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Nové normy v ochran ped bleskem
SN EN 62305-2 ed.2 Ochrana ped
bleskem – ást 2: ízení rizika
(2013)
1 Rozsah použití
Tato ást EN 62305 platí pro ocenní
rizika u staveb zpsobeného údery blesku do zem. Jejím úelem je poskytnout
postup pro vyhodnocení takového rizika.
Jakmile je vybrána horní pípustná mez
rizika, umožuje tento postup volbu vhodných ochranných opatení, které se musí
pijmout pro snížení rizika na pípustnou
mez nebo pod ní.

SN EN 62561-1 Souásti systém
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 1: Požadavky na spojovací souásti
(prosinec 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato ást normy EN 62561 specikuje požadavky a zkoušky pro kovové spojovací souásti, které tvoí ásti systému
ochrany ped bleskem (LPS). Typické mohou být konektory, vazební a pemosovací souásti, dilataní vložky a zkušební
spojky.

SN EN 62561-2 Souásti systému
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 2: Požadavky na vodie a zemnie
(listopad 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato ást normy EN 62561 specikuje
požadavky a zkoušky pro:
– kovové vodie (jiné než „pirozené“
vodie), které tvoí souást jímacího
systému a svod;
– kovové zemnie, které tvoí souást
uzemovací soustavy.

SN EN 62561-3 Souásti systém
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 3: Požadavky na oddlovací
jiskišt
(prosinec 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato ást normy EN 62561 specikuje
požadavky a zkoušky pro oddlovací jiskišt (ISG – isolating spark gaps) pro sys-
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témy ochrany ped bleskem. ISG mohou
být použita pro nepímé spojení systému
ochrany ped bleskem k jiným blízkým
kovovým dílm tam, kde není z provozních dvod povoleno pímé spojení.

SN EN 62561 – 5 Souásti systému
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 5: Požadavky na revizní skín
a provedení zemni
(bezen 2012)

Typická použití zahrnují spojení k:
• uzemovacím soustavám silnoproudých instalací;
• uzemovacím soustavám telekomunikaních systém;
• pomocným zemnim vypína zemního zkratu spouštných od naptí;
• kolejovým zemnim AC a DC železniních tratí;
• micím zemnim pro laboratoe;
• instalacím s katodovými ochranami
a systémm bludných proud;
• obslužným vstupním stožárm pro venkovní kabely nízkého naptí;
• pemostním izolovaných pírub a izolovaných spojení na potrubí.
Tato norma nepostihuje aplikace, pi kterých vznikají následné proudy.
POZNÁMKA
Souásti systém ochrany ped bleskem (LPSC) mohou být vhodné také pro
použití v nebezpených podmínkách, jako
jsou holavá a výbušná atmosféra. Patiná
pozornost se má udílet zvláštním požadavkm nezbytným pro souásti instalované
v takových podmínkách.

SN EN 62561- 4 Souásti systému
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 4: Požadavky na podpry vodi
(únor 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato tvrtá ást EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami pro kovové
a nekovové držáky vodi, které jsou používány ve spojení s hromosvody, svody
a zemnícím systémem. Obsahem této normy není pipevnní držák svodu ke tkanin/membrán/štrkové stešní krytiny,
a to vzhledem k obrovskému množství
typ používaných v souasných konstrukcích. LPSC mže být také vhodné pro použití v nebezpených prostedích. Ohled
by ml být brán na zvláštní požadavky
nezbytné pro souásti instalované v takových podmínkách.

1 Rozsah platnosti
Tato ást 5 normy EN 62561 pedepisuje požadavky a zkoušky pro
– revizní skín;
– provedení zemni.
Souásti systému ochrany ped bleskem (LPSC) mohou být použity také
v prostedí s nebezpeím výbuchu. Pitom
by mly být zohlednny zvláštní požadavky na instalaci pro jednotlivé souásti, které odpovídají tmto podmínkám.
POZNÁMKA
Rzné požadavky a zkušební postupy
jsou uvedeny v EN 124 a EN-1253-1.

SN EN 62561- 6 Souásti systému
ochrany ped bleskem (LPSC)
ást 6: Požadavky na ítae úder
blesk (LSC)
(ervenec 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato ást 6 normy EN 62561 specikuje požadavky a zkoušky pro zaízení urená k poítání impulz bleskových proud
protékajících vodiem (svodem). Tyto vodie mohou být souástí instalace systému
ochrany ped bleskem (LPS) nebo mohou
být pipojeny do instalace s SPD (nebo
ostatní vodie, které nejsou ureny k vedení významné ásti bleskového proudu).
POZNÁMKA
íta úder blesk mže být také použit v prostedí s nebezpeím výbuchu.
Pitom by mly být zohlednny zvláštní
požadavky na instalaci pro jednotlivé souásti, které odpovídají tmto podmínkám.

SN EN 62561-7 Souásti systému
ochrany ped bleskem (LPSC) – ást 7:
Požadavky na smsi zlepšující uzemnní
(listopad 2012)
1 Rozsah platnosti
Tato ást normy EN 62561 specikuje
požadavky a zkoušky na smsi zlepšující
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uzemnní snížením rezistivity zemnícího
systému.

SN EN 50536– Ochrana ped bleskem
– Systémy pro identikaci boukové
innosti
(bezen 2012)
1.1

Pedmt normy

Tato evropská norma poskytuje informace o charakteristikách systému varujícího ped boukami a informace pro
vyhodnocení nezbytnosti dat o blescích
v reálném ase a/nebo dat o elektrizování
boue, za úelem provedení preventivních
opatení na ochranu ped úderem blesku.
1.2

Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví základní požadavky na snímae a sít sbírající
pesná data o píslušných parametrech informujících v reálném ase o dráze blesku
a jeho rozsahu. Popisuje uplatnní dat sebraných tmito snímai a sítmi ve form
varování a dat historie bouek.
Tato evropská norma platí pro použití
informací ze systém pro zjišování boukové innosti (což jsou systémy nebo zaízení, které poskytují informace v reálném
ase) a zjišování atmosférických elektrických aktivit, aby ty se mohly sledovat za
úelem preventivních opatení.
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Rozsah platnosti tohoto dokumentu poskytuje:
– všeobecný popis dostupných systém
pro varování ped blesky a nebezpeím
elektrizace pi boui;
– klasikaci pístroj pro detekci bouí
a jejich vlastnosti;
– pokyny pro metody vyhlašování poplachu;
– postup pro urení nezbytnosti informace o bouce;
– nkteré píklady možných preventivních opatení (pouze pro informaci).

–

–

–
Ne zcela vyerpávající pehled inností,
na nž by se mohla tato evropská norma
vztahovat, je uveden níže:
– lidé na otevených prostranstvích: pracovníci údržby, dlníci, ti, kteí sportují nebo provozují jiné innosti na otevených prostranstvích, události s hromadnou úastí, zemdlské práce,
farmaení a rybaení;
– vtrné farmy, rozsáhlé fotovoltaické
elektrárny, elektrická silová vedení atd.;
– pracovníci zdravotní a bezpenostní
prevence;
– citlivá zabezpeovací zaízení: systémy
výpoetní techniky, elektrické nebo
elektronické systémy, systémy pro
pípad nouze, bezpenostní hlásie;
– ochrana ped ztrátami v provozních
a výrobních procesech;
– ochrana ped vážnými nehodami

–

–

s vlivem nebezpených látek (nap.
holavých, radioaktivních, toxických
a výbušných);
ochrana v urených vnjších vlivech
nebo innostech, v nichž je zvláštní nebezpeí elektrostatických výboj (nap.
provozování kosmických a leteckých
dopravních prostedk);
provozy, v nichž je teba garantovat
kontinuitu základních služeb (nap. telekomunikací, výroby, penosu a distribuce elektiny, zdravotnických a pohotovostních služeb);
infrastruktura: pístavy, letišt, železnice, silnice a lanovky;
civilní obrana životního prostedí: ped
požáry porost, sesuvy pdy a záplavami;
ízení provozu (nap. leteckého) nebo
rozsáhlých sítí (nap. silových a telekomunikaních sítí) mže mít rovnž
z vasné detekce bouek prospch.

Z rozsahu platnosti této evropské normy
jsou vyaty následující aspekty:
a) ochrana ped bleskem, která je pokryta
píslušnými evropskými a národními
normami a pedpisy;
b) ostatní jevy vztahující se k boukám,
jako jsou déš, krupobití, vítr atd.;
c) satelitní a radarové detekní techniky;
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Odpovdnost projektanta
a revizního technika dle
nového obanského zákoníku
Ing. Radomír Koíb

A. Úvod
Na jae letošního roku byla uskutenna
pednáška o trestní odpovdnosti soudního
znalce, revizního technika, projektanta
a rovnž i provozovatele elektrických zaízení pi znalecké innosti. Na tuto pednášku bych rád voln navázal tématicky
s odpovdností podle obanského zákoníku. Obanský zákoník eší práva a povinnosti v oblasti soukromého práva.
Souasný obanský zákoník byl pijat
v roce 1964 (zákon . 40/1964 Sb.). Od
té doby byl již mnohokrát upravován
(novelizován). Vychází z pomr 60.
let a z tehdejších názor na soukromé
právo, což zapíinilo jeden z nejvtších
nedostatk tohoto zákoníku – roztíštnost
úpravy obanskoprávních vztah v nkolika rzných právních pedpisech. lovk
proto pi ešení své záležitosti musí sledovat nejen obanský zákoník, ale také nap.
zákon o rodin, obchodní zákoník i další
právní pedpisy.
Nový obanský zákoník - zákon . 89/2012
Sb. - Obanský zákoník byl schválen
3.února 2012 . Platnost tohoto zákona je
stanovena až od 1.1.2014, ale myslím si,
že je poteba se s ním seznámit v pedstihu
s ohledem na jeho obsáhlost.
Tento nový obanský zákoník je tematicky
rozdlen do pti ástí:
1.
2.
3.
4.
5.

Obecná ást
Rodinné právo
Absolutní majetková práva
Relativní majetková práva
Ustanovení spolená, pechodná
a závrená.

V obecné ásti jsou pedevším vymezeny
jednotlivé pojmy, se kterými následn text
obanského zákoníku pracuje.
ást Rodinné právo v sob zahrnuje dnešní zákon o rodin. Dotýká se jak institutu
manželství, tak vztah mezi píbuznými,
zejména pak vztah mezi rodii a dtmi.
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ást Absolutní majetková práva v sob
skrývá denici vlastnictví, práva k cizím
vcem a problematiku ddní.
tvrtá ást nazvaná Relativní majetková
práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sob
rzné druhy smluv, stejn tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovdnost za škodu). V této tvrté ásti je ešeno
i dílo, jak je pak uvedeno podrobnji níže.
Obdobná ustanovení má i obchodní zákoník, který eší práva a povinnosti v oblasti
obchodního práva.
Smlova o dílo se dá uplatnit pi zhotovení
projekt, pípadn pi innosti týkající se
zhotovitele ásti elektrické instalace nebo
hromosvod.

V uzavené smlouv by mlo být uvedeno, kterým zákonem se uzavená smlouva
bude ídit.

B. Obecná ást
(nkterá ustanovení)
Díl 4
Spotebitel
§ 419
Spotebitelem je každý lovk, který
mimo rámec své podnikatelské innosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Díl 5

Díl IX - smlouva o dílo
Podnikatel
- Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel
k provedení uritého díla a objednatel se
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- Dílem se rozumí zhotovení urité vci,
pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž urité vci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy urité vci
nebo hmotn zachycený výsledek jiné
innosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení,
montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její ásti.
- Cena musí být ve smlouv dohodnuta
nebo v ní musí být alespo stanoven zpsob jejího urení, ledaže z jednání o uzavení smlouvy vyplývá vle stran uzavít
smlouvu i bez tohoto urení.
Pro innost revizního technika podle
obchodního zákoníku by bylo vhodnjší
použít smlouvu o kontrolní innosti.
Díl XII - Smlouva o kontrolní innosti
Smlouvou o kontrolní innosti se zavazuje vykonavatel kontroly provést nestrann
zjištní stavu urité vci nebo ovení výsledku urité innosti a vydat o tom kontrolní osvdení a objednavatel kontroly se
zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

§ 420
(1) Kdo samostatn vykonává na vlastní
úet a odpovdnost výdlenou innost
živnostenským nebo obdobným zpsobem
se zámrem init tak soustavn za úelem
dosažení zisku, je považován se zetelem
k této innosti za podnikatele.
(2) Pro úely ochrany spotebitele a pro
úely § 1963 se za podnikatele považuje
také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní
nebo obdobnou inností i pi samostatném výkonu svého povolání, popípad
osoba, která jedná
jménem nebo na úet podnikatele.
§ 421
(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstíku. Za jakých
podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstíku, stanoví jiný zákon.
(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba,
která má k podnikání živnostenské nebo
jiné oprávnní podle jiného zákona.
§ 422
Podnikatel, který nemá obchodní rmu,
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právn jedná pi svém podnikání pod
vlastním jménem; pipojí-li k nmu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo
obchodní závod, nesmí být klamavé.

C. Relativní majetková práva
(vybraná ustanovení)
Díl 8
Dílo
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 2586
Základní ustanovení
(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje
provést na svj náklad a nebezpeí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo
pevzít a zaplatit cenu.
(2) Cena díla je ujednána dostaten urit, je-li dohodnut alespo zpsob jejího
urení, anebo je-li urena alespo odhadem. Mají-li strany vli uzavít smlouvu
bez urení ceny díla, platí za ujednanou
cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo
v dob uzavení smlouvy a za obdobných
smluvních podmínek.
§ 2587
Dílem se rozumí zhotovení urité vci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava vci, nebo innost
s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy
zhotovení, údržba, oprava nebo úprava
stavby nebo její ásti.
§ 2588
(1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních
osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho zpsobilosti, nebo
jeho smrtí. To neplatí, mže-li dílo úspšn provést ten, kdo pevzal innost zhotovitele jako jeho právní nástupce.
(2) Smrt objednatele sama o sob závazek
neruší, ledaže se tím splnní závazku stane nemožným nebo zbyteným. To platí
i v pípad zániku závazku smrtí objednatele.
Zpsob provádní díla
§ 2589
Zhotovitel bu provede dílo osobn, anebo je nechá provést pod svým osobním
vedením. To neplatí, není-li provedení díla
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vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele
nebo není-li to vzhledem k povaze díla
zapotebí.
§ 2590
(1) Zhotovitel provede dílo s potebnou
péí v ujednaném ase a obstará vše, co je
k provedení díla poteba.
(2) Není-li doba plnní ujednána, provede
zhotovitel dílo v dob pimené jeho povaze. Má se za to, že je as plnní ujednán
ve prospch zhotovitele.
§ 2591
Je-li k provedení díla nutná souinnost objednatele, urí mu zhotovitel pimenou
lhtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhta marn, má zhotovitel právo podle své
volby si bu zajistit náhradní plnní na
úet objednatele, anebo, upozornil-li na to
objednatele, odstoupit od smlouvy.
§ 2592
Zhotovitel postupuje pi provádní díla
samostatn. Píkazy objednatele ohledn zpsobu provádní díla je zhotovitel
vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo
bylo-li to ujednáno.
§ 2593
Objednatel má právo kontrolovat provádní díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, mže požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a provádl dílo
ádným zpsobem. Neuiní-li tak zhotovitel ani v pimené dob, mže objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybn k podstatnému
porušení smlouvy.
§ 2594
(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez
zbyteného odkladu na nevhodnou povahu vci, kterou mu objednatel k provedení
díla pedal, nebo píkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost
zjistit ani pi vynaložení potebné pée.
(2) Pekáží-li nevhodná vc nebo píkaz
v ádném provádní díla, zhotovitel je
v nezbytném rozsahu peruší až do výmny vci nebo zmny píkazu; trvá-li objednatel na provádní díla s použitím pedané
vci nebo podle daného píkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel uinil v písemné form.
(3) Lhta stanovená pro dokonení díla se
prodlužuje o dobu perušením vyvolanou.
Zhotovitel má právo na úhradu náklad
spojených s perušením díla nebo s použitím nevhodných vcí do doby, kdy jejich
nevhodnost mohla být zjištna.
(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstav-

c 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla
vzniklé pro nevhodnost vci nebo píkazu.
§ 2595
Trvá-li objednatel na provedení díla podle
zejm nevhodného píkazu nebo s použitím zejm nevhodné vci i po zhotovitelov upozornní, mže zhotovitel od
smlouvy odstoupit.
Vci k provedení díla
§ 2596
Opatí-li zhotovitel vc zpracovanou pi
provádní díla, má stran této vci, pokud
se stala souástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena vci je
zahrnuta v cen díla.
§ 2597
(1) Má-li objednatel opatit vc k provedení díla, pedá ji zhotoviteli v dohodnuté
dob, jinak bez zbyteného odkladu po
uzavení smlouvy. Má se za to, že se cena
díla o cenu této vci nesnižuje.
(2) Neopatí-li objednatel vc vas a neuiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatené pimené dob, mže vc opatit
zhotovitel na úet objednatele. Cenu vci
a náklady úeln vynaložené s jejím opatením objednatel zhotoviteli zaplatí bez
zbyteného odkladu poté, co jej o placení
zhotovitel požádá.
§ 2598
(1) Objednatel nese nebezpeí škody
na vci, kterou opatil k provedení díla,
dokud trvá jeho vlastnické právo k vci.
(2) Zhotovitel odpovídá za vc pevzatou
od objednatele jako skladovatel. S provedeným dílem pedloží objednateli vyútování a vrátí mu vše, co z jeho vcí nezpracoval.
Vlastnické právo k pedmtu díla
§ 2599
(1) Je-li pedmtem díla vc urená jednotliv, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v pípad, že zhotovitel
zpracoval vc objednatele na jiném míst
než u objednatele i na jeho pozemku nebo
na pozemku, který objednatel opatil, nebo
že je hodnota díla stejná nebo vyšší než
hodnota objednatelovy zpracované vci;
tehdy nabývá vlastnické právo k pedmtu
díla zhotovitel.
(2) Je-li pedmtem díla vc urená podle
druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v pípad, že zhotovitel
zhotovil vc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objedna-
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tel opatil; tehdy nabývá vlastnické právo
objednatel.

notlivé stupn odlišit, mže být pedáno
a pevzato i po ástech.

§ 2600
Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k vci a zmaí-li se dílo z dvodu, za njž zhotovitel neodpovídá, nemá
objednatel právo na náhradu za vc, kterou zhotoviteli pedal k zpracování. Právo
z bezdvodného obohacení tím není doteno.

§ 2607
(1) Má-li být dokonení díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek, považuje
se provedení díla za dokonené úspšným
provedením zkoušek. K úasti na nich
zhotovitel objednatele vas pizve; nezúastní-li se objednatel zkoušky a nevyluuje-li to povaha vci, nebrání to jejich
provedení.
(2) Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu;
není-li objednatel pítomen, potvrdí zápis
místo nho hodnovrná, odborn zpsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúastnila. Nepíí-li se to povaze závazku,
je zhotovitel povinen objednateli na jeho
žádost zápis pedat.

§ 2601
Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k vci a zmaí-li se dílo z dvodu,
za njž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli penžitou náhradu za jeho zpracovanou vc, anebo mu vrátí vc téhož
druhu
§ 2602
(1) Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k vci a zmaí-li se dílo z dvodu, za njž zhotovitel odpovídá, mže
objednatel požadovat bu vydání vci
vzniklé zpracováním, anebo tuto vc odmítnout a požadovat náhradu svých vcí
použitých ke zpracování.
(2) Vydá-li zhotovitel objednateli vc
vzniklou zpracováním, není tím doteno
jeho právo z bezdvodného obohacení.
Odmítne-li objednatel vc vzniklou zpracováním, má vi zhotoviteli právo na
penžitou náhradu za svoji zpracovanou
vc, anebo na vrácení vci téhož druhu.
§ 2603
Nabyl-li vlastnické právo k vci objednatel a zmaí-li se dílo z dvodu, za njž
zhotovitel neodpovídá, mže objednatel
požadovat jen vydání vci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho
vci použité ke zpracování.
Provedení díla
§ 2604
Dílo je provedeno, je-li dokoneno a pedáno.
§ 2605
(1) Dílo je dokoneno, je-li pedvedena
jeho zpsobilost sloužit svému úelu. Objednatel pevezme dokonené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
(2) Pevezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepizná mu soud právo ze zjevné
vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo
nebylo uplatnno vas.
§ 2606
Provádí-li se dílo postupn a lze-li jed-
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§ 2608
(1) Je-li pedmtem díla vc, ídí se pedání vci obdobn ustanoveními o kupní
smlouv.
(2) Pevzetím nabývá objednatel vlastnické právo k vci a pechází na nho
nebezpeí škody na vci, nestalo-li se tak
již díve.
§ 2609
Svépomocný prodej
(1) Je-li pedmtem díla vc, mže ji zhotovitel na úet objednatele vhodným zpsobem prodat, nepevezme-li objednatel
vc bez zbyteného odkladu poté, co dílo
mlo být dokoneno; bylo-li dokoneno
pozdji, pak bez zbyteného odkladu po
vyrozumní
o dokonení díla. Nebrání-li tomu povaha
vci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní
lhtu k pevzetí vci, avšak ne kratší
než jeden msíc.
(2) Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu
delší než šest msíc, popípad, brání-li
tomu povaha vci, nehlásí-li se objednatel o vc po dobu pimenou její povaze,
mže zhotovitel vc na jeho úet prodat
i bez vyrozumní.
Cena za dílo
§ 2610
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká
provedením díla.
(2) Je-li dílo pejímáno po ástech,vzniká
právo na zaplacení ceny za každou ást pi
jejím provedení.

