max. příp.) je splněna, jestliže jiskřiště 
dosáhne zapalovacího napětí USG a oblouk zapálí 
dříve, než je varistor přetížen. Toho je u moderních 
jiskřišť dosaženo nasazením speciálních s 

vodů. Další přídavný prvek jako oddělující článek 
mezi SPD 1 a SPD 2 již zde není potřeba.  

Jestliže je tato základní podmínka s 
v důsledku napětí spínající charakteristiky a s ní 
spojené funkce vlnolamu [6] zajiště 
• dále zapojený varistor po reakci jiskřiště již 

téměř není z 
téměř veškerá celková energie je odvedena 
jiskřištěm.  

Druhou konfigurací dvoustupňové koncepce 
ochrany je koordinace dvou napětí omezujících SPD 
(obr. 5). Při tom dostáváme průběhy energií 
znázorněné na obr. 6, při kterých energie zatěžující oba 
varistory s rostoucím rázovým proudem stoupá. 
Koordinační podmínku je možné splnit pouze tehdy, 
jestliže je amplituda proudového rázu omezena, aby 
nebyly oba varistory přetíženy. To však znamená, že: 

celková energie se rozděluje na ob• a varistory 
vždy v konstantním poměru (v příkladu na obr. 6 
70 % na MOV1 a 30 % na MOV2) a  

• se stoupajícím rázovým proudem lze vždy 
dosáhnout hodnoty, od které je následující 
varistor přetížen (pouze v závislosti na maximál 
energii pohltitelné varistorem, jež je zase 
odvozena od velikosti varistorového kotouče).  

Je tedy možno shrnout, že koordinace v celém 
rozsahu amplitud specifikovaných proudových rázů 
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(0 kA až 12,5 kA 10/350 µs) je adekvátně uskutečnitelná jen s SPD typu 1 s jiskřištěm. Díky vlnolamové funkci 
jisk

lsu signifikantně nemění. Zachovává impulsní průběh 10/350 µs, sice díky rozdělení 
proudu redukovaný co do amplitudy, ale energetický obsah zůstává ve většině případů příliš velký, než aby bylo 

Mě

právě ještě 
ne

křiště

řiště a s tím spojenému zkrácení doby impulsu se redukuje dobíhající bleskový proud 10/350 µs na 
zbytkovou velikost, kterou následné stupně ochrany a spotřebiče mohou s jistotou zvládnout. 

U SPD typu 1 na bázi varistoru je fungující koordinace, obzvláště s varistorovými disky s malou schopností 
svádět proud – např. S20K275, sotva možná. Varistor, jenž je např. instalován ve spotřebiči, je při obvyklém 
zkušebním napětí namáhán významně silněji, než při předřazeném jiskřišti. Na varistoru spotřebiče se tedy tvar 
křivky a délka trvání impu

možno vyloučit přetížení. 

ření na praktických případech 
aplikace  

Pro verifikaci těchto teoretických úvah 
byla provedena měření se svodiči typu 1 na 
bázi jiskřišť a varistorů, určených podle 
údajů výrobců k ochraně spotřebičů (obr. 7). 
Přitom byla vždy zkoušena koordinace 
s referenčním varistorem v provedení 
S20K275, představujícím typický ochranný 
obvod ve spotřebiči s napájecím napětím 
230 V. Jako koordinační kritérium energie, 
kterou SPD typu 1 propustí a která dorazí až 
k referenčnímu varistoru. Tato energie byla 
měřena při různých amplitudách proudového 
rázu 10/350 µs až do maximální hodnoty 
uváděné výrobcem (12,5 kA). Amplituda 
byla, počínaje 0 kA, zvyšována po malých 
krocích, aby se tak u napětí spínajících SPD 
tak odhalil tzv.  „Blind-Spot“. Jedná se o 
takovou amplitudu proudového rázu, při 
které napětí spínající SPD 

zareaguje, čímž je energetické zatížení 
referenčního varistoru nejvyšší. 

Průběh propuštěné energie v závislosti 
na proudovém rázu 10/350 µs při SPD typu 
1 na bázi jis  je znázorněn na obr. 8. 

násled
• 

0K275 

referenčním 

adně délky 

Z tohoto diagramu je možno odvodit 
ovné: 
Maximální přípustné energetické 
zatížení 150 J pro varistor S2
[7] není překročeno při žádném 
aplikovaném proudovém rázu.  

• Dokonce i při odstupu 0 m mezi 
přepěťovou ochranou a 
varistorem (přímá koordinace) je zde 
dostatečná „energetická rezerva“ ΔW 
do maximální přípustné energie 
v referenčním varistoru.  

• Přidaným vedením (příkl
2 m) mezi přepěťovou ochranou a 
referenčním varistorem je možné tuto 
„energetickou rezervu“ ΔW dokonce 
ještě významně zvětšit. 

Tím je koordinace s referenčním 
varistorem zajištěna bez omezení v celém 
průběhu uvažovaného proudového rázu 
10/350 µs (údaj výrobce: Iimp = 12,5 kA). 

SPD typu 1 na bázi varistoru je výrobcem 
specifikován nejvyšším trvalým napětím Uc 
280 V. To je jmenovitá zkušební hodnota, 
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jaká je obvykle aplikována v sítích nízkého napětí 230/400 V. Diagram na obr. 9 ukazuje průběh propuštěné 

ou energii. Od amplitudy proudového rázu 10/350 µs cca. 4 kA může dojít ke 

zu, a to v důsledku ještě nepříznivějšího rozdělení 

To v praxi odpovídá částečnému 

 varistorem, protože z technologických důvodů je zde sotva patrný rozdíl oproti znázorněným 
hodnotám. 

Zá

iskřiště přebírá téměř veškerou energii, což jen minimálně 
en

 bleskových proudech vést k poškození nebo i zničení komponent nebo 
přístrojů v elektroinstalaci. 

Literatura  

ětí - Část 11: Přepěťová 

otective devices connected to 

annungsschutzgeräten. EP Elektropraktiker 63 (2009) H. 6, S. 

též ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a 

5-53 Výběr a zřizování 

 Gebäude 

[7] Datenbuch SIOV Metal Oxide Varistors, Ausgabe 11/2007, München: Epcos AG (Bestell-Nr: EPC:62006-7600) •  
 

energie do referenčního varistoru u tohoto provedení přístroje. Z něj vyplývají následující poznatky: 
• Lze pozorovat, že následný referenční varistor je od proudového rázu 10/350 µs cca 2,5 kA zatěžován 

nad svou maximální přípustn
zničení varistoru S20K275.  

• U přístrojů s vyšším zkušebním napětím (např. 335 V) může dojít k energetickému přetížení a destrukci 
při ještě menších amplitudách proudového rá
proudového rázu mezi SPD a referenční varistor. 

• V porovnání s maximálním vykazovaným proudovým rázem 12,5 kA vedou již malé proudové rázy 
k energetickému přetížení následných stupňů nebo spotřebičů, 
poškození nebo dokonce možnému zničení těchto prvků a zařízení.  

Na obr. 9 není znázorněn vliv uvažovaného přídavného vedení (délky 2 m) mezi přepěťovou ochranou a 
referenčním

věr 
Výsledky jasně ukazují, že dosáhnout fungující energetické koordinace s následnými přepěťovými 

ochranami (typu 2 a/nebo typu 3) a spotřebiči bez detailní znalosti jejich vnitřního uspořádání lze pouze 
s kombinovanými ochranami proti blesku a přepětí (SPD typu 1) založenými na technologii jiskřiště. Díky napětí 
spínající charakteristice jiskřiště je vstupující energie bleskového proudu 10/350 µs v důsledku principu 
vlnolamu stlačena na dostatečně nízkou úroveň. J

ergeticky zatěžuje následné ochranné stupně. 

U SPD typu 1 na bázi varistorů tomu tak není. Protože energie zde není „sepnuta“, ale pouze omezena, je 
výsledkem pouze určité pevné rozdělení energie mezi různé ochranné stupně a spotřebiče. Protože v napájecí 
síti nízkého napětí 230/400 V je v případě pochybností třeba vždy vycházet z toho, že ochranné stupně a 
spotřebiče jsou zkoušeny napětím 275 V, budou tyto (ochranné stupně a spotřebiče) výrazně více energeticky 
zatíženy. To může již při malých

[1] DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2007-08 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 11: 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – Anforderungen und Prüfungen. Berlin · 
Offenbach: VDE VERLAG (viz též ČSN EN 61643-11 Ochrany před přepětím nízkého nap
ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky – pozn. překl.) 

[2] DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12): 2007-10 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 12: 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – Auswahl und Anwendungsgrundsätze. Berlin 
· Offenbach: VDE VERLAG (viz též Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge pr
low-voltage power distribution systems - Selection and application principles – pozn. překl.) 

[3] Schimanski, J.; Heckler, H.: Koordination von Übersp
479-484 (Koordinace přepěťových ochran – pozn. překl.) 

[4] DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2006-10 Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen 
Anlagen. Berlin · Offenbach: VDE VERLAG (viz 
elektronické systémy ve stavbách – pozn. překl.) 

[5] DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534):2009-02 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53 Auswahl und 
Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannung-Schutzeinrich-
tungen (ÜSE). Berlin · Offenbach: VDE VERLAG (Zřizování zařízení nízkého napětí – Část 
provozních prostředků – Izolace, spínání a řízení – odst. 534 : Přepěťové ochrany - pozn. překl.) 

[6] Ehrler, J.; Gmelch, L.: Technologiekonflikt? Kombi-Ableiter für den Blitz- und Überspannungsschutz, G&H
& Handwerk 7 (2004) H. 4 u. 5  (Kombinované svodiče pro ochranu před bleskem a přepětím - pozn. překl.) 
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9. Problémy s návrhem vnitřní instalace 
 

Ing. Milan Kaucký 

Přestože soubor norem ČSN EN 62 305 platí  již od  listopadu 2006,  tedy  téměř 5  let, a další norma 

týkající se tohoto problému, ČSN 332000‐5‐534, je platná od května 2009, tedy více než 2 roky, stále 

se mezi odbornou veřejností vyskytuje mnoho nejasností,  jak si při návrhu, montáži a  revizích SPD 

počínat.  V dalším  budou  uvedeny  nejčastěji  se  vyskytující  nedostatky.  Výčet  tedy  nebude  úplný, 

neboť „lidová tvořivost“ je vskutku bezbřehá …. 

Projekční	chyby	
Prvním  ze  zásadních  nedostatků,  se  kterými  se  setkávám  je  stanovení  třídy  LPL  bez  provedení 

výpočtu  rizika  dle  ČSN  EN  62305‐2,  přestože  tuto  povinnost  pro  valnou  většinu  projektovaných 

objektů (snad jen s výjimkou nějakých menších seníků a krmelců) stanovuje vyhláška č. 268/2009 Sb. 

v § 36 odst. 2. Projektant pouze stanoví třídu LPL dle nějaké tabulky objektů, nebo hůře, odhadem od 

boku.  Je to ale stejné,  jako bychom chtěli všechny  lidi oblékat pouze podle  jejich tělesné výšky bez 

respektu  k typu  postavy  a  prováděné  činnosti.  Stejně,  jako  jsou  stejně  vysocí  lidé  různých  postav 

(hubení, tlustí, atleti, a i ti se navíc liší navzájem s různým poměrem délky nohou k trupu, atd.) tak i 

domy  se  stejnou  zastavěnou  plochou  a  počtem  podlaží mohou mít  různé  tvary  střech,  lišit  se  ve 

vnitřním  uspořádání,  vybavením  a  ve  spoustě  zdánlivých  detailů,  které  ale mají  podstatný  vliv  na 

požadavky  na  LPMS.  Rovněž  vliv  okolí  (ne  pouze  úplně  nejbližšího)  a  zejména  připojených 

inženýrských sítí má často zásadní dopad na úroveň požadavků na LPMS 

Další závažnou chybou, se kterou se setkávám zvláště u rodinných domů, je umístění SPD T1 (svodiče 

bleskového  proudu)  do  jediného  rozváděče  situovaného  prakticky  uprostřed  domu.  Jednak  se 

bleskový  proud  (i  v případě  blízkého  úderu  blesku  do  sítě  nebo  sousedních  objektů)  zavleče  až 

hluboko  dovnitř  „chráněného“  objektu,  jednak  se  těžko  zabrání  souběhu  kabelů  a  tím  i  zpětné 

indukci přepětí (obr. 1). 

 
 

Obr. 1   Instalace svodiče SPD T1 v podružném rozváděči na 2. NP (Foto: Zdeněk Hladný) 
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Mnoho  projektantů  ani  neuvádí  přesná  označení  SPD.  Ve  veřejných  zakázkách  to  přímo  vylučuje 

zákon. Ale bohužel nejsou nikde ani uvedeny minimální parametry, které SPD musí splňovat. Pak se 

často stává, že použitá SPD svými parametry nesplňují požadavky třídy LPL. 

Současný stav, kdy se vypracovává kvůli úspoře  financí  investora pouze dokumentace pro stavební 

povolení,  kde  z pochopitelných  důvodů  nejsou  uvedeny  podrobnosti  projektantem  přesně 

navrženého provedení elektroinstalace, což umožňuje „lidovou  tvořivost“ montážním  firmám, snad 

ani nemá cenu komentovat. 

Montážní	chyby	
Vůbec nejčastější montáží chybou jsou souběhy „ošetřených“ a „neošetřených“ vodičů proti přepětí.  

Přitom  je nutno  si uvědomit,  že  v případě  SPD  T1  se  jedná o proudy  řádově  v desítkách  kA.  Tedy 

proudy s velmi velkým elektromagnetickým polem v jejich okolí. Potom  i souběh vodičů v délce cca 

deseti centimetrů (což je naprosto běžné) u jediného SPD může mít za následek indukci v řádu stovek 

až  tisíců  voltů  přepětí.   Montážní  firmy  jsou  zvyklé  v  rozvaděčích  vést  vodiče  přívodu  i  vývodu 

v jednom esteticky zarovnaném svazku vodičů, navíc s pokud možno ostrými pravoúhlými ohyby. 

Do  stejné  kategorie  chyb  patří  i  souběhy  kabelů  a  velké  indukční  smyčky,  se  kterými  si  obvykle 

pracovníci na  stavbě  vůbec nelámou hlavu  a  s největší pravděpodobností o  této problematice  ani 

nemají ponětí. Přitom právě trasování, díky absenci prováděcí projektové dokumentace je výhradně 

na jejich libovůli. 

Další  velice  častou  chybou  jsou  příliš  dlouhé  přívodní  vodiče  a  vodič  uzemnění  SPD,  jež  nezřídka 

překračuje  délku  jednoho metru.  Přitom  doporučená maximální  součtová  délka  těchto  vodičů  je 

padesát centimetrů! 

Závažnou  chybou  u  SPD  T1  je  i  absence  fyzické  fixace  vodičů  a  jejich  ostré  ohyby.  Při  průchodu 

bleskového proudu pak vlivem značných elektrodynamických sil dochází k vytržení vodičů ze svorek. 

Často se používají jako zemnící vodiče s plným průřezem. Bleskový proud je ale vysokofrekvenční jev, 

který ke svému bezproblémovému svedení vyžaduje slaněné vodiče. 

Vůbec nejhorší  chybou,  se  kterou  jsem  se  (ne bohužel  výjimečně)  setkal,  jsou náhrady projektem 

předepsaných  typů SPD,  za  jiné,  levnější.   Používá  se kombinace  různých výrobců, které  v žádném 

případě nezaručí koordinaci. Často se také SPD T1 nahrazuje levnějším SPD T2 stejného výrobce kvůli 

nejnižší nabídce a tím získání zakázky. 

Co  je  prakticky  pravidlem,  s možností  velice  fatálních  dopadů  v případě  přímého  úderu  blesku,  je 

praxe,  že  elektroinstalační  firma  se  vůbec  nezajímá  o  trasy  vedení  jímací  soustavy  hromosvodu  a 

naopak (obr. 2). Potom, i když projektová dokumentace uvádí výpočet dostatečných vzdáleností, tyto 

stejně nikdo nedodrží ani nekontroluje. Všichni se spoléhají na skutečnost, že přímý úder blesku do 

konkrétní budovy má obvykle  velice malou pravděpodobnost. Projektová dokumentace  zhotovená 

pouze pro stavební povolení se samozřejmě přesným určením tras elektroinstalace nezabývá. 
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Obr. 2   Nesprávná trasa svodu k zemniči (Foto: Jiří Kutáč) 

Revizní	chyby	
Zásadní chybou  revizního  technika  je, že při  revizi nepožaduje dokumentaci skutečného provedení.  

Těžko  pak může  zkontrolovat,  jestli  fyzické  provedení  elektroinstalace  vůbec  odpovídá  projektu. 

K trasám vodičů se nedostane, pokud montáž nesledoval průběžně, nebo nemá k dispozici alespoň 

foto či videodokumentaci prováděných prací, před jejich zakrytím. Přebírá tím pak na sebe největší díl 

odpovědnosti za chyby. 

Dalšími  chybami  je  pak  nedůslednost  ve  vizuální kontrole  a  přehlédnutí  závad  uvedených 

v projekčních a montážních chybách (obr. 3). 

 
 

Obr. 3   Zatažení části bleskového proudu přímo do objektu nemocnice (Foto: Jiří Kutáč) 
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10. Ochrana před bleskem pro anténní a satelitní systémy 

Výňatek z „Publikace pro anténní systémy mobilních a jiných operátorů-  
Ochrana před bleskem“   

Ing. Jiří Kutáč 

7.2 Budova bez hromosvodu 
   Není-li na budově instalován hromosvod, navrhne se jímač jen pro anténní systém z důvodu 
ochrany antény před přímým úderem blesku.  
   Pro oddálený / izolovaný hromosvod postačí zřídit jen jeden svod – nutná kontrola 
dostatečné vzdálenosti s. 
   Pro neoddálený / neizolovaný hromosvod je nutné instalovat minimálně dva svody. Pro 
každý svod se zapustí do nezamrzné hloubky tyčový zemnič. Přednost má však základový 
zemnič. Samozřejmostí by mělo být spojením zemničů s hlavní ekvipotenciální sběrnicí. 
 
7.3 Nefunkční hromosvod 
   Nejprve je zjištěn stávající stav hromosvodu dané stavby. Na základě vizuální prohlídky se 
zjistí, zda-li na střeše budovy se nachází nefunkční hromosvod nebo hromosvod, který 
neodpovídá daným normám. Měl by být vyhotoven písemně protokol daných nedostatků, 
který bude sloužit jako podklad pro jednání mezi vlastníkem objektu a firmou Vodafone. 
 
7.4 Oddálený / izolovaný hromosvod 
   U tohoto typu hromosvodu dochází k úplné izolaci mezi vnějším potenciálem bleskového 
proudu (jímací soustavou, soustavou svodů) a vnitřním potenciálem (anténami, 
klimatizačními jednotkami, vnitřní elektroinstalaci) dle ČSN EN 62305-3, čl. 5.1.2. Izolace je 
vyjádřena dostatečnou vzdálenosti s dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3. Přitom se provede 
vzájemné pospojování všech částí s vnitřním potenciálem. Pro živé vodiče se použijí svodiče 
SPD typu 2 /kategorie C2. 
 
Obr. 7.4a Stanice mobilních operátorů oddálený hromosvod s držákem DEHNiso 
 

Lit.: Elektro-Anlagenbau-Wruck, Neubrandenburg  
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Obr. 7.4b Stanice mobilních operátorů izolovaný hromosvod - vodič HVI 
 

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DEHNsupport Riziko

Foto: David Černoch

 
 

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DEHNsupport Riziko

Foto: David Černoch

 
 

7.5 Neoddálený / neizolovaný hromosvod 
   Jímací soustava by měla být navržena tak, aby byl vyloučen přímý zásah blesku do antén. 
Současně se jímač a soustava svodů vodivě spojí s anténním stožárem a všechny kovové 
konstrukce se spolu vzájemně spojí dle ČSN EN 62305-3, čl. E5.1.1. Živé vodiče napájecích / 
koaxiálních kabelů se spojí s neživými částmi přes svodiče SPD typu 1 / kategorie D1. 

 

Příloha 3 Vysokonapěťový vodič HVI  

(výtah z montážního návodu DEHNconductor System Vodič HVI I, II a III č. 1566  

Vodič HVI®  je vodič s vysokonapěťovou izolací a speciálním pláštěm umožňujícím řízené 
vyrovnání vysokých napětí výboje blesku se vztažným potenciálem. 
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 vnější PVC plášť barva černá šedá 

Ekvivalentní 

izolační vzdálenost 

vzduch ≤ 75 cm 

zdivo ≤ 150 cm 

vnější průměr tmavošedý plášť 20 mm 23 mm 

nejmenší poloměr ohybu  200 mm 230 mm 

teplotní rozsah (při pevném uložení) -30 °C až +70 °C 

teplota okolí a vodiče (při pokládce a manipulaci) > 0 °C 

maximální namáhání v tahu 950 N 

průřez vnitřního vodiče Cu 19 mm2 

 Tabulka 1   Technické údaje vodiče HVI® 

 

 

Vodič kat. č. oblast použití 

vodič HVI® I  s hlavicí / koncovkou 
a zemnicí koncovkou 

819 020 

819 023 

Používá se, pokud je jímač vnějšího hromosvodu přímo 
spojen se zemničem budovy (viz Obr. 2 na str. 4) 

vodič HVI® II 

se dvěma hlavicemi / koncovkami 

819 021 

819 024 

Používá se, pokud např. několik chráněných částí instalace 
je připojeno k zemnicí soustavě ne jednotlivě, ale společně 
prostřednictvím oddáleného okružního vedení (viz Obr. 4 
na str. 7 „Oddálené okružní vedení“) 

vodič HVI® III 

s hlavicí a s volně přiloženým 
připojovacím prvkem 

819 022 

819 025 

Vodič s jednou pevnou koncovkou a jednou koncovkou 
montovatelnou na místě instalace se používá typicky 
tehdy, pokud při přípravě projektu nebylo možno stanovit 
délku vedení přesně. Vodič HVI® III může být použit 
obdobně jako vodič HVI® II. Vodič HVI® III může být 
zkrácen, nikoli však prodloužen. 
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2. Připojení hlavice a koncovky 
(viz též obr. A.2 a A.7) 
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3. Vodič HVI®  v podpůrné trubce 

Vodič HVI® uložený uvnitř podpůrné trubky (kat. č. 819 320, 819 420, 819 322, 819 422 / 
819 323, 819 423 nebo 819 321, 819 324, 819 325, 819 425, 819 360, 819 361, 819 362) se 
přednostně používá např. pro opticky optimalizované instalace (obr. A.6). 
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Vodič HVI light (pro nižší stavby) výtah z montážního návodu 
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3. Uložení vodiče 

   Vodič HVI® light musí být uložen v ochranném prostoru vytvořeném jímači. Součásti 
jímacího vedení, svodu nebo stavební konstrukce, které by mohly být zatíženy bleskem, 
nesmí být připojeny. 
   Od tohoto pravidla lze ustoupit v případe, že dostatečná vzdálenost „s“ v místě křížení  
s těmito součástmi byla  35 cm (na vzduchu) nebo 70 cm (v pevném materiálu). V těchto 
případech je vodivé spojení/kontakt mezi vodičem HVI® light se součástí jímacího vedení, 
svodu nebo stavební konstrukce, které by mohly být zatíženy bleskem, přípustné (zpětná 
elektrická pevnost). 
   Vzdálenost podpěr pro vodič HVI® light při uložení na ploché střeše musí být ca 1 m,  
k uložení se použijí podpěry vedení s adaptéry pro průměr 20 mm, např. plastová podpěra 
vedení s betonovou zátěží FB, kat. č. 253 015 s adaptérem kat. č. 253 026. 
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DEHNsupport – pomocný softwarový prostředek 
pro projektanty a revizní techniky

Úvod

Firma Dehn + Söhne vyvinula spolu se 
specializovanou softwarovou firmou DEHN-
support, pomocný softwarový prostředek pro 
projektanty a revizní techniky. Tento software 
respektuje dosavadní soubor českých technic-
kých norem ČSN EN 62305-1 až 4 [1 až 4], 
soubor evropských norem EN 62305-1 až 4 
[5 až 8] a soubor mezinárodních norem IEC 
62305-1 až 4 [9 až 12]. V současné době je 
k dispozici deset jazykových mutací, které 

je možné měnit nezávisle na příslušném ná-
rodním souboru.