§ 2611
Provádí-li se dílo po ástech nebo se znanými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, mže zhotovitel požadovat
bhem provádní díla pimenou ást
odmny s pihlédnutím k vynaloženým
nákladm.
§ 2612
(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavení smlouvy, že cenu urenou odhadem bude teba
podstatn pekroit, oznámí to objednateli
bez zbyteného odkladu s odvodnným
urením nové ceny; neuiní-li to bez zbyteného odkladu poté, co potebu zvýšení
ceny zjistil, anebo zjistit ml a mohl, nemá
právo na zaplacení rozdílu v cen.
(2) Objednatel mže od smlouvy odstoupit; pomrnou ást pvodn urené ceny
zhotoviteli zaplatí, má-li z ásteného
plnní zhotovitele prospch. Neodstoupíli objednatel od smlouvy bez zbyteného
odkladu po doruení oznámení o vyšší
cen, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
§ 2613
Zmaí-li objednatel provedení díla z dvodu, za njž odpovídá, náleží zhotoviteli
cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetil.
§ 2614
Dohodnou-li se strany po uzavení smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li
dsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel
cenu upravenou s pihlédnutím k rozdílu
v rozsahu nutné innosti a v úelných
nákladech spojených se zmnným provádním díla.
Vady díla
§ 2615
(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouv.
(2) O právech objednatele z vadného plnní platí obdobn ustanovení o kupní
smlouv. Objednatel však není oprávnn
požadovat provedení náhradního díla, jestliže pedmt díla vzhledem k jeho povaze
nelze vrátit nebo pedat zhotoviteli.
§ 2616
Dojde-li podle eského právního ádu
nebo podle právního ádu státu, kde má
být pedmt díla využit, v dsledku použití pedmtu díla k ohrožení nebo porušení práva tetí osoby z prmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví, je z toho
zhotovitel objednateli zavázán, pokud
o tom zhotovitel v dob uzavení smlouvy
vdl nebo vdt musel. Na právní vady
díla se obdobn použijí ustanovení o právních vadách pedmtu koup.
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§ 2617
Má-li dílo pi pedání vadu, zakládá to
povinnosti zhotovitele z vadného plnní;
pechází-li však nebezpeí škody na objednatele až pozdji, rozhoduje doba tohoto pechodu. Po této dob má objednatel
práva z vadného plnní, zpsobil-li vadu
zhotovitel porušením povinnosti.
§ 2618
Soud nepizná objednateli právo z vadného plnní, neoznámil-li objednatel vady
díla bez zbyteného odkladu poté, kdy je
zjistil nebo pi náležité pozornosti zjistit
ml, nejpozdji však do dvou let od pedání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo
bylo uplatnno opoždn.
§ 2619
(1) Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku,
použijí se obdobn ustanovení o kupní
smlouv.
(2) Záruní doba týkající se díla poíná
bžet pedáním díla.
Oddíl 2

rozpoet je nezávazný, mže zhotovitel
požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v pípad rozpotu s výhradou nezaruené úplnosti pi provádní díla poteba inností
do rozpotu nezahrnutých, pokud nebyly
pedvídatelné v dob uzavení smlouvy,
a v pípad rozpotu s výhradou nezávaznosti, o nevyhnuteln pevýší náklady
úeln vynaložené zhotovitelem náklady
zahrnuté do rozpotu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, urí zvýšení ceny
na návrh zhotovitele soud.
(2) Zhotoviteli zaniká nárok na urení
zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost pekroení rozpotované
ástky a výši požadovaného zvýšení ceny
bez zbyteného odkladu poté, kdy se pi
provádní díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
(3) Objednatel mže bez zbyteného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li
zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny
podle rozpotu. V tomto pípad je objednatel povinen nahradit zhotoviteli ást
ceny odpovídající rozsahu ásteného provedení díla podle rozpotu.

Urení ceny podle rozpotu
§ 2620
(1) Je-li cena ujednána pevnou ástkou,
nebo odkazem na rozpoet, který je souástí smlouvy nebo byl objednateli sdlen
zhotovitelem do uzavení smlouvy, nemže ani objednatel ani zhotovitel žádat
zmnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné
úsilí nebo jiné náklady, než bylo pedpokládáno.
(2) Nastane-li však zcela mimoádná nepedvídatelná okolnost, která dokonení
díla podstatn ztžuje, mže soud podle
svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení
smlouvy a o tom, jak se strany vypoádají.
To neplatí, pevzala-li nkterá ze stran nebezpeí zmny okolností, nebo jedná-li se
o okolnost, o níž nkterá ze stran pedem
prohlásila, že nenastane.
§ 2621
(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpotu, nemže zhotovitel požadovat zvýšení ceny
za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost
práce za následek pekroení rozpotu.
(2) Byla-li zaruena úplnost rozpotu, nemže zhotovitel díla požadovat zvýšení
ceny za dílo, objeví-li se poteba dalších
prací k dokonení díla.
§ 2622
(1) Byla-li však cena urena na základ
rozpotu daného s výhradou, že se nezaruuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že
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Oddíl 3
Stavba jako pedmt díla
§ 2623
Není-li dále stanoveno jinak, použijí se
na smlouvu o úprav nemovité vci a na
smlouvu o zhotovení, oprav nebo úprav
stavby ustanovení prvního oddílu tohoto
dílu.
§ 2624
Nebezpeí škody
Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpeí škody
nebo zniení stavby až do jejího pedání,
ledaže by ke škod došlo i jinak.
§ 2625
Právo na vyútování
Je-li cena díla urena s odkazem na skutený rozsah práce a její hodnotu nebo
na hodnotu použitých vcí a výši dalších
náklad, vyútuje zhotovitel na žádost
objednatele dosavadní postup prací, jakož
i dosud vynaložené náklady.
§ 2626
Kontrola provádní díla
(1) Stanoví-li smlouva, že objednatel
zkontroluje pedmt díla na uritém stupni
jeho provádní, zhotovitel pozve objedna-

tele ke kontrole. Nepozve-li jej vas nebo
pozve-li jej ve zejm nevhodné dob,
umožní objednateli dodatenou kontrolu
a hradí náklady s tím spojené.
(2) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole,
na niž byl ádn pozván nebo jež se mla
konat podle ujednaného asového rozvrhu,
mže zhotovitel pokraovat v provádní
díla. Objednatel má právo na provedení
dodatené kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu
v úasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatenou kontrolu bez zbyteného
odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatená kontrola vyvolá.
§ 2627
Skryté pekážky
(1) Zjistí-li zhotovitel pi provádní díla
skryté pekážky týkající se místa, kde má
být dílo provedeno, znemožující provést
dílo dohodnutým zpsobem, oznámí to
bez zbyteného odkladu objednateli a navrhne mu zmnu díla. Do dosažení dohody
o zmn díla mže jeho provádní perušit.
(2) Nedohodnou-li se strany na zmn
smlouvy v pimené lht, mže kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel
má právo na cenu za ást díla provedenou
do doby, než pekážku mohl pi vynaložení potebné pée odhalit.
§ 2628
Pevzetí stavby
Objednatel nemá právo odmítnout pevzetí stavby pro ojedinlé drobné vady, které
samy o sob ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkn nebo esteticky,
ani její užívání podstatným zpsobem neomezují.
Vady stavby
§ 2629
(1) Soud nepizná právo ze skryté vady,
které objednatel neoznámil bez zbyteného odkladu poté, co ji mohl pi dostatené
péi zjistit, nejpozdji však do pti let od
pevzetí stavby, namítne-li druhá strana,
že právo nebylo uplatnno vas. Totéž platí o skryté vad projektové dokumentace
a o jiných obdobných plnních.
(2) Provádcí právní pedpis mže v odvodnných pípadech stanovit zkrácení
doby uvedené v odstavci 1 pro nkteré
ásti stavby až na dva roky. Ujednají-li
strany zkrácení této doby, nepihlíží se
k tomu, je-li objednatel slabší stranou.
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§ 2630
(1) Bylo-li plnno vadn, je vzhledem
k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem spolen a nerozdíln
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu zpsobilo jen rozhodnutí
zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou
vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpsobila chyba ve
stavební dokumentaci, a
c) kdo provádl dozor nad stavbou, ledaže
prokáže, že vadu stavby nezpsobilo selhání dozoru.
(2) Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady
stavby, prokáže-li, že vadu zpsobila jen
chyba ve stavební dokumentaci dodané
osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo
jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Poznámka: zvažoval jsem, zda výše uvedená ustanovení njakým zpsobem zkrátit, komentovat nebo jiným zpsobem
upravit. A dospl jsem k závru, že by to
bylo zejm špatné rozhodnutí. Domnívám
se, že udedením celého dílu 8 obanského zákoníku získáte ucelenjší pedstavu
o požadavcích na smlouvu o díle a plnní
z této smlouvy.

D. Odpovdnost za zpsobenou škodu
HLAVA III
ZÁVAZKY Z DELIKT
Díl 1
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 4
Dílo s nehmotným výsledkem
§ 2631
Spoívá-li dílo v jiném výsledku innosti,
než je zhotovení vci nebo údržba, oprava i úprava vci, postupuje zhotovitel pi
této innosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péí tak, aby dosáhl výsledku innosti
ureného ve smlouv.
§ 2632
Není-li pedmtem díla hmotná vc, odevzdá zhotovitel výsledek své innosti objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem
se považuje za pedané, je-li dokoneno
a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.
§ 2633
Výsledek innosti, který je pedmtem
práva prmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, mže zhotovitel poskytnout
i jiným osobám než objednateli, bylo-li
tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k nmu
zhotovitel oprávnn, není-li to vzhledem
k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
§ 2634
Je-li pedmtem díla výsledek innosti,
který je chránn právem prmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, má se
za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli
k úelu vyplývajícímu ze smlouvy.
§ 2635
Ustanovení tohoto oddílu se použijí obdobn i pro výsledek innosti zhotovený
podle ustanovení o veejném píslibu (soutžní dílo).
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Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 2894
(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhrad újmy na
jmní (škody).
(2) Nebyla-li povinnost odinit jinému
nemajetkovou újmu výslovn ujednána,
postihuje škdce, jen stanoví-li to zvláš
zákon. V takových pípadech se povinnost
nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím
zadostiuinní posoudí obdobn podle
ustanovení o povinnosti nahradit škodu.
Domnnka nedbalosti
§ 2911
Zpsobí-li škdce poškozenému škodu
porušením zákonné povinnosti, má se za
to, že škodu zavinil z nedbalosti.
§ 2912
(1) Nejedná-li škdce, jak lze od osoby
prmrných vlastností v soukromém styku dvodn oekávat, má se za to, že jedná
nedbale.
(2) Dá-li škdce najevo zvláštní znalost,
dovednost nebo pelivost, nebo zaváželi se k innosti, k níž je zvláštní znalosti,
dovednosti nebo pelivosti zapotebí,
a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má
se za to, že jedná nedbale.
§ 2913
Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy,
nahradí škodu z toho vzniklou druhé stran nebo i osob, jejímuž zájmu mlo splnní ujednané povinnosti zjevn sloužit.

(2) Povinnosti k náhrad se škdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnní povinnosti
ze smlouvy doasn nebo trvale zabránila
mimoádná nepedvídatelná a nepekonatelná pekážka vzniklá nezávisle na jeho
vli. Pekážka vzniklá ze škdcových
osobních pomr nebo vzniklá až v dob,
kdy byl škdce s plnním smluvené povinnosti v prodlení, ani pekážka, kterou byl
škdce podle smlouvy povinen pekonat,
ho však povinnosti k náhrad nezprostí.
§ 2914
Kdo pi své innosti použije zmocnnce, zamstnance nebo jiného pomocníka,
nahradí škodu jím zpsobenou stejn,
jako by ji zpsobil sám. Zavázal-li se však
nkdo pi plnní jiné osoby provést uritou innost samostatn, nepovažuje se za
pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba
nepeliv vybrala nebo na nho nedostaten dohlížela, ruí za splnní jeho povinnosti k náhrad škody.
§ 2950
Škoda zpsobená informací nebo radou.
Kdo se hlásí jako píslušník uritého stavu nebo povolání k odbornému výkonu
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, zpsobí-li ji neúplnou nebo
nesprávnou informací nebo škodlivou
radou danou za odmnu v záležitosti svého vdní nebo dovednosti. Jinak se hradí
jen škoda, kterou nkdo informací nebo
radou zpsobil vdom.

E. Souasn platný obanský zákoník
Pro možnosti porovnání jsem si dovolil do
sborníku zaadit i ást zákona . 40/1964
Sb.-obanský zákoník, u kterého skoní
platnost k 1.1.2014. Porovnáním lze zjistit, že nový obanský zákoník je v ásti
pojednávající o díle obsáhlejší a pesnjší
než souasn platný.

ást osmá
Závazkové právo
Hlava tvrtá: Smlouva o dílo
Oddíl první: Obecná ustanovení
§ 631 Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpeí.
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§ 632
Nedojde-li ke zhotovení díla na pokání,
zhotovitel je povinen vydat objednateli
písemné potvrzení o pevzetí objednávky.
Potvrzení musí obsahovat oznaení pedmtu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu
za provedení díla a dobu jeho zhotovení.
§ 633(1)
Zhotovitel je povinen dílo provést podle
smlouvy, ádn a v dohodnuté dob. Je-li pro provedení díla stanovena závazná
technická norma, musí provedení odpovídat této norm.
(2) Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen provést je
osobn nebo zda je oprávnn dát dílo provést na svoji odpovdnost.
§ 634(1)
Není-li výše ceny sjednána smlouvou
nebo stanovena zvláštními pedpisy, je
teba poskytnout cenu pimenou.
(2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena
až po skonení díla. Provádí-li se však dílo
po ástech nebo vyžaduje-li provedení díla
znaných náklad, je ten, komu bylo zadáno, oprávnn požadovat již bhem provádní díla od objednatele pimené zálohy.
§ 635(1)
Byla-li cena dohodnuta podle rozpotu,
nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpotu nezahrnuté lze útovat pouze tehdy, schválil-li
je objednatel písemn nebo jestliže práce
dodaten písemn objednal.
(2) Došlo-li v dob od uzavení smlouvy
do jejího splnní ke zmn cenového pedpisu, podle kterého byla cena dohodnuta,
je zhotovitel na to povinen objednatele bez
prodlení písemn upozornit a oznámit mu
novou cenu.
(3) Objednatel je oprávnn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit; neodstoupí-li bez zbyteného odkladu od
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli
cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo
po pekroení dohodnuté doby provedení
díla.
(4) Odstoupí-li objednatel od smlouvy,
je povinen zaplatit zhotoviteli ástku pipadající na provedenou práci a vzniklé
náklady podle pvodn dohodnuté ceny,
pouze ml-li z ásteného plnní smlouvy
majetkový prospch.
§ 636(1)
Nelze-li cenu pi uzavení smlouvy sjednat pevnou ástkou, musí se urit alespo
odhadem. Zjistí-li zhotovitel dodaten,
že bude teba cenu urenou odhadem
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podstatn pekroit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemn upozornit
a oznámit mu nov urenou cenu; jinak
nemá právo na zaplacení rozdílu v cen.
(2) Objednatel je oprávnn po oznámení
nov urené ceny od smlouvy odstoupit;
odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit
zhotoviteli ástku pipadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle pvodn urené ceny, jen pokud ml z ásteného plnní smlouvy majetkový prospch.
Odstoupením od smlouvy není doteno
právo objednatele na náhradu škody.
(3) Neodstoupí-li objednatel od smlouvy
bez zbyteného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nov urenou
vyšší cenu.
§ 637(1)
Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání ádnému vyhotovení
díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbyteného odkladu upozornit.
Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy,
žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokyn, které jsou nevhodné.
(2) Trvá-li objednatel pes upozornní zhotovitele na objednávce, zhotovitel
mže od smlouvy odstoupit.
§ 638(1)
Je-li k provedení díla nutná souinnost
objednatele, je zhotovitel oprávnn urit k
tomu pimenou lhtu a po jejím marném
uplynutí mže od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
(2) Totéž platí, provádí-li se dílo u objednatele a ten nevykoná potebná zdravotní
a bezpenostní opatení pro osoby provádjící dílo.
§ 639
Poskytne-li objednatel ádn a vas potebnou souinnost, avšak zhotovitel
v urenou dobu nepistoupí k provedení
díla, náleží mu právo na náhradu nutných
náklad, které mu tím vznikly. Toto právo
musí uplatnit u zhotovitele nejpozdji do
jednoho msíce od pevzetí vci; odstoupíli z tohoto dvodu od smlouvy, musí je
uplatnit nejpozdji do jednoho msíce od
odstoupení; jinak právo zanikne.
§ 640
Bylo-li dílo zmaeno náhodou ped dobou
splnní, ztrácí zhotovitel nárok na odmnu.
§ 641(1)
I když dílo nebylo provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena, byl-li ochoten dílo
provést a zabránily-li mu v tom okolnos-

ti na stran objednatele. Je však povinen
dát si zapoíst to, co ušetil neprovedením
díla, co vydlal jinak, nebo co úmysln zameškal vydlat.
(2) Byl-li zhotovitel zdržen v provádní
díla okolnostmi na stran objednatele, náleží mu za to pimená náhrada.
§ 642(1)
Až do zhotovení díla mže objednatel od
smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli ástku, která pipadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemže
jejich výsledek použít jinak a nahradit mu
úeln vynaložené náklady.
(2) Objednatel je oprávnn odstoupit od
smlouvy i tehdy, je-li zejmé, že dílo nebude vas hotovo nebo nebude provedeno
ádn, a jestliže zhotovitel neuiní nápravu ani v poskytnuté pimené lht.
§ 643(1)
Záleží-li provedení díla ve zvláštních
osobních vlastnostech zhotovitele, ruší se
smlouva jeho smrtí. Ddici zhotovitele se
mohou domáhat pouze zaplacení upotebitelné hmoty pipravené na dílo a ásti odmny pimené upotebitelným výsledkm vykonané práce.
(2) Smrt objednatele sama o sob smlouvu
neruší.
Oddíl druhý: Zvláštní ustanovení o zhotovení vci na zakázku
§ 644
Jde-li o zhotovení vci na zakázku, vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel
podle jeho objednávky vc zhotovil, a povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení vci.
§ 645(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, které má
vc na zakázku zhotovená pi pevzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po pevzetí vci v záruní dob.
Stejn odpovídá za to, že vc má vlastnosti
objednatelem pi zakázce vymínné.
(2) Zhotovitel odpovídá za vady provedené zakázky, jejichž píinou je vadnost
materiálu dodaného objednatelem i nevhodnost jeho pokyn, jestliže objednatele na vadnost materiálu i nevhodnost jeho
pokyn neupozornil.
§ 646(1)
Záruní doba je šest msíc.
(2) U vcí, které jsou ureny k tomu, aby se
jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní
pedpisy záruní dobu delší než šest msíc; záruní doba pesahující šest msíc se
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mže týkat i jen nkteré souástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruní
list s vyznaením záruní doby.
(3) U zhotovení stavby je záruní doba ti
roky. Provádcí pedpis mže stanovit, že
u nkterých ástí staveb mže být záruní
doba kratší, nejmén však osmnáct msíc.
§ 647
Záruní doba zaíná bžet ode dne pevzetí vci. Pevzal-li objednatel vc až po
dni, do kterého ml povinnost ji pevzít,
bží záruní doba již ode dne, kdy ml tuto
povinnost.
§ 648(1)
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávnn požadovat bezplatné
odstranní vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbyteného odkladu.
(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání tomu, aby vc mohla být podle objednávky ádn užívána jako vc
bez vady, má objednatel právo na zrušení
smlouvy. Totéž právo mu písluší u vad
odstranitelných, jestliže pro optovné vyskytnutí vady po oprav nebo pro vtší
poet vad nemže vc ádn užívat. Jde-li
o vadu neodstranitelnou, která však nebrání ádnému užívání vci podle objednávky, má objednatel právo na pimenou
slevu.
§ 649
Práva z odpovdnosti za vady musí být
uplatnna u zhotovitele v záruní dob;
jinak práva zaniknou. Doba od uplatnní
práva ze záruky až do provedení opravy
se do záruní doby nepoítá. Zhotovitel
je povinen vydat objednateli potvrzení
o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a dob jejího trvání.
§ 650(1)
Objednatel je povinen pevzít vc nejpozdji do jednoho msíce od uplynutí doby,
kdy vc mla být zhotovena, a byla-li
vc zhotovena pozdji, do jednoho msíce od jejího zhotovení. Neuiní-li tak, je
povinen zaplatit dohodnutý poplatek za
uskladnní.
(2) Po uplynutí šesti msíc ode dne, kdy
byla vc zhotovena, mže zhotovitel s vcí
voln nakládat. Pokud se mu nepodaí vc
zpenžit nebo jiným zpsobem s ní úeln naložit, má zhotovitel právo, aby mu
objednatel zaplatil cenu zhotovení díla.
Objednatel má právo na vrácení ceny za
použitý materiál, který dodal na zhotovení
vci. V pípad zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za
zhotovenou stavbu.
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§ 651
Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, odpovídá zhotovitel za poškození nebo zniení stavby až do pevzetí
zhotovené stavby, ledaže by ke škod
došlo i jinak.
Oddíl tetí: Zvláštní ustanovení o smlouv
o oprav a úprav vci
§ 652(1)
Jde-li o opravu nebo úpravu vci, vznikne
objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo
úpravu vci; zhotoviteli vznikne právo,
aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu
nebo úpravu vci.
(2) Opravou vci je innost, kterou se
zejména odstraují vady vci, následky
jejího poškození nebo úinky jejího opotebení. Úpravou vci je innost, kterou se
zejména mní povrch vci nebo její vlastnosti.
§ 653(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, které má
provedená oprava nebo úprava pi pevzetí vci objednatelem, jakož i za vady, které
se vyskytnou po pevzetí vci v záruní
dob.
(2) Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž píinou je vadnost vci, která má být
opravena nebo upravena, i nevhodnost
pokyn objednatele, jestliže ho na vadnost
vci i nevhodnost pokyn neupozornil.
§ 654(1)
Záruní doba je ti msíce, není-li sjednána nebo zvláštními pedpisy stanovena
jinak; u stavebních prací je záruní doba
nejmén osmnáct msíc.
(2) Jestliže úelem opravy nebo úpravy
je, aby vc mohla být i nadále po delší
dobu užívána, stanoví zvláštní pedpisy
pro opravu nebo úpravu vci záruní dobu
delší než ti msíce, nebylo-li sjednáno jinak. Záruní doba pesahující ti msíce se
mže týkat i jen nkteré souástky. Zhotovitel je povinen vydat objednavateli záruní list s vyznaením záruní doby.
(3) Prohlášením v záruním list vydaném
objednateli mže zhotovitel poskytnout
záruku pesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákon. V záruním list urí
zhotovitel podmínky a rozsah této záruky.
§ 655(1)
Je-li vc opravena nebo upravena vadn,
má objednatel právo na bezplatné odstranní vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lht. Nelze-li
vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhoto-

vitel v dohodnuté lht, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na
zrušení smlouvy nebo na pimené snížení ceny opravy nebo úpravy.
(2) Práva z odpovdnosti za vady musí být
uplatnna u zhotovitele v záruní dob;
jinak zaniknou. Doba od uplatnní práva
až po provedení opravy nebo úpravy se do
záruní doby nepoítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy
právo uplatnil, jakož i o provedení opravy
nebo úpravy a o dob jejího trvání.
§ 656(1)
Objednatel je povinen vyzvednout si vc
nejpozdji do jednoho msíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava mla být
provedena, a byla-li provedena pozdji,
do jednoho msíce od vyrozumní o jejím
provedení. Neuiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnní.
(2) Nevyzvedne-li si objednatel vc ve
lht šesti msíc ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo
vc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa
objednatele a jde-li o vc vtší hodnoty, je
zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji
objednatele pedem vyrozumt a poskytnout mu pimenou dodatenou lhtu
k vyzvednutí vci.
(3) Dojde-li k prodeji nevyzvednuté vci,
vyplatí zhotovitel objednateli výtžek prodeje po odetení ceny opravy nebo úpravy,
poplatku za uskladnní a náklad prodeje.
Právo na výtžek prodeje musí objednatel
uplatnit u zhotovitele.

F. Závr
Samozejm, že pi neplnní nebo nesplnní uritých podmínek vyplývajících
z tchto ustanovení se nyvyluuje i možnost trestního stíhání za porušení povinností vyplývající z trestní odpovdnosti.
A to zejména, jestliže by v souvislosti
s nesplnním povinností došlo k úrazu
spotebitele nebo provozovatele daného
díla. Ale to už bychom se vraceli k jiným
právním pedpism.
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Trestní odpovdnost
revizních technik – úvaha
Ped nedávnou dobou jsem se zúastnil zajímavého semináe, jehož souástí
byla i pednáška pana Doc. JUDr. Tomáš
Givna, Ph.D. z právnické fakulty Univerzity Karlovy o trestní odpovdnosti soudních znalc, odborných znalc a revizních
technik. V sále sedlo pibližn sedndesát
osob, vtšina v mém vku, tedy s velkou
životní zkušeností. Možná by bylo lepší
íci bohužel s velkou životní zkušeností.
Totiž na závr velmi zajímavé a erudované pednášky se vzedmula nebývale velká
diskuze, bohužel jediné co revizní techniky zajímalo bylo jak napsat revizní zprávu,
abych se vyhnul jakékoliv odpovdnostní.
Pokud se podíváme do diskuzí na rzných
odborných webech nebo i v asopisech tak
otázka zodpovdnosti revizního technika
je tam asto frekventovaná. Jak se zdá, tak
základní otázka , která revizní techniky zajímá je to, jak napsat revizní zprávu abych
za ní dostal zaplaceno, ale nebyl za nic
zodpovdný. Kdyby posluchai pozorn
poslouchali pednášku, tak odpov mohli
nalézt. Pednášející i na mnoha zajímavých
píkladech z praxe vysvtloval, že vždy jde
ne o formu, ale o obsah odborného sdlení
t. j. i revizní zprávy. Pokud dojde k takové události, že ji musí posuzovat soud, tj.
pokud vznikne velká hmotná škoda nebo
újma na zdraví i život, potom soud posuzuje konkrétní zavinní jednotlivých úastník události. Posuzuje vždy co konkrétní
osoba mla a mohla udlat aby zabránila
negativnímu dsledku. Neposuzují se tedy
njaké formální dokumenty, ale vždy jaký
díl odpovdnosti leží na tom konkrétním
lovku.
Jak jsem již uvedl, tak vk poslucha
pednášky byl takový, že vtšina musel zažít období socialismu. V období reálného
socialismu bylo na vše poteba papír, od
narození pes uzavení manželství až po
smrt. Papír musel být na vše a proto jsem
se mu nauili pikládat takovou dležitost
a to i pes to, že ve vtšin pípad, ešil papír pouze formální ást daného problému.
Papír musel být vždy pedpisov a správn vyplnný, pokud tomu tak nebylo, tak
nemohla být daná záležitost vyízena, nebo
mohl být dotyný oban d i popotahován.
To vedlo k urité glorikaci formální stránky papíru, asto banální záležitost totiž záležela pouze na správn vyplnném papíru.
Papír byl tedy povýšen a pedstavoval prvek alibismu – pokud se nco nepodailo,
dalo se to vždy svést na špatn vyplnný
papír. Bohužel tento alibismus pedvrtá-
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vá dodnes. Bohužel asto sklouzáváme
k tomu, jak co nelepé nco napsat , než jak co
nejlépe nco udlat. Pokud se týká revizních
zpráv, tak normy ukládají reviznímu technikovi, že v revizní zpráv má být popsán
a zhodnocen stav elektrické instalace z hlediska její bezpenosti – nic mén a nic více.
Tj. musí mít revizní technik dostatek zkušeností a znalostí aby mohl posoudit zda daná
instalace i když vykazuje njaké závady je
bezpená. Formulace závru revizní zprávy
je pesn daná v normách, není tedy teba
aby revizní technik vytváel jakési slohová
cviení, aby nco provozovateli zaízení
pikazoval apod. Znovu opakuji, úkolem
revizního technika je poskytnout provozovateli odborné a jasné stanovisko o tom
v jakém stavu je provozovaná instalace.
Co s tím udlá provozovatel je již jeho vc.
V diskuzi na pednášce jeden revizní technik, s jist velkou praxí ekl, „pece nenechám zavít celou fabriku“, to jasn svdí
o tom, že tento muž nepochopil úlohu revizního technika. Revizní technik není vyklada Písma svatého, není první po bohu
a není tím, kdo mže nco naizovat, jeho
úkolem je odborn posoudit a popsat danou
instalaci, co udlá provozovatel je již na
nm. Pokud soud bude ešit njaký trestní
pípad , tak jist posoudí díl odpovdnosti
každého jednotlivého úastníka, mže být
chyba v projektu, mže být ást viny na
revizním technikovi, který nco opomnl
nebo pehlédl, mže být ást viny na provozovateli, který nedbal závr revizní
zprávy apod. prost , každý nese svj díl
zodpovdnosti. Této zodpovdnosti se nikdo nezbaví jakoukoliv formulací v revizní
zpráv. Jako lovk, který se revizemi elektrických instalací a hromosvod živím již
asi 35 let vyslovím jakousi kacískou myšlenku, za kterou mne moji kolegové jist
odsoudí.
Systém revizí by se ml zcela zásadn
zmnit. Pedevším by se ml zcela oddlit
systém výchozích a systém periodických
revizí. Souasné normy již tento rozdíl
mezi druhy revizí již udlaly, ale mnoho
koleg si toho píliš nevšimlo.
Periodické revize jsou velmi dležité
z hlediska bezpenosti provozovaných zaízení. Jejich úkolem je pekontrolovat zaízení bhem provozu a sdlit provozovateli
jeho stav. Problém je v tom, že revizní technik musí znát pedpisy, které platili ped
nkolika desítkami let. Zejména u mladších
koleg to považuji za velmi problematické
již z toho hlediska, že tyto pedpisy jsou

Ivan Rezek
revizní technik EZ
asto nedostupné. Znalost již neplatných
pedpis je dležitá pro to, aby revizní technik mohl posoudit, zda závady, které na instalaci zjistil jsou takové, že brání bezpenosti elektrického zaízení, nebo jsou pouze
dané stáím zaízení. U periodických revizí
je zkušenost revizního technika velmi dležitá, práv pi hodnocení závažnosti závad.
Bohužel je bžnou praxí, že neexistuje
jakákoliv údržba elektrické instalace a revizní technik je asto jediným odborníkem,
který elektrickou instalaci prohlíží. Vtšina
koleg mne jist potvrdí, jak je tristní zjištní, že pi periodických revizích – teba po
pti letech- nalézáme tutéž pojistku opravenou drátem, tutéž vypálenou sborku apod.

Výchozí revize
Výchozí revizí prokazuje dodavatel odbrateli, že instalace je provedena v souladu s normami , je bezpená a nevykazuje
žádné závady. Jak to však chodí v praxi.
Njaký elektriká udlá instalaci a potom
si sežene revizního technika, který na to napíše papír. Jsme opt u toho papíru. Tady
pece nejde o to jestli nco papír pokryje,
ale jde o to, zda elektroinstalace je udlána
správn a bez závad. Upímn eeno, pokud revizní technik není pítomen pi montáži, nemže zodpovdn napsat, že je vše
v poádku. V nkterých západních zemích
to funguje trochu jinak a mlo by to tak fungovat všude, kde pracují odborníci. Montér, nebo rma pi montáži musí provádt
kontroly a mení a vést o tom záznamy. Na
základ tchto záznam je potom vystaven
pedávací protokol- revizní zprávu. Montér
nebo rma tedy pln zodpovídá za svou
práci. Praxe jako u nás, kdy revizní technik
napíše papír na hotovou instalaci je špatná.
Revizní technik pece nemže vdt, jestli
byly dodrženy instalaní zóny, jestli nkde
skryt nejsou nevhodn napojeny vodie
apod.
Revizní zprávy nesmí být pouze formálním papírem. Vím, že pi ešení trestní
zodpovdnosti by soudy posuzovaly vinu
všech zúastnných.
Byl bych rád, kdyby revizní technici netvoili pouze papíry, ale pispívali ke zvyšování kvality elektromotoritjších prací.
Nevymýšlejme alibistické formulace,
ale dlejme svou práci poctiv s velkou
odborností a erudicí a tak, abychom si za
tím, co napíšeme mohli stát s plnou zodpovdností. Na další dlouhou úvahu by potom
bylo téma o cen revizí...
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Kvalita projekt a montáží
hromosvod a svodi peptí
Ing. Milan Kaucký
revizní technik EZ

Soubor norem SN EN 62305 se s výjimkou ásti 2 se již dokal druhé edice.
Od doby jeho prvního vydání již uplynulo
šest let. Bohužel lze odpovdn konstatovat, že jen málo elektrotechnik principy
tchto norem ádn ovládá a uplatuje je
ve své každodenní práci. Vtšina elektrotechnik po povrchním pokusu se s tmito
pomrn obsáhlými normami seznámit na
svou snahu velmi brzy rezignovala. Dvodem je zejm skutenost, že pravdpodobnost škod, jejichž píinou je blesk, je
na jednotlivém objektu velmi malá a navíc, posouzení píin škod provádjí asto
další, stejn nekvalikovaní, „odborníci“,
kteí svou neznalost zamní za následky
kulového blesku. Píklady lze snadno dohledat v archivech Zpráv televizních stanic.
Pitom LP (ochrana proti blesku a peptí) není pouze LPS (hromosvod), ale
i SPM má být nedlitelnou souástí každé
elektroinstalace. LPS jako takové lze považovat za fyzickou formu pojištní proti
pímému úderu blesku. Naproti tomu SPM
je denn funkní systém, který elektroniku, která je souástí valné vtšiny elektrospotebi, chrání nejen proti úinkm
pímého, blízkého i vzdáleného úderu
blesku, ale i od provozních peptí, které
sice vtšinou nezpsobí poruchu, ale jsou
píinnou umlého stárnutí polovodi,
o kterém provozovatel zaízení nemá obvykle ani potuchy.
Na základ tchto informací lze konstatovat, že existuje mnoho projektant
i montážních rem, které vdom i nevdomky své zákazníky fakticky podvádjí
a za nekvalitní práci berou odmnu, kterou
si rozhodn nezaslouží. Bohužel tento stav
neochrání ani vtšina revizních technik,
jejichž smysluplnost pak postrádá své zdvodnní. Celý etzec takzvaných odborník od projektanta po revizního technika
pak v dsledku poškozuje zájmy koneného zákazníka a zejména jeho majetek. Ve
výjimených pípadech dokonce ohrožuje
životy lidí. Ale ta výjimenost není dána
„kvalitou“ projekt a montážních a revizních prací, ale pouze výjimeností úderu
blesku do konkrétního objektu.
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A s jakými nejastjšími chybami
je možné se setkat?
Zaneme s projektanty. Veliký problém
vtšin projektant psobí urení ochranného prostoru metodou valivé koule.
Zejm proto vtšina využívá metodu
ochranného úhlu a mížové soustavy. Pitom si ale neuvdomují, že zejména metoda ochranného úhlu je, pi nepochopení
jejího principu, velice zavádjící. K aplikaci metody ochranného úhlu svádí její
zdánlivá jednoduchost a dlouholetá praxe
využívat zjednodušenou metodu z SN
34 1390. Jenže v metod ochranného úhlu
z SN EN 62305-3 již neplatí, jako díve,
že úhel se odmí od špiky jímae a tím
odpadá jakákoli další starost. Ješt je v povdomí, že úhel již není jediný, ale odvíjí
se od výšky jímae. A tady je práv jeden
z „kamen úrazu“. Málo který projektant,
a bohužel pak i montážní rma a dokonce
i revizní technik, si uvdomuje, že úhel neuruje výška samotného jímae, ale výška
špiky jímae od vztažné roviny. A vztažnou rovinou nebývá vždy jen stecha, ale
velice asto okolní terén objektu. Setkal
jsem se dokonce s projektem, kde na výkresu ploché stechy byl uprosted vztyen tyový jíma délky 4,5 m. Ten podle
projektu ml svým ochranným úhlem pokrýt nástavby na kraji stechy. Na výkrese
ochranný úhel protínal rovinu stechy cca
12 m za hranou stechy ve výšce 18 m nad
zemí. Pro dokreslení situace to bylo na objektu s nebezpeím výbuchu zaazeném do
LPL I. Nástavby na okraji stechy byly výdechy z reakních nádob. Samozejm v bezprostedním okolí výdechu byla ex-zóna.
Nejpozoruhodnjší je, že tento omyl
nepostehl ani kontrolní orgán TI R, který vydal kladný posudek, ani pracovník
OIP. Pitom každý, kdo by se jen pokusil
ochranný prostor zkontrolovat metodou
valivé koule, musel jednoznan dospt
k názoru, že koule o polomru 20 m se
dvoumetrové nástavby na hran stechy
v této výšce dotkne nástavby tenou kolmou k zemi!
Z tohoto názorného píkladu je vidt
záludnost použití metody ochranného úhlu

bez vdomostí, jak a z eho je konkrétní
ochranný úhel odvozen. Dále je zejmé, že
alespo názorn by vždy mla ješt pijít
kontrola metody ochranného úhlu metodou
valivé koule. Pitom není nutno metodu
valivé koule pímo zkreslovat v projektu.
Mnohdy staí pedstava, jak se koule valí
po terénu k objektu a kde se mže objektu
dotknout. V uvedeném píkladu by to nejspíš stailo, aby zabránilo omylm.
Druhým nebezpeím metody ochranného úhlu je, že vtšina projektant jej
poítá od vodorovné roviny, pesn tak,
jak byli zvyklí ochranný úhel používat
v SN 34 1390. Jenže to je zásadní chyba. Ochranný úhel je odvozen od metody valivé koule. Pitom ochranný úhel
v bod dotyku s jímaem není tený k valivé kouli, ale je senou proloženou mezi
bodem dotyku s jímaem a bodem kružnice (ez koule rovinou procházející stedem
valivé koule, vrcholem jímae a kolmou
ke vztažné rovin, po níž se valivá koule
k vyšetovanému objektu valí), který je
v polovin kruhového oblouku mezi
vrcholem jímae a bodem dotyku valivé
koule se vztažnou rovinou. Bohužel vtšina okolí objekt ani stech není vodorovná. A v tom pípad je nutné ochranný
úhel upravit dle náklonu vztažné roviny.
To dlá pouze málokdo.
Skutenost, že valivá koule zhruba
v horní tetin výšky jímae od vztažné
roviny propadá pod pomyslný ochranný
úhel o nemalé hodnoty, je již pro naprostou vtšinu projektant neznámá.
Druhou velice opomíjenou, zato v dsledcích velmi fatální hodnotou, je výpoet dostatených vzdáleností. Mnoho projektant se dokonce domnívá, že dostatená
vzdálenost je jediná hodnota na celém
objektu.
I v pípadech, kdy projektant dokáže
dostatenou vzdálenost jakžtakž vyhodnotit, tak ji uvažuje pouze pes vzduch a kolmo pes pevné materiály. Ale velice asto
se zapomíná na povrchové cesty na steše.
Pitom pi bouce obvykle po steše teou
proudy zneištné, a tím i vodivé vody,
která má schopnost do urité vzdálenosti vodiv propojovat pedmty na steše.
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Proto je nutné vodivé pedmty na steše
kontrolovat nejen na pímou vzdušnou
vzdálenost, ale i na povrchové cesty, kde
platí hodnota dostatené vzdálenosti vypotené pro pevné látky.
Co se týká SPM, tak znaná ást projektant spoléhá na reklamní údaje výrobc SPD o jejich urení. Ale málokterý
projektant si zkontroluje technické parametry SPD a jeho vhodnost k projektovanému úelu. Pak dochází k situacím, kdy
je v projektu použit SPD T1 pro LPL 1,
který ale podle parametr tžko vyhoví
i pro LPL III. Dokonce jsem se setkal s pípadem, kdy jako SPD T1 ve výrobní hale
zaazené do LPL I byl použit varistorový
SPD T2, který pímo výrobce deklaroval,
jako hlavní SPD na pívodu pro použití
v adové zástavb rodinných domk kde je
vylouen pímý úder blesku. Jde-li v bžné zástavb vylouit úder blesku do objektu nebo jeho hromosvodu radji nebudu
polemizovat…
Nejastjší chybou montážních rem
u LPS je nedodržení dostatených vzdáleností. Na jednu stranu to je zpsobeno tím,
že montážní rmy pracují bez provádcí
dokumentace, což je v rozporu se zákonem. Pochopím, že to dlají proto, že jinak
by nemli zakázky. O to vtší požadavky
jsou pak kladeny na jejich odbornou zpsobilost a znalosti. Hromosvodáe obvykle moc nezajímá, co je pod krytinou a kde
v jaké vzdálenosti od uvažované trasy
svod se vyskytují vodivé stavební pedmty a instalace. Dalším proheškem je,
že jsou schopni pipojit jakýkoli i drobný
vodivý pedmt, vynívající nad stechu,
ale velkých vodivých pedmt v úrovni
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krytiny i tsn pod ní si již nevšímají.
Typickou ukázkou jsou nepipojená kovová úžlabí, oplechování komínu a další. To
pak v pípad úderu blesku mže, a velmi
asto se to stává, zpsobit peskoky ásti
bleskového proudu na vodivé pedmty
uvnit stavby. Peskok se samozejm dje
elektrickým obloukem, který zapaluje vše
holavé, co má v cest a bourá neholavé
souásti stavby díky okamžité expanzi
vlhkosti v nich obsažené. Nkdy „odborníci“ pizvaní k posouzení píin uvedou,
že vše zpsobil kulový blesk. Je to snazší,
než piznat vlastní nevdomost. Televizní
zpravodajství jsou v lét plné takových
pípad.
Další skupinou dlající závažné chyby
jsou elektroinstalatéi pi montáži SPD.
Protože se montáží hromosvod sami
nezabývají, asto je ani nezajímá soubor
SN EN 62305. SPD pak montují jako jistie nebo proudové chránie. O principech
ochrany proti peptí nevdí zhola nic.
Pak se stává, že jsou vodie namontovány
velmi úhledn, ale vbec nerozlišené mezi
ošetenými a neošetenými proti peptí.
Zptné indukce, nebo dokonce pímo peskokm obloukem mezi takto smíchanými
vodii pak zhola nic nebrání. Podobn je to
i s trasováním kabel, kde pívodní kabely
a kabely rozvodu z rozvade jdou asto
stejnou trasou i nkolik metr. O trasování
kabel rozvodu a indukních smykách se
ani nemá cenu zmiovat. To je tém naprostá neznámá pro elektroinstalatéry.
Další závažnou chybou, je snaha spoit
náklady a díky tomu zámna projektovaných SPD za levnjší varianty deklarované jako „stejný“ typ SPD. Toto ešení má