Toto je přehled národních souborů norem 
o ochraně před bleskem, podle kterých lze 
zpracovat výpočet analýzy rizika škod:
– Belgie: NBN EN 62305-1 až 4:2006,
– Česká republika: ČSN EN 62305-1 až 

4:2006 [1 až 4],
– evropský: EN 62305-1 až 4:2006,
– Francie: NF EN 62305-1 až 4:2006,
– Chorvatsko: HRN EN 62305-1 až 4:2008,
– Itálie: CEI EN 62305-1 až 4 (CEI 80-

10):2006,
– Maďarsko: MSZ EN 62305-1 až 4:2006,
– mezinárodní: IEC EN 62305-1 až 4:2006,
– Německo: DIN EN 62305-1 až 4 (VDE 

0185-305):2006,
– Polsko: PN EN 62305-1 až 4:2009,
– Rakousko: ÖVE/ÖNORM EN 62305-1 až 

4:2008,
– Rusko: ΓOCT P MЭК 62305-2:2010,
– Slovensko: STN EN 62305-1 až 4:2006,

– Velká Británie: BS EN 62305-1 až 4:2006.
Pro uvedené státy jsou k dispozici izoke-

raunické mapy daných zemí.

Popis softwaru

Základní verze softwaru obsahuje tyto části:

Řízené riziko
Analýza rizika škod je technicko-ekono-

mické zatřídění stavby do dané třídy ochra-
ny před bleskem LPS I až IV. Nejprve se 

vypracuje návrh stavby bez ochranných 
opatření (zadání stavby). Program vyhod-
notí, zda je nutné na posuzované stavbě in-
stalovat hromosvod. V případě, že skuteč-
né riziko stavby bez ochranných opatření 
překročí normovanou hodnotu, je nutné ná-
vrh stavby zkopírovat a zadat třídu ochra-

ny, např. LPS IV (na nejnižší technické 
úrovni). Tento postup se opakuje tolikrát, 
dokud není skutečné riziko objektu nižší 
nebo rovno přípustnému riziku posuzované 
stavby (obr. 1). Tím se dosáhne technicky 
a ekonomicky optimálního řešení. Uživatel 
si může vytisknout krátkou nebo dlouhou 
zprávu o řízeném riziku.

Výpočet dostatečných vzdáleností s
Dostatečné vzdálenosti s se vypočítají po-

mocí jednoduchých tabulek v programu Excel. 
Výsledky jsou přehledně zobrazeny v jedné ta-
bulce a příslušné vzdálenosti jsou vypočítány 
po 0,5 m (délka po dráze svodu od zemniče) 
až k místu posouzení – přiblížení hromosvo-
du k vnitřním instalacím či konstrukcím [13].

Výpočet ochranných prostorů jímací 
soustavy

Výpočet ochranných prostorů jímací sou-
stavy se provádí dosazováním do jednodu-
chých tabulek. Výsledkem návrhu je určení 
minimální délky jímače. Klíčovým pojmem 
zde je správné určení srovnávací roviny pro 
stavbu (obr. 2).

Kontrola zemničů
Kontrolovat lze tyto typy zemničů:
– uspořádání typu A (jednotlivý zemnič), ná-

vrh zemniče typu A (obr. 3) spočívá v do-
sazení rezistivity podloží a ve volbě zem-
niče:

 –  horizontálního (zemnicí pásek nebo drát),
 –  vertikálního (zemnicí tyč).
 Výsledkem je určení minimální délky zem-

niče.
– uspořádání typu B (základový nebo obvo-

dový zemnič), zemnič typu B se dimenzu-
je na základě:

 –  výpočtu plochy základu stavby,
 –  rezistivity podloží pod tímto základem.

Program určí, zda je nutné dobudovat dal-
ší zemnič okolo základu stavby. Obecně pla-
tí, že délka pásku zemniče je rovna polovině 
délky tyče zemniče.

Dehn Distance Tool (výpočet dostatečných 
vzdáleností ve 3D)

Nadstavba Dehn Distance Tool je jedinečná 
v tom, že počítá dostatečnou vzdálenost nejen 
podle normy ČSN EN 62305-3 ed. 1 [3], ale 
také v případech, kdy počet svodů je menší, 
než udává norma. Umožňuje vypočítat sku-
tečnou dostatečnou vzdálenost u objektů, kde 
není možné např. z konstrukčních důvodů do-
držet počet svodů (obr. 4). Program počítá do-

Ing. Jiří Kutáč,  
Dehn + Söhne, GmbH + Co. KG., organizační složka Praha

Obr. 1. Výpočet řízeného rizika

Obr. 2. Kontrola ochranných prostorů jímací 
soustavy
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statečnou vzdálenost maticovitě, aby byl brán 
ohled na všechny směry průchodu bleskové-
ho proudu proti vnitřním instalacím. Výstu-
pem softwaru Dehn Distance Tool je grafický 
návrh jímací soustavy, který je vykreslen čer-
veně, včetně zobrazení výsledku dostatečných 
vzdáleností v modré barvě (obr. 5).

Instalace
Software může být instalován maximálně 

na dvou počítačích. Uživatel (nebo dva uži-
vatelé) programu obdrží jedno sériové číslo 
pro oba počítače. Každý počítač vygeneruje 
své uživatelské číslo a prostřednictvím inter-

netu bude jednotlivému uživateli zasláno jeho 
registrační číslo. To jsou ochranné prvky vý-
robce proti zneužití.
Minimální hardwarové požadavky:
– Intel nebo kompatibilní procesor od 

1 000 MHz,
– minimálně 128 MB RAM paměť (doporu-

čeno 256 MB),
– pevný disk minimálně 50 MB,
– obrazovka 1 024 × 768 bodů,
– grafická karta 16 MB VGA (doporučena 

32 MB nebo vyšší).
Požadavky na software PC:
– Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7,
– Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší).

Prodej
Prodej a školení zajišťují tyto firmy:
– REMA Praha,
– LUMA Plus Chomutov,
– IRIS Havířov.

Orientační cena základní verze DEHN-
support je 3 990 Kč bez DPH a cena plné ver-
ze softwaru DEHNsupport včetně grafické - 
ho modulu Toolbox je 5 980 Kč bez DPH. 
V ceně softwaru je zahrnuto školení pro  
dva účastníky a příručka uživatele softwaru 
DEHN support [14].
http://www.dehn.cz

Obr. 3. Kontrola zemničů uspořádání typu A a B

Literatura:
[1] ČSN EN 62305-1, 2006-11: Ochrana před 

bleskem – část 1: Obecné principy.
[2] ČSN EN 62305-2, 2006-11: Ochrana před 

bleskem – část 2: Řízení rizika.
[3] ČSN EN 62305-3, 2006-11: Ochrana před 

bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách 
a nebezpečí života.

[4] ČSN EN 62305-4, 2006-11: Ochrana před 
bleskem – část 4: Elektrické a elektronické 
systémy ve stavbách.

[5] EN 62305-1, 2006: Protection against lightning 
– Part 1: General principles.

[6] EN 62305-2, 2006: Protection against light-
ning – Part 2: Risk management.

[7] EN 62305-3, 2006: Protection against light-
ning – Part 3: Physical damage to structures 
and life hazard.

[8] EN 62305-4, 2006: Protection against light-
ning – Part 4: Electrical and electronic systems 
within structures.

[9] IEC 62305-1, 2006: Protection against lightning 
– Part 1: General principles.

[10] IEC 62305-2, 2006: Protection against light-
ning – Part 2: Risk management.

[11] IEC 62305-3, 2006: Protection against light-
ning – Part 3: Physical damage to structures 
and life hazard.

[12] IEC 62305-4, 2006: Protection against light-
ning – Part 4: Electrical and electronic systems 
within structures.

[13] KUTÁČ, J. – MERAVÝ, J.: Ochrana před 
bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců. 
SPBI, Ostrava, 2010.

[14] DS 709/01.10 DEHNsupport Toolbox Berech-
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Obr. 4. 
Nadstavba 
Dehn Distan-
ce Tool – 
zadání

Obr. 5. 
Nadstavba 
Dehn Distan-
ce Tool – 
výsledek
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Systém monitorování svodičů bleskových 
proudů a přepětí pro informačnětechnické sítě

Úvod

Základem systému nepřetržitého mo-
nitoringu je modul DRC MCM XT, který 
umožňuje bezdotykově, stacionárně a ne-
přetržitě sledovat stav svodičů XT 
s integrovanou technologií RFID 
(Radio Frequency Identification, 
identifikace na rádiové frekven-
ci). Následně je možný dálkový 
přenos dat prostřednictvím rozhra-
ní RS-485 na vzdálené pracoviště. 
Tyto přepěťové ochrany a monito-
rovací modul jsou označeny sym-
bolem LifeCheck (obr. 1). Techno-
logie LifeCheck spolehlivě rozpo-
zná tepelné a elektronické přetížení 
svodičů. K přístroji DEHNrecord 
DRC MCM XT může být připo-
jeno až deset ochranných modulů 
Blitzductor s integrovaným modu-
lem LifeCheck. Jsou to tato pro-
vedení:
– Blitzductor CT; typ: BCT MLC…
– Blitzductor XT; typ: BXT ML…
– Blitzductor XT; typ: BXT … EX…

Okamžitý stav uvedených sku-
pin modulů je trvale bezdotyko-
vě kontrolován přístrojem DEHN-
record DRC MCM XT. Souhrnné 
hlášení stavu svodičů je signalizo-
váno diodami LED nebo pomocí 
kontaktu dálkové signalizace a ob-
sahuje tyto informace:
– všechny přepěťové ochrany ve 

skupině jsou v pořádku,
– výměna minimálně jednoho svo-

diče proběhla úspěšně.

Popis přístroje

Stacionární monitorovací pří-
stroj DEHNrecord DRC MCM XT 
se skládá ze:
– speciálního základního dílu, kte-

rý je upevněn na liště DIN, a kabeláže,
– zasouvacího modulu BXT, který obsahu-

je jednotku monitorování a software pří-
stroje DRC MCM XT (zkrácený návod 
je možné stáhnout z: http://www.dehn.
cz/cz/servis/downloads/montazni.shtml),

– instalačního balíčku pro software PC Sta-
tus Display + servisní konzole pro vizu-
alizaci stavu kontroly a spojení přístro-
je pomocí linky RS-485: (http://www.
dehn.de/de/service/dl_messen_pruefen.
shtml),

–   instalačního balíčku pro software PC DRC 
SW-Update k aktualizaci přístroje DRC LC 
M3+ a DRC MCM XT pomocí rozhraní:

     (http://www.dehn.de/de/service/dl_mes-
sen_pruefen.shtml).

Ovládání
Třícestné tlačítko (obr. 1) pro ovládání 

modulu DRC MCM XT má tyto polohy:
–   servis – spíná/vypíná servisní modul (roz-

šířená funkce rozhraní),
–   synchronizace – přepíná režim Slave na re-

žim Master a naopak, tzn. že začíná, popř. 
končí monitorování, které obsahuje také 
automatickou synchronizaci více přístro-
jů pomocí systému Bus,

– monitorování – signalizace stavu pomocí 
displeje LED.

Signalizace stavu modulu DRC MCM

Ukazatel přístroje DRC MCM XT je tvo-
řen jednotkou tří barevných diod LED, které 
signalizují jeho funkci nezávisle na:
– barvě blikání:
 –  režim Master (rychlé blikání), 

 –  režim Slave (pomalejší blikání); 

– frekvenci blikání (signalizuje stav přístrojů):
 –  náběhová sekvence – Master zjišťuje, zda 

je na sběrnici Master, Slave čeká na spo-
jení s Masterem, 

 
 –  režim Servis (zásah servisní informace 

na sběrnici Bus), 

 –  režim Chyba (nedostatečná nebo neko-
rektní konfigurace); 

– frekvenci blikání (signalizuje stav monito-
rování – dohledu):

 –  všechny kontrolované svodiče SPD jsou 
v pořádku, 

 –  minimálně jeden svodič SPD je nutné 
vyměnit, 

 –  po potvrzení stavu Vyměnit SPD je kon-
takt FM uvolněn, 

–  servisní funkce v režimu Show. 

Instalace přístroje

Maximálně deset kusů svodičů Blitzductor 
XT je možné rozmístit symetricky po obou 
stranách modulu DRC MCM XT. Počet mo-
nitorovaných svodičů, které je třeba před in-
stalací naprogramovat pomocí adresy Bus 
a čísla pozice Ifd, se nastaví spínačem DIP 
pro všechny typy instalací.

V bezprostřední blízkosti modulu DRC 
MCM XT se nesmí nacházet žádné nenapro-
gramované ochrany, jinak od něj musí být 
vzdáleny minimálně 25 cm (ve všech směrech).

Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne, GmbH + CO.KG., 
organizační složka Praha

Obr. 1. Modul monitorování DRC MCM XT

konfigurace jednotky

nastavení přepínače DIP:
– adresa Bus
– počet svodičů

LifeCheck

zásuvný 
modul

Obr. 2. DRC MCM XT – konstrukce, montáž, parametrování

2

2 synchronizace

externí napájení 
18 až 48 V

se synchronizací – žádné vzdálenosti mezi DRC!

Obr. 3. Schéma systému monitorování svodiče

transpondér čtečkačtečka komunikace

datadata

třícestné tlačítko
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téma

programováním transpondéru RFID. Pro 
každý transpondér (přijímač/vysílač) je vy-
generováno a uloženo jednoznačné heslo, 
které se skládá z adresy Bus/čísla skupi-
ny a čísla příslušného svodiče uvnitř sku-
piny Ifd.
Jsou tři možnosti programování:
– programování on-line na PC a modulu 

DRC MCM XT (obr. 4),

Jsou-li nainstalovány moduly BXT…EX, 
je nutné zajistit oddělovací vzdálenost mezi 
jiskrově bezpečnými a normálními obvody 
oddělovacími přepážkami TW. Tato vzdále-
nost by měla být 14 cm (měřeno od středu liš-
ty DIN ke hraně kabelového kanálu).

Samostatná instalace
Při samostatné instalaci modulů bez syn-

chronizace pomocí lišty Bus (pin 
A a B) je nutné dodržet mezi mo-
duly minimální vzdálenost 25 cm. 
V tomto případě jsou všechny SPD 
v režimu Master. Pro tuto instalaci 
musí být zapojeny kontakty dálkové 
signalizace a napájení DC.

Vícenásobné instalace
U vícenásobných instalací nemu-

sí být dodržena minimální vzdále-
nost mezi moduly v důsledku zapo-
jení rozhraní pro paralelní synchro-
nizaci (pin A a B). Jednotlivé moduly DRC 
MCM XT musí být naprogramovány do pří-
slušných skupin (obr. 2).

Rozhraní RS-485

Jednotlivé moduly jsou spolu paralelně 
spojeny pomocí linky Bus, která je zapojena 
do konektoru A a B (obr. 3). Pro tyto účely 
je doporučeno použít kroucenou dvoulinku 
a pro délky kabelů nad 3 m stíněná vedení. 
Aby byl pro délky vedení do 1,2 km zajiš-
těn bezpečný přenos dat, musí být na mo-
dulu aktivován přepínač koncového odporu 
(RT = 120 Ω) na obou koncích linky RS-485 
a průřez vedení by měl být větší než 0,5 mm2. 
Opouští-li linka hranice budovy, je doporuče-
no na ni nainstalovat svodič přepětí.

Programování

Svodiče Blitzductor XT a CT se k pří-
slušnému modulu DRC MCM XT přiřazují 

Obr. 4. Systém monitorování: software DRC MCM XT 
Status Display + servisní konzole

Obr. 5. Monitorování stavu svodičů pomocí 
modulu LifeCheck s technologií RFID

Obr. 6. Grand Prix – čestné uznání na veletrhu 
Electron 2011

– programování off-line pomocí ručního pří-
stroje DRC LC M3+,

– přímé programování modulu DRC MCM 
XT.

Shrnutí

K přístroji DRC MCM XT je možné při-
pojit až deset ochranných modulů Blitzduc-
tor CT a XT s integrovaným systémem Life-
Check (obr. 5).

Na jednu linku RS-485 může být připoje-
no až patnáct modulů DRC MCM XT.

Celkově jedna linka RS-485 může přenést 
na vzdálené pracoviště informaci o stavu až 
150 přepěťových ochran Blitzductor CT a XT 
(o 600 žilách).

Poznámka:
Čestné uznání
Firma Dehn + Söhne, GmbH + CO.KG., ob-
držela v rámci veletrhu Electron 2011 v Pra-
ze čestné uznání Grand Prix za Manage-
ment přepěťových ochran s technologií RFID 
Life Check (obr. 6). Odborná porota soutě-
že Grand Prix ocenila přínos celého systému 
s ohledem na bezpečnost a údržbu technolo-
gických zařízení a přehlednost přenášených 
informací, např. v dopravě, ve výpočetních 
centrech, v zásobování energiemi atd.
http://www.dehn.cz

  Katedrálu sv. Petra a Pavla 
v Brně chrání přístroje Dehn. 
Katedrála svatého Petra a Pav-
la (zkráceně Petrov) se nachází 
v Brně na vrchu Petrov v měst-
ské části Brno-střed v jihozá-
padní části katastrálního území 
statutárního města Brno. Je ná-
rodní kulturní památkou, patří 
k nejvýznamnějším architekto-
nickým skvostům jižní Moravy 
a také mezi nejvýraznější brněn-
ské dominanty. Její věže jsou 
vysoké 81 m.
Většina kostelů a katedrál se 
nachází na návrších nebo vyvýšeninách, 
které přesahují výškově své okolí. Z hle-
diska možného rizika úderu blesku před-

stavuje toto umístění kulturních památek 
značné ohrožení ve srovnání s městskou 
zástavbou. Z praxe jsou známy přípa-

dy, kdy došlo po úderu blesku do kos-
telů nejen k poškození elektronických 
součástí, např. rozhlasové či telefon-
ní ústředny, elektronického zabezpeče-
ní budov, ovládání zvonů a varhan, ale 
také ke zničení vnitřní části elektroinsta-
lace kostela.
Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla 
je chráněna proti blesku a přepětí přístroji 
firmy Dehn. Svodiče přepětí SPD typu 2,  
např. přístroje DEHNguard, jsou umís-
těny v rozváděči varhan a zvonů a svo-
diče SPD typu 3, např. DEHNprotector, 
před rozhlasovou ústřednou a DEHNflex 
u ústředny elektronického zabezpečení 
katedrály. Telefonní ústředna je chráněna 
svodiči bleskových proudů SDP typu 1 – 
přístrojem DEHNrapid LSA DRL.

  a
kt

ua
lit

y 

                                                                                                                                                                                   45



Bulletin 2012

46

13.  Chyby v analýze rizika 
dle ČSN EN 62305 -2 

Jan Hájek

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Nejčastější chyby při projektování hromosvodů. 

Ukázky z praxe hromosvodáře.

Speciální příklady izolovaných hromosvodů.

Chyby při projektování a montáži vnitřních elektroinstalací.

Svodiče bleskových proudů.
Prvky pro zemniče.

Chyby v analýze rizika dle ČSN EN 62305 -2 

Špatná specifikace objektu:
Činitel polohy Cd
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Chyby v analýze rizika dle ČSN EN 62305 -2 

Počet bouřkových dnů za rok:

Riziko vzniku požáru:

Riziko vzniku paniky:
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p y

Typy ztrát:

Chyby v textové části dokumentace
Neurčený svodič bleskových proudů a jeho minimální požadovaná úroveň.

S dič bl k ý h dů j h

Bulletin 2012 
Jan Hájek
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Svodič bleskových proudů a jeho 
správně určená LPL 

Ohrožení bleskem

MCR
Data

ABC Company

ca. 1.900.000 úderů blesku v Německu za rok*
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110 kV

TV

Telefon

400/230 V Mobilní síť

*Zdroj: BLIDS, Siemens AG, Auswertung 2001 - 2005

Parametry bleskového proudu 
dle řady norem ČSN EN 62 305

ParametrParametr LPLLPL

II IIII IIIIII--IVIV

ImpImp. proud. proud I (I (kAkA)) 200200 150150 100100

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

spespecc. . eenergienergie W/R (MJ/W/R (MJ/)) 1010 5,65,6 2,52,5

nábojnáboj Q Q ImpulsImpuls (As)(As) 100100 7575 5050

nábojnáboj Q Q LangzeitLangzeit (As)(As) 200200 150150 100100

eefektivitfektivitaa 98%98% 95%95% 80 80 -- 90%90%
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Původ přepětí způsobeného bleskem
přímý a blízký úder:

L1
L2
L3

PEN

20 kV

1b Indukované napětí ve smyčkách 1

1 Úder do vnější ochrany před bleskem

1a Úbytek napětí na rázovém
zemním odporu Rst

vzdálený úder:

2a
2b
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1b

Informačně - technický
systém

síť nízkého napětí

Rst
1a

2a Úder do venkovního
vedení

2c Pole kanálu blesku

2c

2b Indukované špičky z 
úderů mrak-mrak

Co musí dokázat svodič bleskových proudů v napájecí 
soustavě?

• Vícenásobně svést bleskový proud bez vlastního poškození.

• ochranná úroveň musí být nižší než impulsní odolnost následného 
zařízení.

• S h t í á l d éh d

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Schopnost omezení následného proudu.

• Spolehlivou koordinaci s následnou přepěťovou ochranou nebo 
koncovým zařízením.