dv úskalí. Zaprvé levnjší SPD stejného
typu (T1, T2, T3) mají obvykle nižší parametry, než projektované SPD, a tedy
nemusí odpovídat požadavkm píslušné
tídy LPL. Zadruhé, kombinace SPD od
rzných výrobc nezaruí koordinaci jednotlivých stup ochrany.
Všechny tyto nedostatky a hlavn uvedené závažné chyby by ml odhalit revizní
technik. Bohužel, vtšinou je opak pravdou. Samozejm, vtšina nešvar je podmínna požadavkem investora o co nejnižší cenu projektové dokumentace. Proto
se v praxi tém nelze setkat s provádcí
dokumentací. Rovnž cena realizace hraje
svou roli pi získání zakázky. Dsledkem
je, že takzvaní „odborníci“ nestíhají provádt množství levných realizací a kvalita
proto stále klesá. Na druhou stranu skuten erudované rmy musí, aby sehnali
zakázky jít také trochu s kvalitou dol. Od
revizního technika, který má být posledním kontrolním lánkem je pak požadován
pouze papír s razítkem ke kolaudaci, také
za co možná nejnižší cenu. Tyto skutenosti jsou všem velmi známé a asto diskutované. Ale jen málo kdo si uvdomuje
právní odpovdnost a možné dsledky
takového jednání. Relativn nejlepší situaci pak v tomto etzci mají projektanti. Pokud se nedopustí kardinální do oí
bijící chyby, tak obvykle díky dokumentaci pouze pro stavební povolení prokáží, že realizaní rma nedodržela jejich
zámr. Staí poznámka v technické zpráv,
kterou realizaní rma asto vbec nete,
a jsou bez viny. Nejvíce na to pak doplácí
investor, který chtl ušetit.
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Konvenční vs. nekonvenční hromosvod

Z

důvodu stále se rozvíjející celosvětové debaty na téma „konvenční“ (Faradayova klec) versus „nekonvenční“ (ESE,
Early Streamer Emission) hromosvod se rozhodla redakce
časopisu Elektroinstalatér oslovit celosvětově uznávané odborníky
v oblasti ochrany před bleskem a položit jim několik otázek. Učinila
tak prostřednictvím svého zahraničního dopisovatele Dipl.-Ing.
Petera Respondeka (BUSSYSTEME, Berlin).
Bližší informace o obou typech hromosvodů naleznete v článku
Technická podstata hromosvodu autorů Ing. Jana Mikeše
a Ing. Jiřího Kutáče v č. 1/2012 časopisu Elektroinstalatér.
1. Jak hodnotíte technickou úroveň obou stran?
Dr. Ing. Endel Risthein sc.tech. (Estonsko)
Argumentace zastánců „konvenčních“ hromosvodů je z mého pohledu přesvědčivější než propagátorů „nekonvenčních“ hromosvodů.
Prof. E. M. Baselyan (Rusko)
Jako jeden z předních odborníků v ochraně před bleskem nevidím
žádné rozumné argumenty pro uplatnění „nekonvenčních“ (ESE)
hromosvodů.
Prof. T. Horváth (Maďarsko)
Podle mého mínění je pojem „konvenční“ velmi diskutabilní, protože se jedná o velmi zastaralé označení. Například klasický „konvenční“ hromosvod není jenom Faradayova klec, ale dnes již hodně
používané jímací tyče. Argumenty jsou založeny na dlouhodobých
zkušenostech. Musí se připustit, že fyzikálně existují jímače ESE.
Problémem je předpokládaný ochranný účinek. Virtuální zvýšení
jímací tyče nemá žádné fyzikální důvody. Také normový ochranný
úhel (IEC nebo EN) není jednoznačný. Podle mého názoru se mezinárodní diskuze ubírá špatnou cestou. Argumentace srovnání jímačů ESE s jímači Franklinovými je špatná a vyvozuje ekonomickou otázku.

2. Jaká je situace normalizace ve vaší zemi?
Dr. Ing. Endel Risthein sc.tech.
V Estonsku platí jednoznačně soubor evropských norem EN 62305.
Prof. E. M. Baselyan
V ruských předpisech pro hromosvody není zmínka o těchto technologiích (ESE) a není ani žádné doporučení pro jejich praktické
uplatnění.
Prof. T. Horváth
V Maďarsku byl zaveden soubor norem IEC/EN 62305. Z toho vyplývá nepřehledná situace při jeho aplikaci. Projektanti kreslí dokumentaci podle starých národních norem a dodatečně se snaží
přizpůsobit své projekty souboru EN 62305.
3. Jak posuzujete zkušební metody simulace blesků v přírodních podmínkách s ohledem na účinnost Faradayovy klece
versus ESE?
Dr. Ing. Endel Risthein sc.tech.
Simulace zkoušek je vždy diskutabilní. Z tohoto pohledu můžeme
vzít jako důvěryhodné jen zkoušky, které se provádějí v přírodních
podmínkách.
Prof. E. M. Baselyan
Využití přírodních blesků za účelem zkoušek moderních objektů
v ochraně před bleskem je nadějná věc, ale v praxi velmi těžko realizovatelná.

24

Prof. T. Horváth
Již v roce 1941 popsal R. H. Golde platný model zkoušek. Potvrdil,
že dráha blesku oblak–zem nemůže být v laboratoři simulována.
Podle mého názoru můžeme napodobit jen poslední dráhu přeskoku rázového impulzu, který však neurčí žádný ochranný účinek.
Zkoušky v laboratoři ukazují působení jímačů ESE, ale to není
žádný návrh ochranného prostoru jímače.
4. Jsou vám známy škody na zařízeních, která jsou chráněna
konvenčním nebo nekonvenčním (ESE) hromosvodem?
Znáte příčiny škod?
Dr. Ing. Endel Risthein sc.tech.
V Estonsku nejsou známy případy škod na budovách vzniklých
v důsledku blesku. Je to částečně tím, že je četnost výskytu bouřek
nízká – 14 až 22 bouřkových dní v roce.
Prof. E. M. Baselyan
V mé zemi (Rusku), jakož i v jiných zemích, je dostatek škod způsobených bleskem a zvláště elektromagnetickým impulzem. Na
malém moskevském předměstí, kde bydlím, jsem pozoroval úder
blesku ve vzdálenosti 150–200 m. Ten způsobil škody na elektronických přístrojích, které byly připojeny k síti ve více budovách.
Bohužel v těchto objektech nebyly instalovány žádné přepěťové
ochrany. Přívodní vedení bylo provedeno jako venkovní s velkou
vzdáleností mezi fázovými vodiči.
Prof. T. Horváth
Jímače ESE jsou dnes v Maďarsku instalovány zřídka. Od roku
1970 byl hromosvod aplikován podle národní normy. Návrh byl
založen na základě bleskové koule, která byla často doplněna mřížovou soustavou. Typické objekty byly posuzovány poloměrem koule o velikosti 100 m, ale mohlo dojít k malým škodám, které jsem
však nezaznamenal.
Poznámka:
Mezinárodní soubor norem IEC 62305-1 až 4, evropský soubor norem
EN 62305-1 až 4 a český soubor norem ČSN EN 62305-1 až 4 nerozlišují mezi
„konvenčními“ a „nekonvenčními“ hromosvody. Z toho vyplývá, že je na mezinárodní, evropské a české úrovni jen jeden systém ochrany před bleskem.

Následující obrázek představuje příklad škody na budovách nebo
technologiích, které jsou chráněny „nekonvenčními“ (ESE) hromosvody.

Úder blesku do střechy sportovní haly (2005, Španělsko)
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Novostavba hotelu „chráněná“ aktivním
jímačem ESE v plamenech
Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec v oboru elektrotechnika a energetika, specializace ochrana před bleskem a přepětím;
doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky a ekologie;
Ing. Jan Mikeš, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky;
David Černoch, autorizovaný projektant ČKAIT, revizní technik EZ

Po úderu blesku o vrcholové hodnotě proudu 111 kA do aktivního jímače ESE, který byl umístěn na střeše hotelu, blesk přeskočil z jednoho svodu na vnitřní instalaci objektu.
Bezprostředně poté se vzňala střešní konstrukce hotelu. Požár byl uhašen po brzkém příjezdu jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Velké štěstí bylo, že
hotel byl těsně před dokončením, a tudíž nebyl obsazen lidmi. Celkové škody činily
asi 300 000 korun. Hromosvod měl platnou zprávu o revizi.

Úvod
V poslední dekádě 20. století znovu velmi intenzivně ožila otázka ochrany osob
a majetku před přímým úderem blesku. Česká republika dlouhodobě (intenzivně od 50.
let 20. století) patří k zemím, ve kterých

organizací. Došlo tak k využívání systémů nehomologovaných v České republice, které v současné době odporují i základnímu souboru norem
ČSN EN 62305. Na zhoršení tohoto
stavu se podílejí i orgány státní správy, které by naopak měly dohlížet na
prosazování zásad bezpečnosti
osob a majetku a jejich ochrany před bleskem. Z důvodu
růstu počtu instalací aktivních
jímačů ESE v České republice je nutné informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o případech selhání této
technické varianty hromosvodu. Jeden z mnoha případů se
stal v roce 2007, kdy po úderu blesku začala hořet střecha
stavby hotelu.
Obr. 2. Zahoření podkroví hotelu

Platná legislativa v oblasti
ochrany před bleskem
v České republice
V právním státě je třeba dodržovat platné zákony a vyhlášky. V oblasti ochrany před bleskem platí vyhláška ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
[1] (před rokem 2009 to byla vyhláška
č. 137/1998 Sb. [2]). V § 36 jsou vyjmenovány stavby, pro které je nutné
provést analýzu rizika podle normaObr. 1. Požár hotelu Odry způsobený úderem blesku tivních podkladů:
a) ohrožení života nebo zdraví osob,
do aktivního jímače ESE
zejména ve stavbě pro bydlení, stavbyly hromosvodní ochranou opatřovány přebě s vnitřním shromažďovacím prostorem,
devším budovy v soukromé sféře. Této tradistavbě pro obchod, zdravotnictví a školství,
ce a ochoty lidí investovat do vlastní ochrany
stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě
objektů bylo zneužito lobbystickými metopro větší počet zvířat,
dami prodejců, k čemuž přispěla nedostatečb) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejná osvěta a neprofesionalita kompetentních
ných službách, zejména v elektrárně, ply-
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nárně, 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, popř. jiných
hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být
před bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
Z výkladu MMR je zřejmé, že stavby veřejného charakteru, jako např. hotely, spadají
do rozsahu této vyhlášky a je třeba postupovat
v duchu § 3 této vyhlášky podle souboru českých technických norem (ČSN EN 62305-1,
-2, -3 a -4) [3] až [6].
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Podle stanoviska ministerstva průmyslu
a obchodu (dále MPO) jsou hromosvody podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. § 2 [7] vyhrazená technická zařízení, na která se nevztahuje
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků [8], a zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů [9].
Podle stanoviska Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) národní francouzská norma NF C 17-102 [10] a slovenská norma

su ve tvaru písmena T se dvěma nadzemními
podlažími oznámil majitel na operační středisko hasičů po půl deváté večer. Na místo vyjelo pět jednotek Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Pod kontrolu dostali hasiči požár za půl hodiny. Během další necelé hodiny museli rozebírat střechu zvenku,
a dokonce i sádrokartonové podhledy zevnitř
a prolévat je vodou. Zasažena byla především
střešní konstrukce na ploše 4 × 2 metry. Po
uhašení požáru na místě ještě zůstali místní hasiči z důvodu hlídání požářiště (obr. 1 a obr. 2).
Obr. 3.
Návrh
ochranných
prostorů
aktivního
jímače ESE
podle
NF C 17-102
[10]

ESE
27 m
Rp = 35 m (3 m pod vrcholem hlavice ESE)

3m

Rp = 64 m (7,5 m pod vrcholem hlavice ESE)
11 m
40 m

r = 213 m

Obr. 4.
Kontrola
ochranného
prostoru
aktivního
jímače ESE
podle ČSN
EN 62305-1
(poloměr
valící se
koule
r = 213 m)

ESE

11 m

8m

Redakce Elektro připravuje …
V příštím čísle časopisu Elektro 10/2012
bude zveřejněn článek o fatální nehodě
v důsledku zásahu studenta bleskem na fotbalovém hřišti v Malajsii, které bylo „chráněné“ aktivními jímači (ESE). V dalším
textu je krátká upoutávka na tento článek.

Smrt na stadionu
Zpráva o osudném použití aktivního
jímače (ESE) v Malajsii
…
Osudný večer 16. března 2012 hrál student Mohd Ridwan Jamal se svými přáteli
fotbal na malém stadionu patřícím univerzitě Kolej Univerziti Islam Melaka (KUIM).
Nikdo v té chvíli netušil, že se blíží tragédie, která si vyžádá jeden mladý život.
Malajsie je země s poměrně velkou četností úderů blesku, a proto zde ochrana před
bleskem hraje, nebo by měla hrát důležitou
roli. Vzhledem k tomu, že je univerzitní
hřiště situováno na vrcholu pustého kopce,
lze ho považovat za místo s velkým rizikem
zásahu blesku. Vedení školy si bylo tohoto
rizika vědomé, a proto svěřilo ochranu tohoto stadionu odborníkům na ochranu před
bleskem. A tak byly na tomto fotbalovém

40 m

Obr. 5.
Kontrola
dostatečné
vzdálenosti s aktivního
jímače ESE
podle [12]

ESE
27 m
3m

0,605 m

0,36 m

11 m

40 m

STN 34 1391 [11] nebyly převzaty do soustavy ČSN a nejsou ani normami harmonizovanými, nelze je podle právního názoru ÚNMZ používat pro účely vyhlášky
č. 268/2009 Sb. [1] jako odkaz na platné normy zavedené v České republice.

Tisková zpráva hasičů
Dne 21. června 2007 zapálil bleskový výboj střechu novostavby hotelu v Odrách, který
se nacházel „v ochranném prostoru“ aktivního
jímače ESE. Požár střechy objektu o půdory-
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Instalace aktivního hromosvodu ESE
podle francouzské národní normy
NF C 17-102 [10]
Bezprostředně po uhašení požáru byl demontován jímač ESE. Montážní ﬁrma hlavici jímače „údajně“ odeslala zpět k výrobci
do Francie pro účely šetření. Instalace hromosvodu podle národní francouzské normy
NF C 17-102 [10] měla „platnou“ zprávu
o revizi. Uvedená novostavba hotelu se nacházela na úpatí kopce, tedy v oblasti se zvýšenou bouřkovou činností.

hřišti instalovány jako ochrana před bleskem dva aktivní jímače ESE, a to na osvětlovacích rampách umístěných na protilehlých koncích hřiště.
Když večer 16. března 2012 udeřil blesk
do prostoru stadionu, nacházeli se hráči
uvnitř deklarovaného ochranného prostoru
jímače, přesto se již jeden z nich nevrátil
domů živý. Tato smrt univerzitního studenta
v KUIM by neměla být brána odpovědnými
orgány na lehkou váhu, neboť se může tato
situace kdykoliv opakovat. Nejde o nešťastnou náhodu, ale o trestuhodnou nedbalost.
…
Tato nehoda je další neoddiskutovatelný důkaz selhání jímače ESE se smrtelnými následky, jelikož oběť byla zasažena
bleskem evidentně uvnitř deklarovaného
ochranného prostoru jímače. Při stovkách
rekreačních zařízení po celé zemi používajících jímače ESE k ochraně otevřeného
prostranství nepotrvá dlouho, než se jiný
student nebo někdo z veřejnosti stane další
obětí přímého zásahu bleskem.
…
Celý článek o této smrtelné nehodě
v důsledku zásahu blesku v místě chráněném aktivními jímači ESE uvedeme
v příštím čísle Elektra 10/2010.

SD81/CZ/1112 © Copyright 2012 DEHN + SÖHNE

Ochrana před bleskem byla provedena
podle francouzské národní normy NF C 17-102 [10]:
– Jímací soustava – jedním jímačem ESE,
který byl pro ochranu uvedených objektů
podle platného souboru norem ČSN EN
62305 zcela nedostatečný (obr. 4).
Podle přílohy A.4 normy ČSN EN 62305-1
se pomocí metody valící se koule pro
bleskový proud 111 kA vypočítá její poloměr jako:
r = 10 · I 0,65 = 10 · 1110,65 = 213 m
kde
r je poloměr valící se koule (m),
I
vrcholová hodnota bleskového proudu (kA).
– Soustava svodů – jedním svodem, který
nezaručil bezpečné odizolování bleskového proudu od vnitřních konstrukcí hotelu
(především klimatizace kovových nosných
proﬁlů sádrokartonových příček). Dostatečná vzdálenost s pro jeden svod 0,605 m
(obr. 5). Podle literatury [12] se dostatečná
vzdálenost s vypočítá:

Pro výškovou úroveň: 7 až 12 m (hřebenové vedení):







   
    

s = s1 + s2 = 0,16 + 0,12 = 0,28 m
kde (pro případ hotelu)
M´ je vzájemná indukčnost (1,5 μH/m),
T1 doba čela (10 μs),
kc
činitel rozdělení bleskového proud
(pro třírozměrnou soustavu | 0,44,
pro hřebenovou soustavu | 0,36,
obr. C.3 podle ČSN EN 62305-3 ed. 2),
km činitel materiálu (cihla | 0,5),
l
délka svodu (7 a 5 m),
imax vrcholová hodnota bleskového proudu (111 kA).





   
     





   
    

   

kde (pro případ hotelu)
M´ je vzájemná indukčnost (1,5 μH/m),
T1
doba čela (10 μs),
kc
činitel rozdělení bleskového proudu (pro jeden svod | 1),
činitel materiálu (cihla | 0,5),
km
l
délka svodu (12 m),
imax vrcholová hodnota bleskového proudu (111 kA).
– Uzemňovací soustava – základovým zemničem.

Posouzení ochrany před bleskem podle
ČSN EN 62305-3 [3] až [6], EN 62305-1
až 4 [13] až [16] a IEC 62305-1 až 4 [17]
až [20]

Obr. 6. Situace po uhašení požáru

s = 0,28 m
s = 0,16 m

s = 0,28 m
s = 0,16 m

Obr. 7. Návrh jímačů, svodů a kontrola dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 62305-3 [5]

Při zvýšení počtu svodů bylo podstatně
sníženo riziko přeskoku ze soustavy svodů
na vnitřní instalace objektu.
Hlavním důvodem vzniku požáru hotelu
s největší pravděpodobností bylo nedodržení dostatečné vzdálenosti s mezi jedním svodem a vnitřní elektrickou instalací budovy.