Parametry bleskového proudu 
dle národní a mezinárodní normy

ParametrParametr LPLLPL

II IIII IIIIII--IVIV

ImpImp. proud. proud I (I (kAkA)) 200200 150150 100100
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spespecc. . eenergienergie W/R (MJ/W/R (MJ/)) 1010 5,65,6 2,52,5

nábojnáboj Q Q ImpulsImpuls (As)(As) 100100 7575 5050

nábojnáboj Q Q LangzeitLangzeit (As)(As) 200200 150150 100100

eefektivitfektivitaa 98%98% 95%95% 80 80 -- 90%90%

Rozdělení bleskového proudu

100%
LPL I = 200kA
LPL II = 150kA
LPL III a IV = 100kA
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Informační síť

50%

50% zemnící soustava

vnější ochrana 
před bleskem

PAS

napájecí síť

max. 10 Ω

max 2 Ω

Srovnání zkušebních vln

60 kA

80 kA

100 kA

I (kA)

1

10/350

100

50

2,5 ·106

2

8/20

5

0,1

0,4 ·103

tvar vlny µs

I max. kA

Q As

W/R J/
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20 kA

40 kA

200 µs 350 µs 600 µs 800 µs 1000 µs

t (µs)
20 µs

50 kA

1

2

ČSN EN 62305 - 4
Rozdělení bleskového proudu DEHNventil® M TNC

100 kA

12,5 kA

trafostanice budova

 b
le

sk
em

12,5 kA

12,5 kA

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
S1971 b 1971 / 30.07.01 / OB

50 kA

50 kA

37,5 kA

vn
ěj

ší
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ch
ra

na
 p
ře

d

50 kA

Rozdělení při LPL IV a LPL IIIRozdělení při LPL IV a LPL III
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ČSN EN 62305 - 4
Rozdělení bleskového proudu DEHNventil® M TNC

150 kA

18,75 kA

trafostanice budova

 b
le

sk
em

po 18,75 kA

po 18,75 kA
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S1971 b 1971 / 30.07.01 / OB

75 kA

75 kA

56,25 kA

vn
ěj

ší
 o

ch
ra

na
 p
ře

d

75 kA

Rozdělení při LPL IIRozdělení při LPL II

ČSN EN 62305 - 4
Rozdělení bleskového proudu DEHNventil® M TNC

200 kA

25 kA

trafostanice budova

 b
le

sk
em

po 25 kA

po 25 kA
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S1971 b 1971 / 30.07.01 / OB

100 kA

100 kA

75 kA

vn
ěj

ší
 o

ch
ra

na
 p
ře

d

100 kA

Rozdělení při LPL IRozdělení při LPL I

Omezení následného proudu
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Omezení následného proudu
důležitý parametr pro bezpečnost sítě

Omezení následného proudu a spolupráce s 
předřazeným jištěním.

Ochraná úroveň
1,5 kV - 2,5 kV

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zapaluje již od úrovně spínacího přepětí
Spolupracuje s předřazeným jištěním od 20 A gL/gG

Omezení následného proudu / spolupráce s 
předřazeným jištěním
příklad technických parametrů DEHNventil® modular

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Výpadek síťového napájení díky nedostatečnému 
omezení následného proudu   jiskřištěm

transformátor

klasické
jiskřiště 
bez omezení 
násl. proudu

pojistky

vysoký 
následný proud

U (V)

přepětí

síťové napětí

900

720

540

360

180

0

-180

-360

540

napětí na oblouku

vybavení
pojistky
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t (ms)
0 5 10 15 20 25

-540

I (kA)

impulsní proud

t (ms)
0 5 10 15 20 25

14

12

10

8

6

4

2

0

2

následný proud/
nepřerušený 
zkratový proud

vybavení
pojistky
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14.  Svodič typ 1 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Jiskřiště RADAX-Flow
Svodič bleskových proudů

Koordinovaný svodič bleskových proudů

Red/Line – RADAX-Flow-Technologie 
Výhody použití

Vysoká schopnost svádět 
bleskový impulsní proud

Iimp:   25 - 50 kA (10/350µs)

Spolehlivý provoz díky :
• schopnosti omezit následný 
proud -50 kAeff

+
• spolupráce s pojistkami od

Zapouzdřené jiskřiště s technologií RADAX-Flow
pro použití ve svodičích bleskových proudů typ 1 dle EN 61643-11
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spolupráce s pojistkami od 
20 A gL/gG

Snížené montážní náklady  díky 
vysokým hodnotám  předjištění: 
IK = 25 kAeff (ta0,2 s): 500*A gL/gG
IK = 50 kAeff (ta  5 s) : 315 A gL/gG
IK > 50 kAeff               : 200 A gL/gG
(L - L‘)                  : 125 A gL/gG

Bez unikajícího proudu 

= možné nasazení před 
elektroměrem

*Výjimka : DEHNbloc NH00 H = 315 A

DEHNbloc® Maxi – Koordinovaný svodič bleskových
proudů s vysokým omezením následného proudu

Přímo energeticky koordinovaný
se svodiči přepětí DEHNguard

Kontakt dálkové signalizace

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNbloc® M
typ DB M 1 255 
obj.č.: 961 120

DEHNbloc® M
typ DB M 1 255 FM 
obj.č.: 961 125

Kombinovaný svodič typ 1
DEHNventil: Cesta úspěchu

DEHNventil® modular
2006

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNventil®
1983

DEHNventil®
2001

Nová Red / Line
DEHNventil® modular

Jednoduché
vyjmutí modulu ...

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

... díky pojistným 
tlačítkům.

Mechanické kódování
modulu a patice pro
jistotu při použití.

Nová Red / Line
DEHNventil® modular

Nulový unikající proud 
díky  mechanické 
signalizaci funkce
či poruchy.
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Přepínací kontakt
pro dálkový dohled 
nad stavem.

Bez unikajících
proudů =
vhodné pro umístění 
před elektroměrem
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Nová Red / Line
DEHNventil® modular

S dič bl k ý h

Nízká ochranná úroveň=
přímá ochrana pro 
koncové zařízení

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Svodič bleskových 
proudů pro nejvyšší 
LPL1

Nevodivá západka
pro rychlou montáž

Nová Red / Line
Použití - DEHNventil® modular TNC 255
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Energetická  koordinace svodičů přepětí 
Ochrana koncového zařízení kombinovaným svodičem

koncové 
aří ení

Impulsní bleskový proud 
10/350 µs

Zbytkové přepětí
impulsní proud 8/20 µs

230 / 400 V

Zbytkové přepětí
Nekritické pro koncové 
zařízení

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNventil® modular  

zařízení

?

Varistor
S 20 K 275

Délka vodiče  max. 5m

Svodiče přepětí, jejich použití v HR , PR 
a u koncového zařízení

koncové
zařízeníPR

> 5 m

> 5 m koncové 
zařízení

koncové

 5 m DEHNsafe

DEHNguard

DEHNguard
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PR

> 5 m

> 5 m koncové 
zařízení

koncové
zařízení

koncové
zařízení

HR

 5 m

DEHNrail M 4P

S-ProtectorDEHNventil

Výběr svodiče bleskových proudů / kombinovaného 
svodiče dle jeho použití
elektroměr / hlavní rozváděč nap. místopodružnužný rozváděč

DEHNventil M TNC
DV M TNC 255
Obj.č.951 300

NSM-Protector
Obj.č.924 335

p
ří

kl
ad

 1

příklad 
rodinný dům 
Bez dalších PR
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DEHNbloc
DB 1 255 H
Obj.č.900 222

15m 
Délka vodiče
nebo DEHNbridge
DBR 35 
Obj.č.900 121

DEHNguard
DG 275
Obj.č.900 600

NSM-Protector
Obj.č.924 335

p
ří

kl
ad

 3

Není potřeba 
koordinační
indukčnost

DEHNbloc® M
typ DB M 1 255 FM 
obj.č.: 961 125

NSM-Protector
Obj.č.924 335

DEHNguard S
DG S 275
Obj.č.952 070

p
ří

kl
ad

 2

DEHNguard S
DG S 275
Obj.č.952 070

Co musí dokázat svodič bleskových proudů v napájecí 
soustavě?

• Vícenásobně svést bleskový proud bez vlastního poškození.
100 kA (10/350µs) 

• Ochranná úroveň musí být nižší než impulsní odolnost následného 
zařízení. = ochranná úroveň  4.000 V

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Schopnost omezení následného proudu bez vybavení pojistek.

• Spolehlivou koordinaci s následnou přepěťovou ochranou nebo 
koncovým zařízením.
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15.  Nový svodič bleskových
proudů pro DC sítě

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNsecure

typ 1 svodič pro standardní DC sítě
DEHNsecure typ DSE M 1 220 (FM)

Koordinovaný, modulární, 
jednopólový svodič bleskových 
proudů
SPD typ 1 dle ČSN EN 61643-11

Jiskřiště na principu
grafitových destiček
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grafitových destiček

Žádný následný proud

Bleskový proud (10/350 μs): 25 kA

Ochraná úroveň  2,5 kV obj.č. 971 120 
obj.č. 971 125 (FM)

Nejvyšší kont. provozní napětíDC
UC = 220 V DC

typ 1 svodič pro standardní DC sítě
DEHNsecure typ DSE M 1 220 (FM)

použití: 
standardní DC do 220 V

hodnoty předjištění: 
IK = 2000 A DC : : 250A gL/gG
(L - L‘)                  : 125 A gL/gG
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Přímo koordinován se svodičem 
přepětí :
DEHNguard S 385 (FM)
Koord. ochraná úroveň  1,5 kV

V provedení i s kontaktem dálkové 
signalizace 
(přepínací bezpotenciálový kontakt)

Mechanická stavová návěst

obj.č. 971 120 
obj.č. 971 125 (FM)

DEHNsecure typ DSE M 1 220 (FM) 
Koordinace s DEHNguard typ DG S 385 (FM)

U 
[kV]
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8/20µs Impulsní proud [kA]

Použití DEHNsecure
Izolované systémy (většinové zapojení) – 2-0 zapojení

F max. 125 A gL/gG

Paraelní připojení

F1  250 A gL/gG

+

-

F1

Průběžné V zapojení

+

-
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DEHNsecure
DSE M 1 220 (FM)

 F2 není nutné

F1 >  250 A gL/gG
 F2 max. 250 A gL/gG

DEHNsecure
DSE M 1 220 (FM)

F2

Použití DEHNsecure
Uzemněné systémy (málo časté)

Pozor: 

+
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Při vzdáleenosti > 5m k bodu 
přizemnění, musí být i uzemněný pól 
chráněn.

 2-0 zapojení

DEHNsecure
DSE M 1 220 (FM)

-
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Příklady použití DEHNsecure
Systémy vhodné pro DEHNsecure

• Nouzové napájení

• Bezpečnostní osvětlení

• DC- napájecí systémy 

• Řídící obvody

Dlouhodobě se ukazuje větší a větší 

příklon k DC napájecím systémům a to 

hlavně z důvodu energetické úspory 
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y

• Bateriově napájené DC systémy

• Překážkové osvětlení na vysokých 
objektech

díky eliminaci ztrát na měničích

(DC/AC, AC/DC)

16.  Použití varistoru v SPD typ 1
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Praktický pokus pro porovnání výhod jiskřišťového svodiče přepětí 
oproti varistorovému
použitému jako typ 1 

„Faktor vlnolamu“

Varistor na místě SPD typ 1

• Svodiče bleskových proudů na bázi varistoru mají ve většině případů 
toto zapojení:

• Výkonný varistor, nebo paraelně zapojené varistory, které jsou 
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schopny odolat části bleskového proudu o tvaru vlny 10/350 µs.