Shrnutí
Je nutné a potřebné informovat technickou
i laickou veřejnost o nedokonalé ochraně objektů za pomoci aktivních jímačů ESE, které se
při selhání chovají jako klasické kovové jímače a v nedostatečném počtu odporují předepsaným hodnotám svodů a jímačů ČSN EN 62305.
Jak dokázaly mimořádné události, např.:
– hotel v Odrách (2007) [21] – větší hodnota
bleskového proudu 111 kA,
který protekl jedním svodem,
způsobila jeho přeskok a následně zapálení stavby,
– bioplynová stanice v Malšicích (2011) – menší hodnota bleskového proudu 18 kA
zapříčinila úder do ochranného prostoru aktivního jímače ESE, který způsobil
výbuch a požár této stanice (viz Elektro č. 11/2011,
str. 23-26).
Aby nedocházelo k těmto mimořádným událostem, je
nutné dodržovat soubor českých technických bezpečnostních norem ČSN EN 62305-1
až -4 [3] až [6], dále také EN
62305-1 až -4 [13] až [16], IEC 62305-1 až -4
[17] až [20]. Tyto normy v sobě obsahují mnohaleté zkušenosti odborníků v ochraně před
bleskem z celého světa.
Pracovníci státního odborného dozoru
(SOD) by si měli uvědomit, že jejich povinností je na prvním místě prosazovat principy bezpečnosti pro osoby a stavby tak, aby
bylo omezeno obecné ohrožení veřejnosti.
V praxi tomu tak často není a bohužel jejich

– Jímací soustava – hřebenové vedení (obr. 7
a obr. 8) je uchyceno na hřebenu střechy
tak, že byly splněny požadavky normy
ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.
– Soustava svodů – sedm svodů (obr. 7
a obr. 8). Původní jeden svod byl doplněn
dalšími šesti svody, které byly prioritně
umístěny v rozích objektu a připevněny
k okapům. Tak byla zkrácena dostatečná
vzdálenost s podle literatury [12]:
Pro výškovou úroveň: 0 až 7 m (mřížová
soustava):
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Obr. 8. Současný stav hromosvodu podle ČSN EN 62305-3 [5]
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prioritou je za jakoukoliv cenu najít řešení
tak, aby byly splněny požadavky dovozců
těchto zařízení.
Podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. [22]
je nejen trestně zodpovědný projektant, revizní
technik, soudní znalec, ale osobní trestní zodpovědnost nese také inspektor SOD.
Literatura:
[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
[2] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
[3] ČSN EN 62305-1: 2006 Ochrana před bleskem –
část 1: Obecné principy.
[4] ČSN EN 62305-2: 2006 Ochrana před bleskem –
část 2: Řízení rizika.
[5] ČSN EN 62305-3: 2006 Ochrana před bleskem –
část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí
života.
[6] ČSN EN 62305-4: 2006 Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách.
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Vysokonapěťové vodiče
řady HVI®

Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE GMBH+CO.KG., organizační složka Praha

1. Úvod
Blesk je přírodní elektrický vysokonapěťový jev. Často je možno
slyšet:
„Blesk se chová velice nevyzpytatelně a dělá si, co chce.
Použitá ochranná opatření jsou spíše teorií, která v praxi
nefungují.“
Toto tvrzení většinou vychází buď z nevědomosti, nebo spíše
z nechuti se tímto oborem vůbec zabývat. Přitom ochrana před
bleskem, která je popsaná v českých technických normách
ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [1 až 4] je založena na dlouhodobých
vědeckých výzkumech na celém světě. Jejím dodržením se tak
případné vzniklé riziko škod omezí na minimum.

2. Rozdíl mezi vodiči HVI a HVI light
Základem bezpečné koncepce ochrany před ochrany před bleskem je na prvním místě zabránění vniknutí bleskového proudu
do vnitřní instalace, které může být způsobeno:
- Vzájemným pospojováním jímací soustavy s vnitřními kovovými
instalacemi (kabeláži, nevodivými kovovými instalacemi).
- Nedovolenými přeskoky mezi vnější a vnitřní vodivou instalací.
Z výše uvedených důvodů vyvinula firma DEHN ve svých laboratořích speciální vysokonapěťové kabely řady HVI. Vodiče se vyrábějí
ve dvou provedeních:

Pozn.: Vodič CUI stojí mimo řadu vodičů HVI. Je určen jen pro
izolaci posledních 3 až 5 m délky svodu k zemniči. U tohoto
vodiče není potřeba dodržovat ani dostatečnou vzdálenost, ani
připojení k vodiči PE nebo PEN.
Shrnutí nejdůležitějších podmínek
správné instalace vodičů HVI:
- V nejvyšším bodě napojení vodičů HVI je nutno dodržet výše
uvedenou dostatečnou vzdálenost s pro oba typy vodičů (pro
anténní systém je to bod napojení vodiče na jímací tyč, u skrytých
svodů je to bod napojení vodiče HVI na okružní oddálené
vedení) – může hrozit přímý přeskok bleskového proudu.
- V oblasti koncovky vodiče se nesmí nacházet žádné kovové
předměty do vzdálenosti s (především kovové svorky na izolaci
vodiče) – může hrozit vznik klouzavého výboje. Zde se musí
instalovat jen plastové díly, např. stahovací pásky z PVC nebo
držáky).
- Ve vzdálenosti 1,5 m od místa napojení vodiče HVI k jímači se
musí provést vyrovnání potenciálu speciální svorkou, která spojí
izolaci vodiče s vnitřním pospojováním (vodičem PE) – jinak
může hrozit vznik klouzavého výboje. Vodič PE je možno buď
napojit na střeše objektu na vnitřní pospojování nebo ho vést
souběžně s vodičem HVI a napojit na zkušební svorku svodu
ve spodní části instalace.
- Toto pospojování se nemusí provést na opačném konci vodiče
HVI, kde se vodič připojuje na uzemňovací přívod zkušební
svorkou, která je umístěna buď 20 až 30 cm nad povrchem
terénu nebo jde o provedení do chodníku.

- HVI (pro vyšší stavby, kde je nutno dodržet dostatečnou vzdálenost s=0,75 m [5] pro vzduch dle ČSN EN 62305-3 ed.2 [3]).
- Typ I (pevná délka - spojení jímač – zemnič, obr. 1).
- Typ II (pevná délka – spojení jímač – okružní vedení, obr. 1).
- Typ III (možnost zkrácení – spojení jímač – okružní vedení/
zemnič, obr. 1).
- HVI light (pro nižší stavby, kde je nutno dodržet dostatečnou
vzdálenost s = 0,45 m pro vzduch [6]).
- systém DEHNcon H s vodičem HVI light (anténní systémy,
solární systémy, s ≤ 0,175 m pro vzduch [7]).

- Toto pospojování se také neprovádí v horní části vodiče HVI
light, kde jsou použity speciální trojnožky. Na nich jsou umístěny
speciální svorky pro připojení vnější izolace vodiče HVI light
(obr. 2).
- Vodiče HVI se nedají libovolně spojovat - vždy musí být dodržena oblast koncovky (1,5 m).
- Pro ukončení vodičů musí být použity originální svorky, které
připojí zároveň jeho vnější izolaci.
- Bude-li pro skryté svody (vodiče HVI) dostatečná vzdálenost s ve
výškové úrovni okružního jímacího vedení do:
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- Vodiče HVI se musí vždy nacházet v ochranném prostoru jímací
soustavy. Nesmí do nich nikdy udeřit blesk.
- Montáž vodičů HVI se zásadně vždy provádí při teplotách nad
+5°C. Minimální poloměr ohybu vodiče je 200 mm. Jeho vnější
izolace nesmí být v kontaktu se zemí a s omítkou nebo betonem.
Proto se musí umístit do PVC trubky nebo použít se speciální
přídavnou instalací v šedé barvě.
Pozn.: Při nacenění je nutno definovat první čtyři metry vodiče
a pak jeho každý další metr. Je nutno znát délku jednotlivých
svodů.

- 0,5 m provede se napojení vodiče HVI dle obrázku č. 3
a montážního návodu [5];
- vyšší než 0,5 m provede se napojení vodiče HVI dle montážního
návodu [5].
- V případě skrytých svodů (vodiče HVI) se doporučuje umístění
vodiče ve fasádě, pokud možno v jejím vnějším opláštění, které,
je-li kovové, musí být uzemněno.
- V žádném případě se nedoporučuje uložení vodiče HVI do kovových trubek-vždy do plastových.

Při splnění projekčních a montážních pokynů firmy DEHN dojde
k eliminaci účinků bleskového proudu až do hodnoty 150 kA
(vlny 10/350 μs), které mohou být přeneseny z jímací soustavy
do vnitřních instalací buď:
- přímým galvanickým spojením těchto soustav;
- a nebo nedovolenými přeskoky, které vzniknout mezi jímací
soustavou a vnitřními instalacemi objektu;
Účinky elektromagnetického pole bleskového proudu, které
vznikají v prostoru kolem vodiče, zůstanou (vlny 8/20 μs).

Obr. 4. Skryté svody ve skleněné fasádě objektu provedené vodiči HVI.
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3. Použití vysokonapěťových vodičů HVI
Vodiče řady HVI se používají především pro izolaci:
- Skrytých svodů ve skleněných (obr. 4) nebo zateplených fasádách.
- Anténních a satelitních systémů.
- V prostorách s nebezpečím výbuchu (zónách EX – 1, 2 nebo
21, 22).
Nedoporučují se tyto aplikace:
- Izolace kolmých křížení vodičů (nutno dodržet oblast koncovky
na každou stranu 1,5 m).
- Skryté svody, kde se neprovede odizolování jímací soustavy na
střeše objektu. Hrozí zavlečení bleskového proudu do objektu
paralelními cestami.
- Výškové budovy, kde se překročí dostatečná vzdálenost s=0,75 m
(pro vzduch), která je vypočtena pro nejvyšší místo napojení
vodiče HVI.

4. Shrnutí
- Projektant, montážní firma a revizní technik se musí při své činnosti řídit montážními návody vodičů HVI [5 až 7].
- Vysokonapěťové vodiče řady HVI umožní svými speciálními vlastnostmi optimalizaci počtu svodů (jejich případné snížení).

- Tato optimalizace musí být vždy podložena správně provedeným
výpočtem dostatečné vzdálenosti s dle ČSN EN 62305-3 ed.2
[3].
- Projektant by měl při svém návrhu upřednostnit technické hledisko a optimalizovat jeho architektonické provedení.
- V současné době mohou být vodiče HVI distribuovány navinuté
na bubnech, proto je velice důležité se řídit těmito výše uvedenými pokyny a zohlednit je při cenových kalkulacích.

Literatura:
[1] ČSN EN 62305 – 1 ed.2, 2011-09: 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 ed.2, 2012-01: Ochrana před bleskem
– část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
[4] ČSN EN 62305 – 4 ed.2, 2011-09: Ochrana před bleskem
– část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
[5] Montážní návod DEHNconductor-System, Vodič HVI® - I, II,
III, Publikace č. 1566/CZ/UPDATE 10.10./Id-No.050244
[6] Montážní návod DEHNconductor-System, Vodič HVI® light,
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[7] Montážní návod DEHNconductor-System DEHNcon-H, Vodič
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Panasonic
Ionizery pro „široké“ aplikace
Ionizery řady ER-X byly navrženy pro aplikace, kde je třeba odstraňovat statický náboj na velkých plochách. Nabídka ionizerů v porfoliu
Panasonic Electric Works je velmi bohatá, přesto možnost efektivně obsáhnou šířku výroby až 1280 mm přichází až s tímto modelem.
V řídící jednotce jsou k dispozici režimy pro optimální neutralizaci
povrchů v rozličných aplikacích. V závislosti na vašich potřebách
mohou ionizery řady ER-X pracovat bez stlačeného vzduchu
na vstupu, ale také s připojeným vzduchem až do tlaku 5 barů.
Ionizer nabízí jak plně automatický tak i manuální režim. V manuálním režimu je možné nastavit vybíjecí frekvenci i rovnováhu
dle individuálních požadavků.
Až dvě aplikační hlavice mohou být připojeny k jedné řídicí jednotce.
To umožňuje zdvojnásobit pracovní šíři až na 1,2 m. Aby neutralizace probíhala co nejefektivněji mohou být hlavice nastaveny
v libovolném směru bez jakéhokoliv omezení. Kromě vysoké bezpečnosti byl při návrhu kladen velký důraz na rychlou nekomplikovanou údržbu. Vybíjecí jehly jsou snadno dostupné a jejich
výměna je maličkostí. Při provozu jsou dobře chráněny a nehrozí
žádné riziko zranění. Na ovladači je LED kontrolka pro signalizaci
výskytu chyby; zároveň je možné zde odečíst stav rovnováhy
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iontů a intenzitu elektrického náboje. Všechna potřebná nastavení
se provádějí přímo na řídícím ovladači pomocí jemných potenciometrů. Stejně jako ostatní ionizery Panasonic je i řada ER-X
napájena napětím 24 V což umožňuje použití téměř v jakémkoliv
prostředí.
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Kancelář podpory prodeje pro ČR a SR
Veveří 111, 616 00 Brno
Tel.: +420 541 217 001, Fax: +420 541 217 101
http://www.panasonic-electric-works.cz
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Vyhledávání rizik na stavbách se stanicemi
mobilních operátorů
Ing. Jiří Kutáč, znalec v oboru elektrotechnika, specializace ochrana před bleskem a přepětím,
David Černoch, Vodafone Czech Republic, a. s.

1. Úvod
Na stavbách s anténami mobilních operátorů hrají důležitou roli především tyto
faktory:
– umístění anténního stožáru,
– samostatný stožár, na kopci nebo v rovině,
– umístění na budově, nižší nebo vyšší,
– počet bouřkových dní; v České republice
se počet bouřkových dní pohybuje v intervalu 25 až 40 za rok.
Projektant nebo revizní technik musí dbát
zvýšené pozornosti z hlediska ochrany před
bleskem při projektování anténních systémů
v objektech, kde se vyskytují tyto faktory:
– větší množství osob nebo nepohyblivé osoby,
– velmi drahá elektronická zařízení,
– prostředí s nebezpečím výbuchu,
– prostředí, kde by výpadek médií (plynu,
vody, elektřiny) představoval ohrožení života osob nebo majetku.

2. Škody způsobené bleskem
na anténních systémech

3. Základní postupy při navrhování
ochrany před bleskem

Po výboji blesku může dojít nejen k celkové destrukci antény (obr. 4), ale také po
zavlečení části bleskového proudu dovnitř
budovy ke zničení vnitřního elektronického
zařízení. Stopy působení bleskového proudu
byly patrné i na betonovém základu anténního stožáru. Následky škody, které byly způsobeny účinky působení bleskového proudu,
byly především na elektronických zařízeních
uvnitř budovy (počítače, servery a další tech-

3.1 Prohlídka objektu, sladění instalace
ochrany před bleskem s normami
Při první návštěvě stavby je třeba se zaměřit na její současný stav a učinit tyto kroky:
– Nechat si předložit dokumentaci a zprávy
o revizi ochrany před bleskem a přepětím
(majitelem nebo provozovatelem zařízení). Na základě zkušeností z praxe nelze
v některých případech brát zprávu o revizi

Obr. 2. Úder blesku do stanice mobilního operátora na sile dřevní štěpky, přechod vodiče
HVI na holý vodič [1]

Obr. 4. Detail zničeného anténního systému po
přímém úderu blesku [1]

Obr. 1. Úder blesku do stanice mobilního operátora na sile dřevní štěpky [1]

Instalací anténních systémů se nesmí zhoršit ochrana před bleskem pro stavbu, elektrická, elektronická zařízení a osoby nacházející
se uvnitř objektů.
Všeobecně antény představují zvýšené
nebezpečí úderu blesku nejen pro samotné
stavby, ale především pro elektrická, elektronická zařízení a osoby nacházející se
uvnitř budov (obr. 1 až obr. 3). Je to dáno
obecným předpokladem, že anténní systémy jsou umisťovány většinou na nejvyšších
částech budov.
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Obr. 3. Úder blesku do stanice mobilního operátora na sile dřevní štěpky; poškození telefonní
ústředny [1]

nologická zařízení). Celková škoda přesáhla
300 000 korun.
Je znám dokonce případ, kdy bleskový
proud vtekl do budovy po anténním kabelu
a přeskočil přes tělo řídícího důstojníka hasičů na zásuvku nn. Dispečerský pult byl situován tak, že důstojník seděl zády k oběma zásuvkám. Jeho kolegové, kteří byli na výjezdu,
nezachytili jeho signál, a tak se urychleně vrátili. Našli ho v bezvědomí a poskytli mu první
pomoc. To rozhodlo o záchraně jeho života.

za relevantní doklad. V případě problémů
může revizní technik prohlásit, že v době
vykonání revize nenastala žádná závada na
instalaci. Proto je vhodné průběžně pořizovat fotodokumentaci dané aplikace, aby
v případě nutnosti byl k dispozici věrohodný objektivní materiál.
– Prohlédnout současnou vnější ochranu
před bleskem (LPS). Rozhodnout, zda hromosvod (jímací soustava, soustava svodů,
uzemňovací soustava) a svodiče přepětí
(SPD) typu 1 jsou v souladu s normou ČSN
34 1390 [2] nebo souborem norem ČSN
EN 62305-1 až 4 [3], [4], [5], [6] a součásti LPS jsou v dobrém funkčním stavu;
– ČSN 34 1390 [2] (objekt byl vyprojektován a revidován podle této normy). Zkontrolují se:
– ochranné prostory jímací soustavy
podle přílohy 2, a dle 4l. 36 až 63
– materiály jímací soustavy a soustavy
svodů podle tab. 2 a 3, a dle čl. 86 až 90
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– počet svodů a jejich spojů podle
čl. 64 až 85,
– uzemnění podle čl. 96 až 110,
– dostatečná vzdálenost podle čl. 111
až 114 (Pozor! Vzorec pro dostatečnou vzdálenost v čl. 112 je chybný,
je nutné použít vzorec podle čl. 6.3
z ČSN EN 62305-3 [5]),
– souběh a křižování vnějších elektrických vedení od hromosvodu nad
zemí podle čl. 115,
– souběh a křižování vnějších sdělovacích vedení od hromosvodu nad
zemí podle čl. 122.
– ČSN EN 62305-1 až 4 ed.1 [3], [4], [5],
[6] (objekt byl vyprojektován a revidován podle tohoto souboru norem).
Zkontrolují se:
– ochranné prostory jímací soustavy podle přílohy A,
– materiály jímací soustavy a soustavy
svodů podle tab. 6,
– počet svodů a jejich spojů podle čl. 5.3,
– uzemnění podle čl. 5.4,
– dostatečné vzdálenosti podle čl. 6.3
(obr. 5),
– souběh a křižování vnějších elektrických vedení od hromosvodu nad zemí
podle čl. 115 ČSN 34 1390,
– souběh a křižování vnějších sdělovacích vedení od hromosvodu nad zemí
podle čl. 122 ČSN 34 1390.
– Zkontrolovat vnitřní ochranu před bleskem
a přepětím a zaměřit se na kontrolu:
– přepěťových ochran SPD typu 2 a 3 z hlediska:
– energetické koordinace ochran, doporučuje se stejný výrobce (obr. 6),
– signalizace provozu nebo poruchy podle montážních návodů výrobců přepěťových ochran,
– vybavení předjištění přepěťových ochran;
– pospojování:
– kontrola spojů s ohledem na přechodový
odpor (měřením), tj. na uvolněné nebo
přerušené spoje;
– vizuální kontrola s ohledem na korozi;
obzvlášť na úrovni terénu;
– kontrola porušení pospojování stínění,
– průřezy vodičů.

3.2 Provedení hromosvodu pro anténní
systémy
3.2.1 Na budovách bez hromosvodu
Není-li na budově nainstalován hromosvod, navrhne se jímač jen pro anténní systém pro ochranu antény před přímým úderem blesku.
Pro oddálený (izolovaný) hromosvod postačí zřídit jen jeden svod, je nutná kontrola
dostatečné vzdálenosti s.
Pro neoddálený (neizolovaný) hromosvod
je nutné instalovat minimálně dva svody. Pro
každý svod se zapustí do nezámrzné hloubky
tyčový zemnič. Přednost má však základový
zemnič. Samozřejmostí by mělo být spojení

zemničů s hlavní ekvipotenciální sběrnicí. Tento návrh by měl být vždy v souladu se záměrem majitele objektu s využitím ploch v okolí,
aby nekolidoval s případnou výstavbou.
3.2.2 Na stavbách s nefunkčním
hromosvodem
Nejprve je zjištěn současný stav hromosvodu dané stavby. Na základě vizuální prohlídky se zjistí, zda se na střeše budovy nachází nefunkční hromosvod nebo hromosvod, který neodpovídá daným normám. Měl
by být písemně vyhotoven protokol daných
nedostatků, který bude sloužit jako podklad

– zvolení třídy ochrany LPS podle tabulky 1
pro daný anténní systém;
– správné zatřídění stavby do třídy LPS:
– objekty vyjmenované ve vyhlášce č. 268/
/2009 Sb. [7],
– objekty soukromého charakteru; zde postačí podepsaný zápis majitelem nebo
provozovatelem zařízení o zatřídění stavby do třídy LPS,
– sladění třídy ochrany před bleskem již
stojící stavby a anténního systému; nikdy nesmí být třída ochrany před bleskem LPS antény na nižší technické úrovni, než je třída LPS pro stavbu (opačný
případ je možný);
– volba jímací soustavy podle přílohy A ČSN
EN 62305-3 [5] – viz tab.
Orientační zatřídění stanic mobilních operátorů do tříd ochrany před bleskem (LPS)
Označení
Popis stanice
Třída
stanice
LPS
BTS
malé stanice
III
BSC
velké stanice, ústředny
II
MSC
hlavní stanice
I

Obr. 5. Stanice mobilních operátorů; izolovaný
hromosvod vodič HVI [1]

Pro již existující stavby je ekonomicky výhodnější řešení provedení ochrany před bleskem jen pro anténní systém podle ČSN EN
62305-1 až -4 a dosavadní hromosvod ponechat podle ČSN 34 1390 v původním stavu.
Při tomto řešení je nutné respektovat odizolování části bleskových proudů od vnitřních
instalací budovy podle čl.
111 až 114 ČSN 34 1390
[2] a podle čl. 6.3 ČSN
62305-3 [5]. Proto je někdy potřebná částečná
úprava dosavadního hromosvodu.

Oddálený (izolovaný)
hromosvod
U tohoto typu hromosvodu je úplně izolován
vnější potenciál bleskového proudu (jímací souObr. 6. Energetická koordinace přepěťových ochran [1]
stavou, soustavou svodů)
pro jednání mezi vlastníkem objektu a ﬁrmou
od vnitřního potenciálu (anténami, klimadodávající anténní systém. Investor by měl
tizačními jednotkami, vnitřní elektroinstavždy rozhodnout o nákladovosti své inveslací) podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.1.2 [5].
tice s ohledem na možnou úpravu existující
Izolace je vyjádřena dostatečnou vzdáleochrany před bleskem podle platných norem
ností s podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3 [5]
a ve spolupráci s projektantem najít efektiv(obr. 5). Přitom se vzájemně pospojují všechní technické a ekonomické řešení.
ny části s vnitřním potenciálem. Pro živé
vodiče se použijí svodiče SPD typu 2 (ka3.2.3 Na budovách s hromosvodem
tegorie C2).
Je možné novou instalaci mobilních operátorů na současných stavbách zapracovat do
Neoddálený (neizolovaný) hromosvod
již existující instalace hromosvodu?
Jímací soustava by měla být navržena tak,
– Ano.
aby byl vyloučen přímý zásah blesku do antén. Současně se jímač a soustava svodů voNová instalace antény se nachází v ochrandivě spojí s anténním stožárem a všechny
ném prostoru podle přílohy 2 ČSN 34 1390 [2]
kovové konstrukce se spolu vzájemně spojí
(u již stojících objektů) nebo podle přílohy
podle ČSN EN 62305-3, čl. E5.1.1 [5]. Živé
A ČSN EN 62305-3 [5] (u nových objektů).
vodiče napájecích i koaxiálních kabelů se
– Ne.
spojí s neživými částmi přes svodiče SPD
Nutný postup pro správný návrh instalace hrotypu 1 (kategorie D1) (obr. 7).
mosvodu:
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3.3 Revize
Ochrana před bleskem a přepětím je nedílnou součástí elektrické instalace. Podléhá

na dostatečná vzdálenost s mezi jímací soustavou, anténami a rozváděči.
Vizuální kontrola uzemnění spočívá v kontrole materiálu a průřezu svodu k uzemnění,

které svodiče bleskových proudů není nutné
při měření izolačního stavu odpojit.
Je na zkušenostech revizního technika,
aby zvolil správnou metodu a správný měřicí přístroj pro danou konﬁguraci uzemnění.

4. Shrnutí
– Správně sladit požadavky operátora s právními předpisy České republiky.
– Anténní systémy na již stojících stavbách
nesmí zhoršit současnou úroveň ochrany
před bleskem.
– Respektovat věže mobilních operátorů jako
omezený vodivý prostor.
– Dodržovat schválené montážní postupy jednotlivých operátorů a montážní návody výrobců hromosvodu a přepěťových ochran.

Obr. 7. Instalace svodičů SPD typu 1 pro stanice mobilních operátorů Radio Basic Station (RBS)

tedy stejným předpisům pro revize jako ostatní zařízení. Jde o speciﬁckou problematiku
a detailní normalizace evropskými a českými normami je poměrně nová. Přesně je řešena normami ČSN 33 1500 a ČSN 33 1500/
/Z4 [8] a [9] a ČSN 33 2000-6 [10].
Doporučené postupy revize:
– Prohlídka instalace
U nových zařízení je součástí prohlídky
i porovnání skutečného provedení s technickou dokumentací. U vnější ochrany je nutné
především překontrolovat provedení jímačů,
počet a provedení svodů, provedení vyrovnání potenciálů a provedení uzemnění.
U oddálených hromosvodů je třeba zkontrolovat, zda antény a rozváděče leží v ochranném prostoru jímací soustavy a zda je dodrže-

mechanické ochrany svodu, a je-li to možné, i v kontrole pasivní ochrany proti korozi.
Prohlídka vnitřní ochrany před přepětím
se zaměřuje na vizuální kontrolu instalace
svodičů bleskových proudů a přepětí a na
kontrolu vyrovnání potenciálu.
– Měření
Měření elektrického spojení spojů, např.
při instalaci Faradayovy klece a všech spojů,
které nebudou později přístupny.
Co se týče měření izolačních odporů, je
třeba poznamenat, že před měřením je vhodné svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí odpojit. Nejsnadněji se odpojí vyjmutím
modulů svodičů; to také umožní změřit izolační stav patic svodičů, kde může být vlivem
znečištění a vlhkosti zhoršen stav izolace. Ně-
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v dané problematice. Jednotlivé části monograﬁe jsou původní výzkumné výsledky autorů, které vznikly v rámci jejich bádání a zkoumání dané problematiky v návaznosti na jejich
praktické a provozní zkušenosti. Autoři respektují platné normy o ochraně před bleskem ČSN
EN 62305 a STN EN 62305 a všechny dodatky
platné od února 2009 vztahující se k této odborné problematice. V úvodní kapitole se autoři zabývají fyzikálními příčinami vzniku blesku a jeho účinků. Druhá kapitola dává ucelený
návod, jak si chránit život a majetek za bouřky. Ve třetí kapitole se autoři zaměřili na rizika v oblasti ochrany před bleskem a přepětím.
Jsou zde uvedeny legislativní požadavky a vysvětlena jednotlivá rizika. Vyhledáváním rizik
v ochraně před bleskem a přepětím se zabývá
čtvrtá kapitola a spolu s pátou kapitolou, kde

jsou uvedeny příklady událostí s rozborem příčin zásahu blesku do objektu, patří k nosným
kapitolám této publikace. V následné šesté
kapitole je analýza nejčastějších projekčních
a montážních chyb z pohledu soudních znalců.
Sedmá a osmá kapitola se zabývá projektováním a montáží ochrany před bleskem, a to pro
rodinné domy, obytné domy, historické objekty
a památky, zemědělské stavby, průmyslové objekty, speciické objekty, tj. stanice mobilních
operátorů, čistírny odpadních vod, obnovitelné,
resp. fotovoltaické zdroje, bioplynové stanice,
prostory s nebezpečím výbuchu, telekomunikace. V deváté kapitole se autoři zaměřili na
bezpečnost systému při respektování platných
norem v ČR a SR a desátá kapitola je autorským shrnutím této velmi úspěšné publikace.
6

SD81/CZ/1112 © Copyright 2012 DEHN + SÖHNE

Komplexní řešení ochrany
bytového domu

David Černoch
revizní technik EZ, autorizovaný projektant ČKAIT

Úvod
V úvodu je potřeba říci, že všechny prováděné projekty, montáže a revize hromosvodů se řídí platnou legislativou ČR. Pro
příklad obsahu a postupů byl zvolen běžný tří vchodový bytový dům 10m x 40m
s výškou 15m.
Projektant, který navrhuje ochranu před
bleskem a přepětím anténních systémů, by
měl na prvním místě zjistit požadavky majitele. U soukromých staveb, které nejsou
vyjmenovány ve vyhlášce č. 268/2009
Sb., určuje tuto třídu ochrany před bleskem LPS majitel (provozovatel). U bytového domu je to projektant na základě výpočtu analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2.

1. Seznam platných předpisů a norem
Zákon o územním plánování a stavebním
řádu č. 183/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci
499/2006 Sb.

staveb

č.

ČSN EN 50164-4 Součásti ochrany před
bleskem (LPC) – část 4 : Požadavky na
podpěry vodičů.
ČSN 33 2000 – 4 – 443 Elektrotechnické
předpisy – Elektrická zařízení – část 4 –
44: Bezpečnost – Ochrana před přepětím
– oddíl 443 ed.2 Ochrana před atmosférickým přepětím nebo spínacím přepětím.
ČSN 33 2000 – 5 – 534 Elektrické instalace nízkého napětí část 5 – 53 Výběr
a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – oddíl 534 Přepěťová
ochranná zařízení.
ČSN 60664 – 1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí část 1 Zásady, požadavky a zkoušky.
ČSN EN 33 2000-5-54 ed.2: 2007-09
Elektrická instalace nízkého napětí- část
5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče
ochranného pospojování.

Vyhláška o technických požadavcích na
stavby č. 268/2009 Sb.

ČSN 33 1500: 1991-06 Elektrotechnické
předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 34 1390, 1969: Předpisy pro ochranu
před bleskem.

ČSN 33 1500: 2007-09 Elektrotechnické
předpisy - Revize elektrických zařízení,
Z4 9.07t

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem –
část 1 : Obecné principy.
ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem –
část 2 : Řízení rizika.
ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem
– část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem –
část 4 : Elektrické a elektronické systémy
uvnitř staveb.
ČSN EN 50164-1 Součásti ochrany před
bleskem (LPC) – část 1 : Požadavky na
spojovací součásti.
ČSN EN 50164-2 Součásti ochrany před
bleskem (LPC) – část 2 : Požadavky na
vodiče a zemniče.
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ČSN 33 2000-6-61 ed.2 Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy
pří výchozí revizi. Z1 9.07t
ČSN 33 2000-6 Elektrická zařízení nízkého napětí-část 6 : Revize PNE 33 0000 – 5
Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízeni.
Na základě vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. je nutno
provést výpočet řízeného rizika dle ČSN
EN 62305 – 2 pro tyto stavby:
- ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě
pro obchod, zdravotnictví a školství,
stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě
pro větší počet zvířat,

- poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně,
plynárně, vodárně, budově pro spojová
zařízení a nádraží,
- výbuch zejména ve výrobně a skladu
výbušných a hořlavých hmot, kapalin
a plynů,
- škody na kulturním dědictví, popřípadě
jiných hodnotách, zejména v obrazárně,
knihovně, archivu, muzeu, budově, která
je kulturní památkou,
- přenesení požáru stavby na sousední
stavby, které podle písmen a) až d) musí
být před bleskem chráněny,
- ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li
nad okolí, zejména u továrního komínu,
věže, rozhledny a vysílací věže.

2. Správný postup návrhu hromosvodu
-

Prohlídka lokality
Výpočet systému ochrany před bleskem
Návrh hromosvodu (střecha a uzemnění)
Montáž
Revize
Předání uživateli

3. Prohlídka lokality
Lokalitu je potřeba vždy ověřit nejen ze
stavební dokumentace, ale i prohlédnout ji
fyzicky a zaměřit se zejména na
- Typ terénu (městská zástavba,
vyvýšeniny, rovina…atd.)
- Typ okolní zástavby (typ okolních
budov, jejich výška a konstrukce)
- Inženýrské sítě v okolí (zejména
budoucí sítě objektu)
- Vnitřní instalace TZB

4. Výpočet
Po zajištění všech podkladů (stavební výkresy) pro výpočet je potřeba na základě
informací investora správně zatřídit objekt do LPS. Zpravidla bude bytový dům
v LPS IV, nebo III. Toto je nutné zkontrolovat výpočtem analýzy rizika.
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Stávající objekty

5. Obsah projektové dokumentace

U stávajících objektů je hlavní podmínkou ověření situace uvnitř stavby vzhledem k přepěťovým ochranám, rozmístění
elektroinstalace, rozvod technologických
médií (voda, plyn, TUV, atd). Základním
podkladem bude výchozí revize, PD elektroinstalace a stavební výkresy. Z těchto
podkladů je nutné určit vhodnost systému
ochrany klasický hromosvod / izolovaný
hromosvod.
U izolovaného hromosvodu dochází
k úplné izolaci mezi vnějším potenciálem
bleskového proudu (jímací soustavou,
soustavou svodů) a vnitřním potenciálem
dle ČSN EN 62305-3, čl. 5.1.2. Jedná se
o dodržení vypočtené vzdálenosti s mezi
hromosvodem a instalací 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.
Klasická jímací soustava by měla být
navržena tak, že se jímač a soustava svodů
vodivě spojí se všemi kovovými konstrukcemi dle ČSN EN 62305-3, čl. E5.1.1.
Živé vodiče kabelů se spojí s neživými
částmi přes svodiče SPD typu 1 / kategorie D1.

Základním požadavkem pro návrh
ochrany je analýza rizika s výpočtem
dostatečné vzdálenosti. Na základě těchto výpočtů je možné navrhnout systém
ochrany vhodný pro daný typ objektu.
Dostatečná vzdálenost by se měla kontrolovat u jednotlivých objektů pro všechny druhy materiálů např. vzduch – km = 1,
cihla – km = 0,5 nebo DEHNiso – km = 0,7
(dle daného výrobce) pro nejvyšší bod
přiblížení jímací soustavy k vnitřním konstrukcím. V praxi to je např. horní konec
anténního stožáru nebo klimatizace na
střechách objektů. V případě vyšších obytných domů je to místo v jejich nejvyšších
patrech. Není-li možno dodržet dostatečnou vzdálenost, měla by být přeložena

Zaměřit se na kontrolu:
- vnitřní ochrany před bleskem a přepětím,
- přepěťových ochran SPD typu 2 a 3
z hlediska:
- energetické koordinace ochran – doporučení jeden výrobce (obr. 8);
- signalizace (provozu/poruchy) dle montážních návodů výrobců přepěťových
ochran
- vybavení předjištěním přepěťových
ochran;
- pospojování:
- kontrola spojů s ohledem na přechodný
odpor (měřením) – uvolněné nebo přerušené spoje;
- vizuální kontrola s ohledem na korozi,
obzvlášť na úrovni terénu;
- kontrola porušení pospojování stínění.

trasa svodu nebo přemístěna vnitřní instalace sítě nn.

6. Příklad výpočtu pro tří vchodový
obytný dům 40m x 10m a výšky 15m
Pro modelový příklad byl zvolen běžný
obytný dům o třech vchodech. Jedná se
u zděný objekt s běžnou konstrukcí a elektroinstalací dle ČSN.
Pro ochranu vnitřní instalace by v tomto případě bylo vhodné například toto
řešení:
Objekt bude většinou rozdělen na LPZ 0A,
LPZ 0B a LPZ 1. V případě že se v objektu
nachází provozovna anebo jiné elektronické zařízení bude navíc i zóna LPZ 2-3.

Příklad výpočtu vzdáleností pro cihlu v LPS III:
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39

92

55
39

39

39

60
49

49
47

50

34
40
28
33

Novostavba

23
26
18

U novostaveb se vychází ze stavebních
výkresů, ze kterých je potřeba vyvodit
všechny skutečnosti tak, aby výpočet byl
co nejpřesnější. Je potřeba komunikovat
s ostatními profesemi projektu, aby se
předešlo kolizím vnitřní a vnější instalace
(VZT, TUV, ÚT, plyn, atd.)
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7. Vnitřní přepěťové ochrany
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Hlavní zásady koncepce ochran před
přepětím:
- využití ochranných opatření k omezení
vzniku přepětí;
- snížení účinků bleskových proudů
v budově;
- vyrovnání potenciálů uvnitř objektu;
- určení všech tras proniknutí přepětí do
elektrických a elektronických systémů;
- návrh přepěťových ochran nesmí mít
vliv na provoz elektrických zařízení;
- technicko-ekonomický návrh koncepce
přepěťových ochran.

49

Nejprve by měl projektant zřetelně definovat hranice zón ochrany před bleskem
LPZ a na jejím základě dále navrhovat
systém:
- pospojování;
- stínění;
- instalace přepěťových ochran SPD typu
1, 2 a 3.
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8. Montáž
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Výpočty provedeny DEHN Distance Tool 12/11 (2.046); © Copyright 2011 DEHN + SÖHNE

Příklad výpočtu vzdáleností pro vzduch v LPS III:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
o vyhrazené elektrické zařízení, smí montáž
provádět pouze osoby s platnou vyhláškou
č. 50/78 Sb. min §6.
Na základě praktických zkušeností
nelze v některých případech brát zprávu
o revizi za relevantní doklad. V případě,
že dojde k problému, může revizní technik prohlásit, že v době provádění revize
nenastala žádná závada na instalaci. Proto
je vhodné průběžně pořizovat fotodokumentaci dané aplikace, aby v případě nutnosti byl k dispozici věrohodný objektivní
materiál.

9. Revize
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Ochrana před bleskem a přepětím je nedílnou součástí elektrické instalace. Podléhá tedy stejným předpisům pro revize
jako ostatní zařízení a je řešena normami
ČSN 33 1500 a ČSN 33 1500/Z4 a ČSN
33 2000-6.
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10. Doporučené postupy revize
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Prohlídka instalace:
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Výpočty provedeny DEHN Distance Tool 12/11 (2.046); © Copyright 2011 DEHN + SÖHNE
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U nových zařízení je součástí prohlídky
i porovnání skutečného provedení s technickou dokumentací. U vnější ochrany je
nutno především překontrolovat provedení jímačů, počet a provedení svodů, provedení vyrovnání potenciálů a provedení
uzemnění.
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11. Příklad možných závad
nedostatečné vzdálenosti „s“:

3RGUXæQëUR]YiGčÿ

Hlavní rozvádčÿ

Ochrana dle souboru þSN EN 62305

Svodiÿ

pĝepčtí

Koncové
zaĝízení

Hromosvod

Chránič

Ochrana dle þSN 33 2000- 4-443 ed.2

HEP

U oddálených hromosvodů je potřeba
zkontrolovat, zda antény a rozvaděče leží
v ochranném prostoru jímací soustavy
a zda je dodržena dostatečná vzdálenost
s mezi jímací soustavou a anténami a rozvaděči.
Vizuální kontrola uzemnění spočívá v kontrole materiálu a průřezu svodu
k uzemnění, mechanické ochrany svodu,
a pokud je to možné i kontrole pasivní
ochrany proti korozi.
Prohlídka vnitřní ochrany před přepětím se zaměřuje na vizuální kontrolu instalace svodičů bleskových proudů a přepětí
a na kontrolu vyrovnání potenciálu.
Měření:
Měření elektrického spojení spojů, např.
při instalaci Faradayovy klece a všech spojů,

38

místní EP

které nebudou později přístupny.
U měření izolačních odporů je třeba poznamenat, že před měřením je vhodné svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí
odpojit. Odpojení se nejjednodušeji provede vyjmutím modulů svodičů, to také
umožní změřit izolační stav patic svodičů,
kde může vlivem znečistění a vlhkosti
dojít ke snížení izolačního stavu. Některé
svodiče bleskových proudů se nemusí při
měření izolačního stavu odpojit.
Je na zkušenostech revizního technika, aby zvolil správnou metodu a správný měřící přístroj pro danou konfiguraci
uzemnění.