Impulsní proud a ochranná úroveň

Varistor na místě SPD typ 1

8/20 µs

12,5 kA (8/20)
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Varistor na místě SPD typ 1
Schéma zapojení měření ochranné úrovně

(dle ČSN EN 61643-11)

SPD
8/20 µs
Impulsní generátor

Icelk

A

A
ISPD

V
USPD

Impulsní proud a ochranná úroveň

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

i [kA] 12.0

Impulsní proud

Varistor na místě SPD typ 1

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

t [µs]Typ 1 SPD na varistorové bázi : Oscilogram – Měření ochranné úrovně

0.0

100

300

500

700

900u [V]

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Napětí na SPD

Varistor na místě SPD typ 1

Typ 1 SPD na bázi varistoru:

 Měření byla provedena na různých výrobcích dle ČSN EN 61643-11.

 Specifický impulsní proud (12,5 kA 10/350) dokáží většinou svést.

 J d d ž ifi ká h á ú ň

Impulsní proud a ochranná úroveň
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 Je dodržena specifická ochranná úroveň.

Jaká je koordinace s následujícím spotřebičem či SPD 3?
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Varistor na místě SPD typ 1
Energetická koordinace

k é

Impulsní bleskový proud
10/350 µs

230 / 400 V

Zbytková úroveň není 
pro koncový přístroj 

kritická
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kombinovaný svodič
typ 1

koncové
zařízení

?
délka vodičů max. 5m

230 / 400 V

délka vodičů > 5m
230 / 400 V

svodič typ 3

Proč  Koordinace s varistorem S20K275?
 U většiny výrobků se jedná o typ 1 klasifikace T1, T2 nebo T1, T2, T3. A tyto musí 

být koordinovány s koncovým zařízením nebo svodičem typ 3.
 U koncového zařízení nebo svodičů typ 3 je nejčastěji používán právě 20 mm-

Varistor.

Koordinatece SPD typ 1 – k varistoru s destičkou 20 mm (S20K275)

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

T i ké j í
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Varistor.
 Tyto varistory jsou určeny pro napájecí soustavu 230/400 V

a mají hodnotu 275 V.
 Proto je tento varistor typickým prvkem v koncovém 

zařízení

Typické zapojení ve 
spotřebiči

Varistor
S 20 K 275

10/350 µs

0,1... 1,0 x Iimp

1,25 kA … 12,5 kA (10/350)

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

≤ 0,5m
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SPD
µ

Impulsní generátor

Icelk

A

A
ISPD

V
USPD

Koordinace typického SPD typ 1 s varistorem ke koncovému zařízení s 
minimální vzdáleností mezi nimi.

S20K275

Energetická koordinace SPD 
dle IEC 61643-12 příloha J: 
Koordinace SPDs a 
odpovídající zkušební metody

Ivar

A

V
Uvar

typ 1 SPD - Varistor

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení
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koncové zařízení – jeho varistor

měření proudu

Koordinace typického SPD typ 1 s varistorem ke koncovému zařízení s 
minimální vzdáleností mezi nimi.

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Zatížení:
1 0 l (12 5kA 10/350 )
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Vysokorychlostní video při minimální vzdálenosti

1,0 x limp (12,5kA 10/350µs)

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Zatížení:
1 0 l (12 5kA 10/350 )
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Vysokorychlostní video při minimální vzdálenosti

1,0 x limp (12,5kA 10/350µs)

Výsledek:
Zničení koncového 
zařízení.
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10/350 µs

0,1... 1,0 x Iimp

1,25 kA … 12,5 kA (10/350)

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

10 m
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SPD
µ

Impulsní generátor

Icelk

A

A
ISPD

V
USPD

Opakování zkoušky při délce větší než 10 m

S20K275Energetická koordinace SPD 
dle IEC 61643-12 příloha J: 
Koordinace SPDs a 
odpovídající zkušební metody Ivar

A

V
Uvar

Zatížení:
1,0 x limp (12,5kA 10/350µs)

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení
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Vysokorychlostní video při 10 m vzdálenosti

Zatížení:
1,0 x limp (12,5kA 10/350µs)

Koordinace varistorového SPD typ 1 s varistorem koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení
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Výsledek:

Zničení varistoru v 
koncovém zařízení i při 
vzdálenosti 10 m .

Vysokorychlostní video při 10 m vzdálenosti

10/3 0

0,1... 1,0 x Iimp

1,25 kA … 12,5 kA (10/350)

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Koordinace mezi svodičem typ 1 s jiskřištěm a koncovým zařízením

0,5m / 10 m
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SPD10/350 µs
Impulsní generátor

Icelk

A

A
ISPD

V
USPD

S20K275
Energetická koordinace SPD 
dle IEC 61643-12 příloha J: 
Koordinace SPDs a 
odpovídající zkušební metody

Ivar

A

V
Uvar

Typ 1 na bázi jiskřiště při minimální vzdálenosti10 m

Koordinace mezi svodičem typ 1 s jiskřištěm a koncovým zařízením

typ 1 SPD 

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení
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jiskřiště

Typ 1 na bázi jiskřiště při minimální vzdálenosti 

varistor koncového zařízení

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení

Koordinace mezi svodičem typ 1 s jiskřištěm a koncovým zařízením

Výsledek:

Žádné přetížení při 
minimální vzdálenosti.
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Typ 1 na bázi jiskřiště při minimální vzdálenosti 10 m
Výsledek při minimální vzdálenosti a vzdálenosti 10 m

minimální vzdálenosti.

Žádné přetížení při 
10 m vzdálenosti.
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typ 1 SPD na bázi varistoru typ 1 SPD na bázi jiskřiště
Srovnání koordinace jiskřiště a varistoru

1.00

1.25

1.50
i [kA]

celkový proud

1.00

1.25

1.50
i [kA]

celkový proud Zkrácení času impulsu
„Vlnolamová -Funktion“

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace k 
varistoru u koncového zařízení
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Průběh proudu při délce 10 m
Zatížení: 0,1 x limp (1,25kA 10/350μs)

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
t [ms]

Proud tekoucí SPD typ 1
(jiskřiště)

Proud tekoucí varistorem 
kon.zař.

t [ms]

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Proud tekoucí varistorem 
kon.zař.

Proud tekoucí SPD typ 1 (varistor)

i [kA]

Určení faktoru vlnolamu
Plocha impulsu určená jeho časovým rozložením ve vlně 10/350 na svodiči 
typ 1 
Měření průběhu proudu Iimp

A10/350 – AWB

A10/350
Faktor vlnolamu =

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace
Nový parametr: Faktor vlnolamu
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t [ms]

A10/350

AWB

AWB Plocha omezeného impulsu 
z typ 1 SPD, ktterá je 
puštěna na koncové 
zařízenít.

A10/350 Celková plocha impulsu 
10/350.

Příklad DEHNventil:  Zatížení Iimp (12,5kA 10/350µs) 
minimální vzdálenost

10.0

12.0

i [kA]

celkový proud

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace
Nový parametr: Faktor vlnolamu

A10/350 – AWB

A10/350
Faktor vlnolamu =
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0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 t [ms]

proud skrz varistor koncového 
zařízení

 99,4 %

Příklad SPD typ 1 na bázi varistoru: Zatížení Iimp (1,25kA 10/350µs) 
vzdálenost 10 m

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace
Nový parametr: Faktor vlnolamu

1.25

1.50
i [kA]

celkový proud

A10/350 – AWB

A10/350
Faktor vlnolamu =
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-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 t [ms]

proud tekoucí varistorem 
koncového zařízení

 31,2 %

 99,4 %

Varistor na místě SPD typ 1 - energetická koordinace
Nový parametr: Faktor vlnolamu - Shrnutí

31,2 %  

typ 1 SPD na bázi varistoruJiskřiště-DEHNventil® 
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Čím větší faktor vlnolamu, tím vyšší ochrana pro koncové zařízení a varistor na jeho 
vstupních svorkách.

Faktor vlnolamu je podíl energie, kterou ,,zpracuje,, svodič bleskových proudů.

Připojovací délka vodičů k 
svodičům přepětí
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Chyby při instalaci svodičů přepětí
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Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranázařízení

Díky rostoucí délce připojovacích vodičů dochází k podstatnému omezení ochranné úrovně 
svodičů přepětí.
Pro co nejoptimálnější fungování svodičů mají být tato napojení tak krátká jak je jen možné.
Celková délka by neměla překročit 0,5 m, ale nesmí v žádném případě překročit vzdálenost 1 m.

ČSN 33 2000-5- 534
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E/I

a

b

a + b  1,0 m a + b  1,0 m 

E/I

b

b  1,0 m b  1,0 m 
S
P
D

S
P
D

Doporučení pro instalaci svodičů bleskových proudů
L1

aa
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PE

bb

3

4

5

6
i [kA]Impulsní proud 5 kA (8/20µs)Průběhy proudu a napětí

Zbytkové napětí při:
2 metrů připojovacích vodičů
1 metrů připojovacích vodičů
0 3 metrů připojovacích vodičů

Délka vodičů 
0,3 - 2,0 m

Up [kV]

Omezení přepětí na DEHNguardu S 275 při různých 
délkách připojovacích vodičů

1.5

2.0

2.5

3.0
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-1

0

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 čas t [µs]

0,3 metrů připojovacích vodičů

Zbytkové napětí při ,,ideální,, 
délce připojovacích vodičů

Up Úbytek napětí na 
připojeném vedení

0m 0,3m 1mUp 2m

-0.5

0.0

0.5

1.0

Hybridní generátor

Rozváděč u mobilních operátorů
Připojení svodičů přepětí
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Kde je vedeno připojovací 
vedení svodiče?

Rozváděč u mobilních operátorů
Připojení svodičů přepětí
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Vyřešení délky vodiče v praxi:
Podružný rozváděč: Řešení:

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Problém:
Délka vodičů k sběrnici 
PE ca. 1,5m
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17.  Přehled produktů
DEHNguard pro FV systémy
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DEHNguard M YPV SCI ... (FM) 
DEHNguard S PV SCI ... (FM)

Přehled produktů
DEHNguard M YPV SCI

typ:
obj č :

DG M YPV SCI 150 (FM)
952 513 (952 518)

DG M YPV SCI 600 (FM)
952 511 (952 516)
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Max. napětí FV systému[UCPV]
Zkratová odolnost [ISCWPV]
Celkový impulsní proud (8/20) [Itotal]
Jmenovitý impulsníí proud (8/20) [In]
Max. svodový proud (8/20) [Imax]
ochranná úroveňl [UP]
ochranná úroveňl při 5 kA [UP]
Oprávnění
Soulad s normou

 150 V
1000 A
40 kA
10 kA
20 kA
 0,8 kV
 0,6 kV

prEN 50539-11

obj.č.: 952 513 (952 518)

 600 V
1000 A
40 kA

12,5 kA
25 kA
 2,5 kV
 2 kV

UL
prEN 50539-11

952 511 (952 516)

Přehled produktů
DEHNguard M YPV SCI

typ:
obj č :

DG M YPV SCI 1000 (FM)
952 510 (952 515)

DG M YPV SCI 1200 (FM)
952 512 (952 517)

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Max. napětí FV systému[UCPV]
Zkratová odolnost [ISCWPV]
Celkový impulsní proud (8/20) [Itotal]
Jmenovitý impulsníí proud (8/20) [In]
Max. svodový proud (8/20) [Imax]
ochranná úroveňl [UP]
ochranná úroveňl při 5 kA [UP]
Oprávnění
Soulad s normou

obj.č.:

 1000 V
1000 A
40 kA

12,5 kA
25 kA
 4,0 kV
 3,5 kV

UL
prEN 50539-11

952 510 (952 515)