12. Textový výpis nejčastějších závad –
výpis příslušných článků z norem
(mohou být novelizovány):
• nedodržení dostatečné vzdálenosti s dle
ČSN 62 305-3, čl. 5.1.2.
• rozdílná napětí - oddělit prostorově,
nebo vše izolovat na napětí nejvyšší –
ČSN 33 2000 čl. 3.1/ČSN 33 2000-1-13.1
N5.2.2
• hlavní vypínač elektrického zařízení
musí být řádně označen – ČSN 33 20001-132.10
• dokumentace (musí existovat a odpovídat skutečnému stavu) – ČSN 33 2000
čl. 5.2/ČSN 33 2000-1.13N7.2/ČSN 33
2000-5-514.5.1
• vnitřní rozvody - přehlednost elektrického rozvodu – ČSN 33 2130 čl. 1.1c
• vnitřní prostory - předepsané průřezy vodičů – ČSN 33 2130 tab. 6
• popis jistících prvků v rozvaděčích
(co jistí – světelné a zásuvkové rozvody,
atd.) – ČSN 33 2130 čl. 4.6.14
• barva ochranného vodiče – ČSN IEC
446 (33 0165) čl. 3.2.2
• barva středního vodiče –ČSN IEC 446
(33 0165) čl. 3.1.2
• izolace - porušená – ČSN 33 2000-4412.1N2
• zemnící soustava není řádně zdokumentována – ČSN 33 2000-5-542.N8
• místa pro připojení ochranného vodiče musí být označeny značkou – ČSN 33
2000-5-543.3.5.N2, ČSN 33 0360 čl. 1.6,
ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5.2 (35 7107)
• uložení zemniče - pásek se klade 60 - 80 cm
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do země - ČSN 33 2000-5-542.2.2.N1
• spoje na zemnících vodičích řádně
provedené – ČSN 33 2000-5-542.3.2
• hlavní pospojování musí být provedeno v každém objektu – ČSN 33 2000-5542.4.1
• spoje v zemi – ČSN 33 2000-5-542.N6
• pasivní ochrana - při přechodu zemnícího vodiče do země - ČSN 33 2000-5542.N6, 542.3.1.N3
• místo rozdělení vodiče PEN rozdělí na
PE a N - už se nesmí za tímto místem spojit – ČSN 33 2000-5-546.2.3
• označení kabelů – ČSN 33 2000-5521.N11.2.5
• označení kabelů (štítky, atd.) - na koncích i cca co 20 m – ČSN 33 2000-5-521.
N11.2.5
• souběhy kabelových vedení nn se sdělovacími a signálními vedeními – ČSN 33
2000-5-521N11.10.7 + 528.1.N2
• podklady pro výchozí revizi – ČSN 33
1500 čl. 4.1/ 33 2000-6-610.2
• podklady pro pravidelnou revizi –
ČSN 33 1500 čl. 4.2
• protokol o určení vnějších vlivů –
ČSN 33 2000-3-320.N3
• vedení není chráněno před mechanickým poškozením – ČSN 34 1050 čl. 10b
• kabelová vedení nejsou chráněna
před mechanickým poškozením – ČSN
34 1050 čl. 133a
• vliv okolního prostředí - na kabelové
vedení nepříznivě působí prostředí – ČSN
34 1050 čl. 132a
• označení kabelových vedení - nejsou
označena na obou koncích a při křižování
– ČSN 34 1050 čl. 132
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• utěsnění kabelových průchodek –
ČSN EN 60439-1 čl. 7.1.3.6 (35 7107)
• značení vodiče PE - není zřetelně odlišen barvou, tvarem, polohou nebo označením – ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5.2 (35
7107)
• značení vodiče N - není zřetelně odlišen barvou, tvarem, polohou nebo označením – ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5.2 (35
7107)
• popis přístrojů, jističů aj. (v souladu
se schématy) – ČSN EN 60439-1 čl. 5.2
(35 7107)
• vzdušné vzdálenosti – ČSN EN 604391 čl. 7.1.2.1 (35 7107)
• dostatečný prostor pro připojení vodičů – ČSN EN 60439-1 čl. 7.1.3.3 (35
7107)
• izolované vodiče spočívají na ostrých
hranách – ČSN EN 60439-1 čl. 7.8.3.2
(35 7107)
• označení vodičů a svorek – ČSN EN
60439-1 čl. 7.6.5 (35 7107)
• rozváděč není označen v souladu s projektovou dokumentací – ČSN 33 3210
čl. 4.10
• výstroj rozváděče není přehledně
uspořádaná – ČSN 33 2000-1 čl. 2.7
• jističe nejsou uspořádány a označeny
– ČSN 33 2000-5-514.4
• minimální prostor před rozvaděčem min. 80 cm – ČSN 33 2130 čl. 2.1.11/ČSN
33 3210 čl. 5.4
• ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů – ČSN
EN 60439-1 čl. 7.1.1 (35 7107)
• vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty v rozváděči musí být zachovány při

uspořádání přístrojů –ČSN EN 60439-1
čl. 7.1.2.1 (35 7107)
• značení svorek musí být v souladu
s IEC 445 – ČSN EN 60439-1 čl. 7.1.3.7
(35 7107)
• připojení vodičů do svorek - dvou
nebo více vodičů do jedné svorky je dovoleno pouze,
jsou-li svorky pro tento účel konstruovány
– ČSN EN 60439-1 čl. 7.8.3.7 (35 7107)
• tabulky - nečisté, nečitelné atd. (přenosné nesmí být kovové) – ČSN 34 3100
čl. 52
• provedení instalace - všechna vedení,
instalační krabice a rozvodky i přístroje
musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a aby byl
zajištěn přístup ke svorkám v krabicích za
účelem provádění údržby vedení (prohlídky, dotahování šroubových spojů, apod.).
Tyto požadavky platí ve smyslu ČSN 33
2000-1 i pro pevně uložené rozvody sdělovací, řídící a zvláštní – ČSN 33 2000-5-52
čl. 520.N3.1
• mechanické poškození vedení - je-li
vedení vystaveno nebezpečí mechanického poškození, musí být provedeno s ohledem na toto prostředí nebo chráněno –
ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N3.2
• umístění elektrických rozvodů - nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů,
které produkují teplo, kouř nebo výpary
a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky (antény na komínech) – ČSN 33
2000-5-52 čl. 528.2.1
• hromosvody – objekty zrevidované do
1. 11. 2006 – ČSN 341390, musí být proveden dle projektu – čl. 16, dokumentace
dle skutečnosti - čl. 24, slepé konce - čl.
61, svorky v zemi - čl. 81, koroze - čl.
92, souběhy a křižování silového vedení
a hromosvodového vedení čl. 115, dokumentace čl. 21, vedení je uloženo v blízkosti snadno zápalných látek čl. 73, křižující elektrické vedení s hromosvodovým
vedením není dostatečně vzdáleno čl. 115.
tab. 4, zkušební svorka - 1,8 - 2,0 m nad
zemí - čl. 78
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Komplexní řešení ochrany před bleskem
pro technologické zařízení

LUMA Plus s.r.o.
Dalibor ŠALANSKÝ
Člen ILPC

Zařízení pro urychlení rozkladu organických látek je instalováno na skládce
odpadů pro nejmenované severočeské
město. Jedná se o bezobslužné zařízení
se čtyřiadvacetihodinovým monitoringem
a kamerovým zabezpečovacím systémem.
Přenos dat do centrály je zajištěn prostřednictvím bezdrátového WiFi pojítka.
Na obrázku 1 je zachycena celá stanice. Ocelový kontejner – fermentor – má

z rozváděče umístěného u paty stožáru.
Přívod do tohoto rozváděče je kabelem
uloženým v zemi.
Po instalaci celého systému došlo
během dvou měsíců dvakrát k poškození
zařízení umístěných na stožáru. Přestože
se nejedná o nijak drahá zařízení, obtížná
je jejich výměna za nová. Tuto výměnu
lze provést pouze z vysokozdvižné plošiny.

Společná uzemňovací soustava je propojena s vodičem PEN v rozváděči.
Je pochopitelné, že při úderu blesku do
tohoto stožáru bude zcela zničeno veškeré
zařízení na něm instalované, ale hrozí i zavlečení části bleskového výboje do řídicí
elektroniky fermentoru.
Námi navržené a později realizované
ochranné opatření spočívalo v instalaci komplexního systému ochrany před bleskem.

Obr. 2
Obr. 1

v přední části řídicí elektroniku. Na sousedním stožáru je umístěna WiFi anténa,
videokamera a reflektor pro osvětlení
celého zařízení. Napájecí i datové propoje
mezi kontejnerem a stožárem jsou uloženy v zemi, bohužel nebyly použity kovové stínicí trubky. Celý systém je napájen
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Veškerá kabeláž na stožáru je vedena
po jeho povrchu, naštěstí ale v jednom
kabelovém svazku.
Před instalací nového ochranného systému byla na objektu zřízena základní
ochrana před bleskem – stožár i kontejner
jsou využity jako náhodné jímače a uzemněny.

1) Zpracování analýzy rizika
a zařazení do odpovídající
třídy ochrany.
2) Projektová dokumentace včetně
podrobného výpisu hromosvodných
součástí a svodičů přepětí.
3) Instalace ochranného systému.
4) Výchozí revize.
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dalstvím a obsluha je dostatečně poučena.
Stožár s doplněným izolovaným hromosvodem si můžete prohlédnout na obrázcích 2 a 3.
Dalším krokem byla instalace svodičů
přepětí.
Do rozváděče u paty stožáru byl instalován svodič typ 1, konkrétně DEHNventil DV M TNC 255 (obrázek 4). Vzhledem
k předřazenému jištění 3x50A nebylo třeba svodič samostatně jistit. Svodič jsme
zapojili metodou „T“, tedy odbočkou z
hlavní svorkovnice. Délka přívodních
vodičů je cca 20 – 25 cm, a tu je možno
skutečně zanedbat.
Obr. 6

Obr. 3

Analýza rizika: vzhledem k tomu, že se
jedná o bezobslužné zařízení (minimální
výskyt lidí, zejména při doplňování obsahu fermentoru nebo při běžných kontrolách), byl objekt zařazen do třídy ochrany
LPL III.
Jedinou možností, jak spolehlivě chránit elektroniku na stožáru, byla instalace
izolovaného hromosvodu. Pro stožár byl
tedy navržen izolovaný jímač se svodem
realizovaným vodičem HVI III. Vzhledem
k limitní dostatečné vzdálenosti pro tento
vodič, která činí 75 cm pro vzduch, bylo
třeba provést výpočet skutečné s. Ovšem
v tomto případě se jedná o velice jednoduchou záležitost, neboli s = ki x l. Stožár je vysoký 13 metrů. Připočteme délku
izolační části stožáru GFK (s malou rezervou 2 metry), dále alespoň 1 metr přívodu
k uzemnění. Celková délka svodu tedy
činí 16 metrů. Výsledkem je 0,04 x 16 =
64 cm. Vodič HVI III je tedy možno použít. Při samotné instalaci jímače a vodiče
HVI III jsme postupovali podle montážních návodů. Samotný svod je orientován na opačnou stranu stožáru, než jsou
přichyceny kabely od zařízení. Tím bylo
využito alespoň částečně stínicího účinku. Správné řešení ale spočívá v uložení
těchto kabelů dovnitř do dutiny stožáru.
Jenomže to nikdo nepředělá… Zkušební
svorku jsme umístili co nejníže, aby bylo
využito výhodných vlastností vodiče HVI
III beze zbytku.
Nebylo třeba zabývat se mechanickou
ochranou dolního konce vodiče, neboť celé
zařízení se nachází v oploceném (a hlídaném)objektu.Nehrozítedypoškozenívan-
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Obr. 4

Svodič typ 3, modul DEHNflex M (obrázek 5), byl instalován přímo do zásuvkových okruhů pro elektroniku fermentoru.
Koneckonců vzhledem k velmi stísněným
prostorám v tomto rozváděči by se tam ani
jiný svodič nevešel.

kabely, na které je zavedeno i napájení
jednotlivých videokamer napětím 12 V DC.
U řídicí jednotky byly instalovány následující SPD: ÜGKF BNC (obrázek 6)
pro videosignál a BXT ML4 BD 12 pro
přívod napájení. Všechny SPD byly uzemněny na společný bod.
Na stožáru byla situace trochu jiná.
Stínění koaxiálního kabelu ani mínusový
pól napájení kamer nebylo možno připojit přímo na uzemnění, nýbrž bylo třeba
využít variantu nepřímého uzemnění přes
bleskojistku. V případě přímého spojení
by přeci jen mohly přes stínění téct nějaké
vyrovnávací proudy, což by mohlo způsobit rušení signálu od kamery.
Proto jsme instalovali na napájení
SPD BXT ML2 BD S 12 a pro videosignál

Obr. 5

Velice důležité bylo zaměřit se na datové propoje. Bylo třeba si uvědomit, v jaké
zóně ochrany před bleskem jsou jednotlivá
zařízení a kabely. Vzhledem k tomu, že
celé zařízení je chráněno izolovaným hromosvodem, nachází se veškerá zařízení
v zóně LPZ 0B a vyšší. SPD bylo třeba instalovat na oba konce vedení co nejblíže
k chráněným zařízením. Na stožár jsme proto připevnili pomocné rozváděče (s odpovídajícím krytím), do kterých jsme SPD
instalovali. Pro přenos WiFi byla volba
jasná, SPD DEHNpatch M Class E svými
parametry odpovídá požadavkům. Důležitější bylo zvolit vhodné typy pro videosignál. Videosignál je veden koaxiálními

SPD DGA BNC VCID (obrázek 2). Oba
tyto svodiče umožňují nepřímé uzemnění.
Ocelový stožár vytvořil masivní, dobře
uzemněnou ekvipotenciální přípojnici.
Takto instalovaný systém ochrany před
bleskem představuje moderní řešení za
využití speciálních technologií.
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DEHNventil – vlnolam bleskových proudů
Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG.,
organizační složka Praha
Svodič přepětí SPD typu 1 je jedním ze základních pilířů ochrany před bleskem a měl by
být nezbytnou součástí každé elektrické instalace stavby. Jen svodič v provedení jiskřiště
zabezpečí spolehlivé svedení bleskových proudů a vyrovnání jejich potenciálů mezi pracovními vodiči a vodiči PEN/PE. Nutnou podmínkou pro optimální funkci přepěťových
ochran SPD typu 1 je také jejich správná montáž a umístění rozváděče, ve kterém jsou instalovány. Svodič přepětí SPD typu 1 je vhodné zatřídit do vyšší třídy LPS než jímací soustavu a soustavu svodů, protože riziko zavlečení bleskových proudů do staveb z vnějších
metalických sítí je mnohem větší než přímý úder blesku do stavby.

Dále je nutné instalovat svodiče přepětí SPD
typu 1 [4] na přesně určených místech s ohledem na:
– vzájemnou energetickou koordinaci mezi
následnými svodiči SPD typu 2 a 3 a koncovými přístroji (obr. 2),
– ochrannou úroveň svodiče ve vztahu k izolační pevnosti elektrických a elektronických zařízení.

Úvod
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Obr. 5. Zkušební obvod pro svodiče SPD typu 1, energetická koorcholové hodnoty.
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né použít třístupňový systém ochrany svodiči SPD typu 1, 2 a 3. V praxi jsou instalovány přepěťové ochrany v „elektrotechnických
uzlech“, hlavních a podružných rozváděčích
a u koncových přístrojů.

Svodič bleskových proudů jako vlnolam
bleskového proudu

i (kA)

Jako první ochranné opatření na rozhraní
zón LPZ 0A-1 je nutné použít svodič bleskových proudů SPD typu 1 podle normy ČSN

činitel vlnolamu

A10/350 – AKZ
A10/350

A10/350

AKZ
t (ms)

Obr. 6. Energetická koordinace mezi svodiči
SPD, nový parametr: činitel vlnolamu

Následně instalované svodiče SPD typu 2 a 3
podle normy ČSN EN 61643-11 [5] svádějí
jen dílčí zbytkovou energii bleskového proudu a indukovaná přepětí v přívodních vodičích:
– do rozváděčů se instaluje SPD typu 2, svodič na bázi varistorů,
– ke koncovým zařízením se instaluje SPD
typu 3, svodič na bázi varistorů.
V současné době jsou používány i alternativy pro svodiče bleskových proudů SPD
typu 1, a to na bázi varistorů. Varistor na rozdíl od jiskřiště „řeže“ vlnu 10/350 μs podélně
(obr. 4). Následkem toho:
– 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 křivkou 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.

nou RADAX-Flow, s jejíž pomocí je dosaženo těchto parametrů:
– souhrnný impulzní proud (pro vlnu 10/350) –
Iimp = 100 kA,
– provozní napětí – UC = 255 V,
– ochranná úroveň – Up = 1,5 kV,
– následný proud – Iﬁ = 50 kA,
– zkratový proud – Izkrat = 50 kA,
– činitel vlnolamu – 99,4 %.

Shrnutí
Vrcholová hodnota bleskového proudu
a ochranná úroveň svodiče SPD typu 1 + 2
nezaručují z hlediska energetické koordinace bezpečnou funkci svodiče.
Činitel vlnolamu je podíl energie, kterou zpracuje svodič bleskových proudů SPD
typu 1 + 2.
Čím větší je činitel vlnolamu, tím je ochrana před bleskem a přepětím pro koncové zařízení na vyšším stupni. Činitel vlnolamu by
měl být v budoucnu zaveden do norem na
ochranu před bleskem a přepětím.

Činitel vlnolamu
Î

i (kA)

činitel vlnolamu

31,2 %

Je-li svodič bleskových proudů přesně určen pomocí vrcholové hodnoty sváděného
bleskového proudu Iimp a ochranné úrovně
Up, nevyjadřuje to dostatečně skutečné poměry z hlediska omezení průchodu energie
bleskového proudu ke koncovému zařízení
(obr. 5 a obr. 6).

1,50
celkový proud

1,25
1,00

 proud tekoucí
varistorem

koncového zařízení

0,75
0,50
0,25
0,00

proud tekoucí SPD typu 1 + 2 (varistor)

–0,25
0,0


0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Obr. 7. Činitel vlnolamu pro SPD typu 1 + 2 na
bázi varistoru
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Obr. 8. Činitel vlnolamu pro SPD typu 1 + 2 na
bázi jiskřiště

EN 61643-11 [5]. Tento svodič plní funkci „vlnolamu“, kdy svádí část bleskového proudu do
uzemňovací soustavy a zároveň srovnává potenciál bleskového proudu mezi fázemi a vodičem
PEN/PE. Energii impulzu bleskového proudu
(obr. 1) mohou bezpečně zvládnout jen jiskřiště, protože dochází k „useknutí“ této vlny, tedy:
– zkrácení doby trvání impulzu (obr. 3),
– zmenšení reziduální plochy pod křivkou
napětí–čas, což je rozhodující pro zatížení následných ochranných stupňů a koncových zařízení na velmi malou hodnotu.
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kde
A10/350 je celková energie (plocha, která je
omezena vlnou bleskového proudu
10/350 μs),
AKZ
energie propuštěná na koncové zařízení (plocha, která je omezena vlnou
propuštěnou svodiči SPD typu 1 + 2).
Na obr. 7 a obr. 8 jsou srovnávací výpočty
činitele vlnolamu pro:
– svodič SPD typu 1 + 2 na bázi varistoru (pro Iimp = 12,5 kA, UC = 280 V, Up =
= 1,5 kV) – činitel vlnolamu = 31,2 %
(obr. 7),
– svodič SPD typu 1 + 2 na bázi jiskřiště (pro
Iimp = 12,5 kA, UC = 255 V, Up = 1,5 kV) –
činitel vlnolamu = 99,4 % (obr. 8).

DEHNventil – vlnolam bleskových
proudů
Firma Dehn + Söhne dává svým zákazníkům k dispozici na výběr svodiče z řady Red/
/Line, které svými parametry zaručují bezpečnost bez kompromisu pro každý typ zařízení. Jedním z těchto svodičů bleskových
proudů SPD typu 1 + 2 ﬁrmy DEHN, který svými vlastnostmi, a zvláště propuštěnou
energií na koncové zařízení, splňuje ty nejpřísnější požadavky, je DEHNventil (obr. 9).
Tento svodič je jiskřiště s technologikou zva-

Obr. 9. Instalace DEHNventilu v hlavním
rozváděči
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Současná vládní koalice přijala regulační opatření v souvislosti s instalovaným výkonem fotovoltaických (FV) elektráren:
– zastavení podpory pro zemní instalace od 1. 3. 2011;
– dále budou podporovány jen FV systémy na střechách a v opláštění
budov do 30 kW.
Novela byla schválena parlamentem ČR a je poslána do senátu ČR.
Tímto rozhodnutím dojde především k budování FV systémů na střechách budov nebo staveb. I tento trend může být zneužit, jak je tomu
například v sousedních zemích, kdy se postavily fiktivní stavby jen z důvodu fotovoltaiky.
Elektrotechnici musí při navrhování a následně při revizi fotovoltaických systémů vzít v úvahu nejen rizika na průmyslových objektech, ale
také na budovách občanské výstavby:
– před úderem blesku (obr. 1);
– spojena s hašením požáru;
– při povodni.