 1200 V
1000 A
30 kA

12,5 kA
25 kA
 4,5 kV
 4 kV

prEN 50539-11

952 512 (952 517)

Přehled produktů
DEHNguard S PV SCI
použití:

Pro uzemněné systémy

typ:
obj č :

DG S PV SCI 150 (FM)
952 551 (952 556)

DG S PV SCI 600 (FM)
952 550 (952 555)
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Max. napětí FV systému[UCPV]
Zkratová odolnost [ISCWPV]
Jmenovitý impulsníí proud (8/20) [In]
Max. svodový proud (8/20) [Imax]
ochranná úroveňl [UP]
ochranná úroveňl při 5 kA [UP]
Oprávnění
Soulad s normou

 600 V
1000 A
12,5 kA
25 kA
 2,5 kV
 2 kV

UL
prEN 50539-11

 150 V
1000 A
10 kA
20 kA
 0,8 kV
 0,6 kV

prEN 50539-11

obj.č.: 952 551 (952 556) 952 550 (952 555)

Ochranné moduly v SPD
DEHNguard M YPV SCI ... (FM)

DG M YPV SCI DG M YPV SCI DG M YPV SCI DG M YPV SCI
150 (FM) 600 (FM) 1000 (FM) 1200 (FM)
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150 (FM) 600 (FM) 1000 (FM) 1200 (FM)

2x 2x 2x 2x
DG MOD PV SCI 75 DG MOD PV SCI 300 DG MOD PV SCI 500 DG MOD PV SCI 600
obj.č.: 952 055 obj.č.: 952 053 obj.č.: 952 051 obj.č.: 952 054

1x DG MOD PV 75 1x DG MOD PV 300 1x DG MOD PV 500
1x DG MOD PV 600

obj.č.: 952 045 obj.č.: 952 043 obj.č.: 952 041 obj.č.: 952 044

Ochranný modul
DEHNguard S PV SCI ... (FM)

DG S PV SCI DG S PV SCI
150 (FM) 600 (FM)
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150 (FM) 600 (FM)

1x DG MOD PV SCI 75 1x DG MOD PV SCI 300
obj.č.: 952 055 obj.č.: 952 053

1x DG MOD PV 75 1x DG MOD PV 300
obj.č.: 952 045 obj.č.: 952 043
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Působení svodiče bez adaptace pro FV systémy:

Svodiče přepětí pro FV systémy musí obsahovat 
odpojování, které dokáže bezpečně přerušit DC obvod
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Zahoření způsobené špatným
odpojovacím zařízením

Kontakt sepnut Vytvoření obloučku při rozepnutí

Kombinovaný odpojovací a 
zkratový mechanismus 
bezpečného elektrického oddělení

Vyvynutí svodiče přepětí s integrovaným tříkrokovým 
DC odpojovačem (SCI) 
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Princip tříkrokového odpojovacího mechanismu pro DC obvody.

SCI

Varistor zničený vypálením vodivé cesty
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Foto: Kamil Novák

Opomenutí vodivých prvků v 
konstrukci
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Autor: 
Jan Hájek

Dostatečná vzdálenost
Zohlednění vůči kovovým částem

sDostatečná vzdálenost

Indukční smyčka

L (m)

du

6

7

8

5
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Indukční smyčka

HEP

L Dé
lka

sv
o

s (m)
0

1

2

3

4

0 0,25 0,5 0,75

Dostatečná
vzdálenost s 
lineární nárůst
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Definice dostatečné vzdálenosti

ČSN EN 62305-3 3.28 dostatečná vzdálenost (separation distance)

Vzdálenost mezi dvěma
ů
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částmi, kde nemůže
vzniknout nebezpečné
jiskření.

=

18.  Výpočet dostatečné 
vzdálenosti s
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Např. elektrické napájení

s

Dostatečná vzdálenost s
Problematické přiblížení vodičů

LPL ki

I 0,08
II 0,06
III a IV 0,04
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l

Lit. ČSN EN 62305-3

kc
s = ki    l

km

Materiál v dráze přeskoku km

Vzduch 1
Beton, cihla 0,5
DEHNiso-
dist. vzpěra/ -Combi 0,7

Nový systém oddálených hromosvodů
DEHNiso DLH 

upevnění vodičů 
l hé tř h
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na ploché střechy
(skladů, výrobních hal)

Vedení na střeše na standardních podpěrách FB
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Materiál - podpěra vedení um. hmota

DEHNiso-podpěra vedení na střechy

Variabilní  řada podpěr pro dodržení 
dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3 
,pro vedení vodičů po plochých střechách.

DEHNiso-DLH
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Rozsah držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Distanční vzpěra GFK 10 mm sv. šedá 
km-koeficient 0,7
Provedení UV-stabilní
Váha 4,6 kg
Průměr podložky 300 mm
délka 295 mm: Obj.č. 253 115
délka 435 mm: Obj.č. 253 125

Materiál - podpěra vedení um. hmota
R d žák d í ů 8

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty 

Pro upevnění vodičů na betonovém 
podstavci s podložkou

DEHNiso-DLH distanční vzpěra
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Rozs. držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Distanční vzpěra GFK 10 mm 
barva dist. vzpěry světle šedá 
km-koeficient 0,7
izolační délka 220 / 360 mm
Provedení UV-stabilní

délka 280 mm: Obj.č. 253 315
délka 420 mm: Obj.č. 253 325

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty 

DEHNiso-DLH podložka

S objímkou  pro distanční vzpěru 
(Obj.č.253 315, 253 325) a ochranu povrchu 
střechy pod betonem 
(Obj.č.253 301) 
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Materiál um. hmota
Ø objímky 10 mm
Průměr 300 mm
Výška 60 mm
Barva světle šedá 
Provedení UV-stabilní

Obj.č. 253 300

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty 

DEHNiso-DLH betonový podstavec 

Pro zajištění podložky se zasunutou 
vzpěrou

Počet betonových podstavců v jednom 
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Provedení 4-hranný , otevřený
Materiál beton (C35/45) 
Rozměry 180x180x70 mm
Váha 4,6 kg

Obj.č. 253 301

ý p j
podlaží palety  24 kusů na celé EURO paletě 
pak 192 kusů.

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty 

DEHNiso-DLH 
podpěra vedení s objímkou 

Pro uchycení vodiče na distanční vzpěře
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Rozsah držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Ø objímky 10 mm
Materiál um. hmota
Barva světle šedá 
Provedení UV-stabilní

Obj.č. 123 109

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty 

DEHNiso-DLH Distanzstab

Distanční vzpěra k nařezání
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Materiál GFK
Délka 3000 mm
km-koeficient 0,7
Ø tyčky 10 mm
Barva sv.šedá  (RAL70325)
Provedení UV-stabilní
Rozsah teplot použití -50 až +100°C

Obj.č. 253 310
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Průběh montáže
DEHNiso-podpěra vedení na střechy

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Jímací tyč  GFK/Al 
Jímací tyč  GFK/Al

Pro stavbu oddálených hromosvodů např. 
na plochých střechách.
Upevnění v betonových podstavcích s 
klínkem.
Také pro vytváření oddálených soustav sdetail 

hliník. 
slitina 
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Také pro vytváření  oddálených soustav s 
omezeným stínem pro FV zařízení.

délka 1660 mm: Obj.č. 106 207
délka 2000 mm: Obj.č. 106 210

jímací hrot Al Ø = 10 mm
GFK-průměr 16 mm
koeficient materiálu   km = 0,7

GFK slisováno 

Skladba střechy 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Použití DEHNiso-podpěry vedení DLH

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Quelle: Elektrotechnik Mike Wessel, Oederan

Dostatečná vzdálenost s

Jímací tyč GFK/Al pro dodržení 
dostatečné vzdálenosti s

Foto: Lukáš Rotrekl

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

19.  Část 1: Požadavky  na 
spojovací součásti

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Požadavky na spojovací součásti

spojovací součást (connection component):
součást pro spojení vodičů navzájem nebo ke 
kovové instalaci včetně přemosťovací součásti a 

Definice spojovací součásti:

ČSN EN 50164-1

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

dilatační vložky

Zkouška spojovací součásti

• volba zkušebního zapojení

• příprava zkušebního vzorku

ČSN EN 50164-1

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• umělé zestaření

• elektrická zkouška

• vyhodnocení

Zkouška spojovací součásti
Volba zkoušeného spojení

Druh spojení vodičů

ČSN EN 50164-1 

Rozpětí falc : 0,7-10mm

Rozpětí Ø: 8-10mm

Rozpětí
spojovací části

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

kříž paraelní

p j

ocel (ž.Zn) ) hliník měď nerez titan cín
ocel (ž.Zn) ) ano ano ne ano ano ano
hliník ano ano ne ano ano ano
měď ne ne ano ano ne ano
nerez ano ano ano ano ano ano
titan ano ano ne ano ano ano
cín ano ano ano ano ano ano

kombinace
materiálů

Zkouška spojovací součásti
Příprava zkušebního vzorku

• přípravná montáž zkušebního vzorku

• dotažení odpovídajícím 

utahovacím momentem

ČSN EN 50164-1 
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utahovacím momentem

• měření
přechodového odporu

• Působení vlhkého ovzduší se sírou
7 dnů

• Působení slané mlhy
3 dny

Zkouška spojovací součásti
umělé zestaření
ČSN EN 50164-1 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkoušení spojovacích součástí
Umělé zestaření
Solná mlha

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Zkoušení spojovacích součástí
Umělé zestaření
Siřičitá atmosféra

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkoušení spojovacích součástí
Umělé zestaření
Siřičitá atmosféra

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkouška spojovací součásti
elektrická zkouška

• Zatížení proudem blesku 50kA / 100kA  

ČSN EN 50164-1 

• Montáž na izolovanou desku

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

třída limp W/R T1 td
± 10% ± 35 %

kA kJ/
H 100 2500  50  2
N 50 630  50  2

Pohled na zkušební generátor DEHN + SÖHNE

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Laboratoř DEHN + SÖHNE: 200 kA 10/350 µs  

Zkouška spojovací součásti
vyhodnocení

• měření přechodového

ČSN EN 50164-1 

• optické posouzení 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

p

odporu

• měření uvolňovacího momentu

• vystavení zkušebního protokolu výrobce

Zkouška spojovací součásti
poznámka

Délka jedné zkušební série ca. 4 týdny 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkoušky probíhají zhruba 10 let

 2600 kombinací odzkoušeno

 2600 x 3 = 7800 zapojení 

 7800 x 3 = 23400 výbojů blesku
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Je to podpěra či svorka?

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Jan Hájek

20.  Bioplynové stanice

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Je metan netečný plyn?

Bioplynová stanice Kerpen
Ochrana fermentoru za pomoci vodiče HVI®

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Bioplynová stanice Kerpen
Ochrana fermentoru za pomoci vodiče HVI®

Variabilní držák
obj.č. 105 345

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Bioplynová stanice Kerpen
Ochrana fermentoru za pomoci vodiče HVI® - Montáž

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Bioplynová stanice Kerpen
Ochrana fermentoru za pomoci vodiče HVI®

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Bioplynový park Altmark - Stendal
Montáž jímacích stožárů- HVI®-vodiče

P d ů á t bk í být ři j

Vnější vodič HVI

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Podpůrná trubka musí být připojena
na vyrovnání potenciálu

HVI-vodič vedený v trubce

Uchycení 1,5 m

Bioplynový park Altmark - Stendal
Montáž jímacích stožárů- HVI®-vodiče

GFK-trubka

Jímač AlMgSi 16/10 mm

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Podpůrná trubka s 
vloženým vodičem HVI

Oblast koncovky vodiče HVI, PA 
svorka je připojena na Al část
podpůrné trubky

Bioplynový park Altmark - Stendal
Montáž jímacích stožárů- HVI®-vodiče
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Oblast koncovky, PA svorka je připojena 
na Al část podpůrné trubky

Bioplynový park Altmark - Stendal
Montáž jímacích stožárů- HVI®-vodiče

Připojení vnějšího vodiče HVI
na jímací tyč

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

na jímací tyč

Bioplynový park Altmark - Stendal
Montáž jímacích stožárů- HVI®-vodiče – napojení 
uzemnění

Vodič PA

HVI-vodičPřipojení kovového opláštění

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ekvipotenciální svorkovnice
obj.č. 472 209 Id.-Nr. 50243

Oddálený hromosvod DEHNcon-H

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Quelle: JS EMSR-Technik, Schnufenhofen
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Oddálený hromosvod DEHNcon-H

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Funkční vyrovnání
potenciálu

Quelle: JS EMSR-Technik, Schnufenhofen

Izolovaný hromosvod pro zařízení 
na střeše

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Oddálený hromosvod pro sirény CO

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Oddálený hromosvod pro sirény CO

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Izolovaný hromosvod

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Mezní využití vodiče HVI na RD

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Dalibor Šalanský
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© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Dalibor Šalanský

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Dalibor Šalanský

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Dalibor Šalanský

21.  Montážní chyby 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Vodiče HVI

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 © 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Jan Hájek
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© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Montážní chyba
HVI-vodič v trubce v oblasti plamene

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Technická data vodiče HVI
HVI-vodič , HVI-light a DEHNcon-H

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

1637_MO_10.10_DE_GB_060231

HVI-vodič v podpůrné trubce 
v blízkosti fléry

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Detail

HVI-vodič v podpůrné trubce
Montážní chyba?

Detail

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HVI-vodič v podpůrné trubce DEHNiso-Combi
Montážní chyba v oblasti koncovky.

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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HVI®-vodič
Oblast koncovky na podpůrné trubce

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HVI- vodič v podpůrné trubce 
Montážní chyba

V žádném případě není možné upevňovat konstrukční prvky 
na trubku  GFK. Vzhledem k mechanickým vlastnostem 
sklolaminátu by hrozilo jeho poškození.

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

sklolaminátu by hrozilo jeho poškození.

HVI- vodič v podpůrné trubce 
Montážní chyba

Výtah z montážního návodu č. 1475 DEHNiso-Combi

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNiso Combi
Montážní chyba

1. Chyba:
Distanční vzpěry jsou na trubce GFK

2. Chyba:
Pozice držáků na trubce

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Přeskok na GFK-izolační vzpěře

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HVI- light
Montážní chyba

Detail:                 
MV-svorka jako
„PA-svorka“?????

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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HVI- light
Montážní chyba

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Montážní chyby 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Okapy a vodiče CUI

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Jan Hájek

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Jan Hájek

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Montážní chyba CUI-vodič

K čemu je izolovaný svod paraelně tažený 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

s neuzemněným kovovým okapem?
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22.  Novinky v hromosvodních
součástech

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Samostatně stojící jímač 2,5 až 3,5 m

Samostatně stojící jímač
S trojnožkou (FeZn)
na ochranu střešních nástaveb pro střechy 
se sklonem až 10°.
Dimenzován pro rychlosti větru do 145 km/h 
a 161 km/h .

detail

jímací tyč Al 22 / 16 / 10 mm

k jí í t č

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

jímací tyč bet. podstavec podložka
obj.č.105 425 3x obj.č.102 075 3x obj.č.102 060 
obj.č.105 430 3x obj.č.102 010 3x obj.č.102 050
obj.č.105 435 3x obj.č.102 010 3x obj.č.102 050

délka 2,5 m: obj.č. 105 425
délka 3,0 m: obj.č. 105 430
délka 3,5 m: obj.č. 105 435

svorka jímací tyče

Svorky na jímací tyče pro dva vodiče
FS-Svorky

Slouží pro připojení jednoho či dvou vodičů 
k jímací tyči. Díky použití na jímací tyči 
dochází k rozdělení bleskového proudu a 
redukci dostatečné vzdálenosti.

Pro jímače Ø10 mm

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Pro jímače               Ø10mm:   obj.č. 380 110
Pro jímací tyče        Ø16mm:  obj.č. 380 116

Materiál Al
Rozsah Jímače 10 mm
oder 
Rozsah Jímací tyče 16 mm
Rozsah Ø 2x 8-10 mm
Připojení Paraelní a křížové
Dle normy ČSN EN 50164-1

Pro jímače Ø16 mm

Použití svorky FS 

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Použití svorky FS

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Optimalizovaná krytka terčíku s těsněním proti zatečení 
vody pro zemnící bod a vodotěsný průchod stěnou.

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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23.  Základový zemnič

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Instalační chyby v ochraně před bleskem a 
přepětím

Zemnič typu B s připojovacími praporci

Připojovací praporec
Pro ochranu před bleskem

Základový zemnič
– Uzavřený kruh
– Každé 2 m spojený s armováním

min. 5 cm vrstvy betonu
– Pásek položen na stojato

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Pro ochranu před bleskem 
minimálně 1,5 m dlouhý

- Drát 10 mm pozinkovaný
s PVC pláštěm

– Ocelový pásek 30 x 3,5 mm
s PVC-pláštěm

– NEREZ drát 10 mm 
Mater.č..  1.4571 (V4A) 

– Zemnící bod

Základový zemnič
– drát 10 mm
– Pásek 30 x 3,5

p j

Připojovací praporec je pozinkován?

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Autor: 
Martin Sklenička 

Připojovací praporec je pozinkován?

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zemnící pásek poškozený korozí

Koroze 

Pásek 30x3,5 mm, žár.poz.
Použitý jako zemnič trafostanice
KEVAG Koblenz

D b i t l 15 J h

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Doba instalace: 15 Jahre

DEHN + SÖHNE         

Představení řady norem
ČSN EN 50164

Součásti ochrany před bleskem

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků
Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

(LPC)
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Vodotěsné průchodky

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkoušení tlakem vzduchu
Zemnící bod typ M s dodatečnou zábranou vůči vodě

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkouška těsnosti napojovací osy zemnícího bodu a těsnění 
tlakovým vzduchem.
(Zkouška dle ČSN EN 50164-5) 
Zkoušený vzorek se nachází ve vodní lázni a ve zkoušce obstojí, 
pokud spojem během 24 hodin neprojdou bublinky a nejsou vidět.

Montáž a použití
Zemnící bod typ M s dodatečnou zábranou vůči vodě

Vnější stěna

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Vnitřní stěna

Zřízení okružního zemniče a vyrovnání potenciálu 
v bílé vaně z betonu

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Vodotěsná průchodka pro bílou vanu
Propojení okružního zemniče se základovým

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

obj.č. 478 530 478 540 478 550

Tloušťka stěny (mm) 220-300 300-400 400-500

Materiál desky nerez (V4A)

Materiál osy St/žár.poz.

Dvojitý závit M10 / 12

Připojovací praporec St/žár.
poz. pro drát či pásekVnější stěna zdi

(osa nalisována)
PVC těsnění

Zkušební montáž průchodu bílou vanou
Vestavení do bednění

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Zkušební montáž průchodu bílou vanou
Zkouška tlakem

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Řez zkoušeným vzorkem

Zkouška s vodu o tlaku 1 bar po dobu cca 65 simuluje situaci 
umístění v budově v úrovni 10 m pod úrovní hladiny vody. 
Také testováno tlakem vzduchu 5 bar dle ČSN EN 50164-5 

Wand-/EØeØurchführung
DruckwasseØicht

Průchodka stěnou 
Pro vodotěsné průchody stěnami k spojení 
zemničů a k vyrovnání potenciálu.
Testováno tlakem 1 bar (pro umístění až v 10 
m hloubce).
- všechny součásti ve styku se zeminou v 
provedení nerez (V4A)

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

p ( )
- Dodatečná montáž (vrtání Ø 14 mm)
Nebo do rozpěrek v bednění.

- Montáž ze vnitř díky kontramatce (zvládne 
jeden montér)
- Osazeno MV svorkou
Ik (50Hz 1s 300°) 1,4 kA

Pevný terčík pro 
vnější stěnu Síla stěny 100-300 mm:  obj.č. 478 410

Síla stěny 300-500 mm:  obj.č. 478 430
Síla stěny 500-700 mm:  obj.č. 478 450

Volný terčík pro 
vnitřní stěnu

Schéma montáže
Průchodka stěnou a stropem
Pevný terčík je navařen
- Vnější strana

Vnitřní díl

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Závitová tyč M10 nerez

stěna

Paraelní nerezová svorka obj.č. 308 029

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Obj.č.

materiál svorky 

Rozsah uchycení Ø / Ø

Šroub

Materiál šroubu/ matky

Plní požadavky normy 

provedení

Zkratový proud (50 Hz)

Tloušťka materiálu

306 029

nerez  (V4A)

7-10

e M10x35

nerez  (V4A)

ČSN EN 50164-1

I pro použití v zemi

2,9

3

Svorka obj.č. 308 040 a 308 041

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Materiál svorky 

Rozsah uchycení Ø mm

Tloušťka mm

Šroub mm

Materiál šroubu/ matky

Plní požadavky normy

Zkratový proud (50 Hz) 1 s; 
≤ 300 °C

kA

308 041 308 040

St/žár.poz. St/černé

8-16 / 15-25 8-16 / 15-25

3,0 / 2,0 3,0 / 2,0

M12x65 M12x65

St/žár.poz. St/černé

ČSN EN 50164-1 ČSN EN 50164-1

6,2 6,2

Svorka obj.č. 308 120 a 308 129
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Obj.č.

materiál

Určeno pro Ø / pásek

Rozsah uchycení  pásek  / pásek

šroub

Materiál šroubu

Splňuje požadavky norem

308 120 308 129

St/žár.poz. NIRO

(+) 10 / 30 (+) 10 / 30

(+ / II) 30 / 30 (+ / II) 30 / 30

di M10x25 di M10x25

St/žár.poz. NIRO

ČSN EN 50164-1 ČSN EN 50164-1
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Nevhodně volené komponenty

Foto: K.Winczencik
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Pokud nemůže být brok z olova, může být z něj vložka?

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Foto: Jan Hájek



odborný časopis pro elektrotechniku
 

elektrotechnik ročník 66

elektrotechnický obzor sv. 102 

cena 52 kč

Téma: Ochrana před 
přepětím, bleskosvody

Světelné zdroje LED

Inštalácie SELV v praxi

Volba vhodné přepěťové 
ochrany

Jiné zapojení elektrického 
sporáku

Jak pochopit vyjadřování 
nejistoty měření

5 kv
ět

en
 2

01
1



BLITZDUCTOR BXTU 
ML4 BD 5 - BD 180

•  univerzální napěťový rozsah 0 až 180 V 

•  stejnosměrné napětí

•  pro 4 žíly symetrického rozhraní, které jsou galvanicky odděleny od potenciálu země 

•  ochranná úroveň je optimálně přizpůsobena danému napětí příslušného signálu 

•  schopnost svádět bleskové proudy 10 kA (10/350) 

•  s integrovaným kontrolním systémem LifeCheck

Svodič bleskového proudu a přepětí 

pro ochranu informačně technických sítí a obvodů MaR 

21. století

Výhody BLITZDUCTORu BXTU: 
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Publikace pro anténní systémy
mobilních a jiných operátorů