 Ǥͷe ý  ±âÀýï
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Riziko při úderu blesku
Ve vyhlášce 268/2009 Sb. [2] je doporučen, nebo dokonce nařízen, pro
vyjmenované stavby tento postup:
• výpočet analýzy rizika škod dle ČSN EN 62305-2 [3];
Nejprve je nutno správně stanovit pro danou fotovoltaickou aplikaci
třídu ochrany před bleskem LPS. Třída ochrany LPS FV systému nesmí
být nikdy navržena na nižší technické úrovni, než je vlastní třída LPS objektu. Například stavba je v LPS II a také fotovoltaika musí být ve třídě
LPS II, nesmí být ve třídě LPS III nebo IV. Pokud není pro daný objekt určena třída LPS, pak je nutno ji vypočíst.
• návrh jímací soustavy a soustavy svodů dle ČSN EN 62305-3 [4];
Jímací tyče by měly být rozestaveny tak, aby valící se koule, která simuluje výboj blesku a je vždy vztažena ke třídě LPS, se přiblížila maximálně
na vzdálenost 20 cm k FV panelům. Pro uchycení jímačů je možno použít i kovových okapů, které musí být spojeny se svody. Na obrázku 2 je
proveden výpočet v softwaru DEHNsupportu.
Z hlediska odizolování bleskového proudu, to znamená dodržení
vzdáleností s mezi jímací soustavou a FV panely. Rozlišují se dva případy:
– dodržení dostatečné vzdálenosti s;
– nedodržení dostatečné vzdálenosti s.
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Ve druhém případě je nutno si uvědomit, že při úderu blesku do jímací soustavy poteče část bleskového proudu do budovy přes vedení
spojující fotovoltaické panely a měniče. Z hlediska provozních parametrů měniče je vhodnější jeho umístění v přízemní části budovy. Důvodem je především vyšší teplota vzduchu pod střechou (cca až 60–70 °C).
Proti tomuto omezovacímu kritériu návrhu je postaveno hledisko zavlečení bleskového proudu do vnitřní instalace s jeho destruktivními účinky. Propojovací kabely by měly být vedeny tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s mezi kabely a vnitřní elektroinstalací nebo
vnitřními kovovými konstrukcemi. Tato trasa propojovacích kabelů může vést jednak vně objektu nebo jeho vnitřní částí. A to oddáleně
od elektrických vedení nebo metalických instalací. Vždy se musí instalovat svodiče bleskových proudů nejen na stranu DC měniče, ale také
na jeho stranu AC dle ČSN EN 62305-3 a 4 [4 a 5].
Problém může nastat při instalaci FV panelů na kovových střechách,
kdy není možno dodržet dostatečnou vzdálenost při použití klasických
jímacích vodičů. I takovou aplikaci je možno navrhnout jako izolovanou
soustavu a to pomocí vodiče HVI light (obr. 3 a 4). Tato varianta je výhodná zejména pro nižší stavby. Z kontrolního výpočtu dostatečné
vzdálenosti v nejvyšším bodě napojení vodiče HVI light je stanovena
vzdálenost s, která má být do 0,45 m (pro vzduch).
• kontrola zemničů;
Stávající zemniče objektu by měly být zkontrolovány, zda-li vyhovují
normativním hodnotám dle ČSN EN 62305-3 [4].

 ǤāÀ«  ̺ ±
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o při hašení požáru
a začátku návrhu těchto zdrojů je potřeba vyhodnotit riziko z hlezpečnosti hasičů. Životy hasičů musí mít tu nejvyšší prioritu. Focké systémy mají jednu specifickou zvláštnost, že i při vypnutí
o jističe nebo vypínače objektu, je vedení mezi panely a měničem
ečním svitu stále pod napětím. Tyto kabely mohou být pod napěo hodnoty 1 000 V. Při požáru v budově pak izolace kabelů může
a několika místech. Tato skutečnost je velice nepříjemná předeo hasiče, kteří mohou být při své činnosti v přímém ohrožení živoholými vodiči může dojít ke zkratu. Nevýhodou stejnosměrného
je, že se velice obtížně vypíná (obr. 1). Nachází-li se hasič v blízkoszkratu, může být těžce popálen. Drží-li proudnici v ruce, může
téci stejnosměrný proud touto proudnicí.
oručení je: dodržet bezpečnou vzdálenost 5 m od místa nebeznebezpečí pro hasiče představují padající fotovoltaické panely
ormování nosných konstrukcí uvolněných teplem (obr. 5).

o při povodni
podstatné, jedná-li se o oheň nebo vodu. V obou případech plaovoltaické systémy představují pro hasiče velké riziko z důvodu
Napětí vyšší 120 V může být člověku životu nebezpečné. Ve většiadů instalací fotovoltaických systémů se nacházejí měniče v nižrech budov. Například ve sklepích. Při povodních se tak mohou

 Ǥͻ  ý «õāȏͷȐ

nacházet pod vodou nejen měniče, ale také jejich přívodní kabely. Při
vzniku takovéto situace může být hasič rovněž v ohrožení života, přiblíží-li
se k místu zkratu.

Shrnutí
– Instalací fotovoltaických zdrojů na střeše objektu nesmí dojít ke zhoršení stávající úrovně ochrany před bleskem.
– Fotovoltaické zdroje nesmí ohrožovat hasiče při hašení požárů nebo při
likvidaci následků povodně.
– U hlavního vypínače/jističe objektu musí být umístěno upozornění,
kde se nachází vypínač stejnosměrného obvodu měniče.
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HVI®-vodiÿ
Oblast koncovky na podpĥrné trubce , MN Obrázek 3c
Jímaþ

HVI vodiÿe
Zámeþek stahovacího pásku
na protČjší stranu GFK trubky!

V oblasti koncovky nesmí
být žádná elektrická zaĜízení
nebo uzemnČné souþásti,
napĜ. podpČry vedení, díly
konstrukce, armování apod.

HVI®-vodiþ

Kontrola správné instalace vodiÿe HVI

s

anténní stožár
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

1
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Montážní chyby v oblasti koncovky

podpĤrná trubka GFK/Al

1566_MN_0111_DE_GB_050244
27.01.11 / S4196_c

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNconductor System HVI®-vodiÿ I, II a III
Pĝechod HVI®-vodiÿe II III na neizolovaný svod

Kovová þást !
Oblast koncovky

Stahovací pásek je možný,
ale nesmí být zámeþek na kabelu!
* Celá kovová atika je v ochranném úhlu
jímací soustavy
1566_MN_0111_DE_GB_050244
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HVI-Workshop

10.01.08/ S5065_a

HVI®-vodiÿ
Oblast koncovky na zdčné stčnč budovy

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

20.01.11 / 6729_m

HVI®-vodiÿ
Oblast koncovky na železobetonové stčnč

PA

HVI®-vodiþ

PA-vodiþ

StČna budovy

StČna budovy

Oblast koncovky

s

s poþítáno s
faktorem materiálu km = 0,5
V oblasti koncovky nesmí
být žádné vodivé souþásti,
napĜ. podpČry vedení, díly
konstrukce, armování apod

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HVI-Workshop

SD81/CZ/1112 © Copyright 2012 DEHN + SÖHNE

07.12.05 / S4196_b

Oblast koncovky

Armování stČny

a d 0,5 m*

dostateþná vzdálenost „s“
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

s

DEHNiso distanþní
vzpČra
fak. materiálu km = 0,7
* PĜípustné pouze pokud
s d 0,5 m
HVI-Workshop

27.01.11 / S4196_g
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DEHNconductor System HVI®-vodiÿ I, II a III

DEHNpanel

Zaĝízení pro místní sledování stavu svodiÿĥ pĝepčtí.
Optická signalizace stavu svodiÿĥ pĝepčtí urÿená k
integraci do rozvádčÿe

1566_MN_0111_DE_GB_050244
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

20.01.11 / 6729_j

Red/Line
DEHNpanel

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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DEHNpanel
použití

Optická signalizace stavu
svodiþĤ pĜepČtí urþená
k integraci do rozvádČþe

 Optická vzdálená signalizace pro svodiþe
pĜepČtí (SPD)

 Ideální pro rozšíĜení možností sledování
dodávek elektrické energie

 Nízká spotĜeba energie díky použitým
LED zdrojĤm

 Možnost kontroly SPD a výmČny baterií
bez nutnosti otevĜení dvíĜek rozvádČþe.
ʊ Není potĜeba vypínat pĜívod energie
pĜi údržbČ dohledu.

 Jednoduchá montáž díky standardu IEC
61554

Typ DPAN L
obj.þ.: 910 200
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

 Pro vestavbu do dveĜí

ʊ Odpadá systémové hlášení otevĜení
dveĜí rozvádČþe.

 Napájení baterií
2 ks., velikost AA

ʊ Obsluha možná elektrotechnickými
laiky.
 Vysoká svítivost a pĜesto úspora díky LED.

 Jednoduchá výmČna baterií
lithiové baterie
> 3000 mAh
napĜ. Energizer Lithium

DEHNpanel_03-12_MMU

07.03.12 / 6560_D_1

DEHNpanel
použití

DEHNpanel_03-12_MMU

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

07.03.12 / 6561_D_1

Propojení s jiným systémem a svodiÿi pĝepčtí
L / L+


Jdnoduchá „Snap-In“ - montáž
díky standardu 96 x 48 mm tČla (dle IEC
61554)



Je možné sĚiové propojení pro sledování
vícero SPD.



PĜipojení díky bezšroubovým svorkám je
velmi rychlé.

Zadní
Zadní pohled
pohled na
na
DEHNpanel
DEHNpanel

AC: 250 V /

0.5 A

DC: 250 V /
125 V /
75 V /

0.1 A
0.2 A
0.5 A

Relé

N / L-

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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DEHNpanel_03-12_MMU

07.03.12 / 6561_D_2

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Další systémy
(napĜ. SPS, GLT)
DEHNpanel_03-12_MMU

07.03.12 / 6565_D_3

SD81/CZ/1112 © Copyright 2012 DEHN + SÖHNE

Red / Line
Kombinovaný svodiÿ DEHNvenCI

DEHNvenCI
DEHNven
CI

Kombinovaný svodiÿ typ 1
s integrovaným pĝedjištčním

Elektrická data
DEHNventil

Integrované pĜedjištČní
CI = Circuit interruption integrated
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Red / Line
Kombinovaný svodiÿ DEHNvenCI
jednopólový kombinovaný svodiþ
- Typ 1
dle EN 61643-11 s integrovaným
pĜedjištČním
Typ DVCI 1 255 (FM)
obj.þ. 961 200 (961 205)

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

10.04.12 / 6985_D_1

Red / Line
Kombinovaný svodiÿ DEHNvenCI
Integrované pĜedjištČní schopné
vést bleskový proud

RADAX-Flow-Technologie
- Schopnost omezit vysoký násl.
proud.

jednopólový kombinovaný svodiþ
- Typ 1
dle EN 61643-11 s integrovaným
pĜedjištČním
Typ DVCI 1 255 (FM)
obj.þ. 961 200 (961 205)

Bez unikajícího
proudu
Díky integrovanému pĜedjištČní
je jednoduché dodržet délku
vodiþĤ dle ýSN 33 2000-5- 534

Blesk. proud Iimp: 25 kA (10/350)

Možnost bezpotenciálového
kontaktu dálkové signalizace

Ochr. úroveĖ d 1.5 kV
(vþ. pĜedjištČním )
Integrovaná kontrola pĜedjištČní
Energeticky koordinováno s koncovým zaĜízením
( 5m): Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
ĺ Ochrana konc. zaĜízení

Omezení násl. proudu AC: 50 kAeff

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

10.04.12 / 6987_D_1

Úspora místa díky integrovanému pĝedjištční
NH- poj.odpoj. vel. 2
210 x 298 mm
DEHNventil M TNC
108 x 90 mm
=
0,07m²

3x DEHNvenCI
108 x 160 mm
=
0,017m²

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

10.04.12 / 6988_D_1

DEHNvenCI
Použití pro rĥzné typy sítí
TT síĢ
3+1 zapojení

Úspora více jak 75%
místa potĜebného k
instalaci

*1)

*2)

*1) DEHNgap M 255 (FM)
obj.þ. 961 101 (961 105)
*2) PrĤchozí svorka DK25
obj.þ. 952 699
*3) HĜebínek EB DG 1000 1 3
obj.þ. 900 411
*4) propojovací lišta MFS 1 2
obj.þ. 900 617

EBA 1800 / UPDATE 03.12 Id.-No. 064771
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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10.04.12 / 6992_D_1

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

10.04.12 / 6994_D_1
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DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)

Kombinovaný svodiþ Typ 1
pro fotovoltaiku

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)

 PĜedzapojený kombinovaný svodiþ pro
fotovoltaické obvody u stĜídaþe
 Urþený pro FV aplikace až do 1000 V UCPV
 Vysoká schopnost svádČt bleskové proudy
díky jiskĜišĢové technologii.
 ZajišĢuje vysokou disponibilitu zaĜízení díky
Ĝízenému jiskĜišti pro stejnosmČrný proud.

Kombinovaný svodiÿ typ 1
pro pro fotovoltaické obvody u stĝídaÿe

 Stavový terþík pro kontrolu stavu svodiþe
 Trojité svorky, umožĖují variabilitu pĜi zapojení
napĜ. i dvou stringĤ.

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
Výhody

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

07.05.12 / 6975_D_1

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
Výhody

1
2

1

2

3

3

 Vysoká schopnost omezit bl. proud až 25kA (10/350) / Pól, 50kA (10/350) celková
schopnost svodiþe

 3 svorky pro pĜipojení DC- a DC+ (dosud pouze 1 svorka)
 Odpadá dodateþná svorkovnice pĜi dvou stringách na jednom stĜídaþi
 2 pĜipojovací svorky pro uzemnČní (dosud pouze 1 svorka)
 PĜipojovací prĤĜez 1,5 ... 35 mm² (dosud
10 .. 50 mm²)
DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

 Urþen pro všechny tĜídy LPS (nezávislý na metodice výpoþtu)
 Základem svodiþe je jiskĜištČ J funkce vlnolamu pro bleskový proud
 Vysoká spolehlivost díky Ĝízenému jiskĜišti pro stejnosmČrný proud
DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
28.03.12 / 6976_D_1

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
Funkÿní schéma
DC- svorky vlevo
3x

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

07.05.12 / 6976_D_3

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
spolu zapojení dvou stringĥ
DC+ svorky vpravo
3x

AC
DC+
DC–
DC+
DC–

L
N
PE

DC
IPVmax  100 A

Cross section min. 16mm2 Cu or equal
PrĤĜez min. 16mm2 Cu nebo obdobný

Svorka PE
2x

FM = Varianta s bezpotenc.
stĜídavým kontaktem

Možnost úspory místa pro
dodateþné svorky

DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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EBA 1808 / UPDATE 02.12 Id.-No. 065030
DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)

28.03.12 / 6977_D_1

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

28.03.12 / 6980_D_1
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DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM)
Svodiÿ pĝepčtí typ 2 pro fotovoltaiku

Ochrana pĝed pĝepčtím pro
fotovoltaické systémy do
1500 V DC

Typ DG ME YPV SCI 1500 (FM)

Technická data
Vyhovuje prEN 50539-11
Maximální napčtí FV
aplikace(UCPV)
Zkratová odolnost (ISCPV)

DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM)
DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM)

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

ano
 1500 V
1000 A

Celkový svodový proud (8/20)
(Itotal)

25 kA

Ochranná úroveĖ (UP)
(DC+/DC- Æ PE)

 6 kV

Montážní rozmČr

4,5 TE

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Highlights

Nový vzhled pĝístroje

První na trhu dostupný svodiÿ pro fotovoltaické
aplikace až 1500 V DC

Rozšíĝený montážní rozmčr na 1,5
TE pro jeden pól

Nový funkÿní vzhled pro bezpeÿné použití v
PV-zaĝízení až do 1500 V (uzemnčné +
neuzemnčné)

Dodržení vzdušných a
povrchových izolaÿních vzdáleností
díky
 Krytĥm na pĝipojovacích
svorkách
 Límeÿkĥm na pĝipo. bodu
 Zakrytování kontaktĥ dálk.sig.

Zkoušeno dle prEN 50539-11
Pĝedzapojený, modulární svodiÿ pĝepčtí pro
fotovoltaické aplikace až do 1500 V, skládá se z
patice a zásuvných modulĥ

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

11.06.2012 / 8026_D_1

Vzhled v rámci skupiny Red/Line
Beznástrojové vyjmutí modulĥ se
svodiÿi pĝepčtí
11.06.2012 / 8028_D_1

Nový vzhled pĝístroje
Detaily

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

11.06.2012 / 8030_D_1

Patentovaný SCI-princip

Límeÿky na pĝipojovací svorce pro dodržení vzdušných a povrchových
izolaÿních vzdáleností.

Není potĝeba dodržet vzdálenost od
ostatních pĝístrojĥ ÿi kovových ÿástí
rozvádčÿe!
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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11.06.2012 / 8033_D_1

Kombinované odpojovací a zkratové zaĝízení pro bezpeÿné elektrické
odpojení v rámci modulu s pĝepčģovou ochranou zabraėuje zahoĝení
v následku vytvoĝení oblouÿku v DC obvodu (patentovaný SCI© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
princip)

11.06.2012 / 8035_D_1
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DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM)
Katalogové údaje

DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM)
Katalogové údaje

2x identický modul

3x identický modul

Typ

Art.-Nr.

Typ

Art.-Nr.

DG ME YPV SCI 1500

952 520

DG SE PV SCI 1500

952 561

DG ME YPV SCI 1500 FM 952 525

DG SE PV SCI 1500 FM

952 566

Ochranný modul
Typ

Ochranný modul
Typ

DG MOD E PV SCI 750

952 056

DG MOD E PV SCI 750

11.06.2012 / 8039_D_2

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

952 056
11.06.2012 / 8039_D_3

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

UNI-zemnící svorka
Šroub do profilu s kladívkovou hlavou
M8x30 mm

UNI svorky

Svorky pro univerzální použití nejenom k pĝipojení
konstrukcí fotovoltaických panelĥ.

Šroub do profilu s kladívkovou hlavou
M10x30 mm

UNI-Zemnící svorka
Pro napojení montážního systému napĜ. FV
aplikace pro pospojení þi pĜipojení na zemnící
soustavu.
Díky mezidestiþce z nerezové oceli mohou být
pro napojení použity rĤzné materiály vodiþe
(Cu, Al, Fe/ žár. Zn a NIRO) spolu se stávajícími
montážními systémy napĜ. z hliníku bez vzniku
koroze. Provedení s dvojitou pĜíložkou pro
rychlou a snadnou montáž.

Materiál
NIRO
Rozsah svorky Rd
8-10 mm
PĜipojení (jedno-/slanČný vodiþ)
4-50
mm²
Šroub M8:
Obj.þ.
540 250
Šroub M10:
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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UNI-Zemnící svorka

ýtyĜhranná díra pro šroub M8

Obj.þ.

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

540 260
18.01.11 / 6727_a

UNI-Zemnící svorka
montáž a použití
Montáž do profilu za pomoci šroubu s
kladívkovou hlavou M8

UNI-Zemnící svorka
Díly pro kombinování s jinými zpĤsoby
upevnČní

PĜíklad použitých pĜipojení:
– 6 mm² Cu (jednožilový)
– 16mm² Cu (slanČný)
– 8 nebo 10 mm kruh. prĤĜez
– 50 mm² lano

ýtyĜhranná díra pro šroub M10
Materiál
Rozsah uchycení kruh. Vodiþe
PĜipojení (jedno/slanČný)
mm²
pro šroub M8:
Obj.þ.
pro šroub M10:
Obj.þ.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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NIRO
8-10 mm
4-50
540 251
540 261
18.01.11 / 6727_b

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

18.01.11 / 6727_c

SD81/CZ/1112 © Copyright 2012 DEHN + SÖHNE

UNI-Falcová svorka

Úhlový jímaÿ z drátu 10 mm
Použití na pošné FV aplikaci
Jímaþ z drátu pĜipojený s pomocí
svorky Obj.þ. 371 009
Rozsah svorky 0,4-12 mm

Materiál
NIRO
Rozsah uchycení kruh. Vodiþe 8-10 mm
PĜipojení (jedno/slanČný)
4-50 mm²
Rozsah svorky
0,7-8 mm
šroub M8:

Obj.þ.

365 250

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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RozdČlení bleskového proud
Nejhorší scénáĜ , tĜífázový systém

Úhlový jímaÿ z drátu
pro FV panely na volné ploše
Komplet s pĜipojovacími svorkami
z Al pro falc 0,7 - 8 mm
Detail

Samostatné provedení pro pĜipojení
za pomoci svorky na kovové nosníky.

31.01.11 / 6741_b

Transformátor

Jímaþ z drátu úhlový

Objekt

Pro ochranu pĜed pĜímým úderem napĜíklad
fotovoltaických panelĤ na ploše nebo na
parkovacích pĜístĜešcích. Uchycení jímaþe je
dvČma svorkami pro falc se stejnou schopností
vést bleskový proud (100 kA 10/350), které zajistí
jeho svedení napĜ. do nosné kovové konstrukce.
PĜi montáži je tĜeba dodržet odstup mezi
svorkami 15 cm na spodní konstrukci, stejnČ
jako maximální volnou délku max. 85 cm.
Jímaþ je konstruován pro rychlost do 161 km/h
(Zóna zatížení vČtrem III).
Ohyb 55° pro sklon panelĤ 35°.

Komplet se svorkami: Obj.þ.
Samostatné :
Obj.þ.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

VnČjší ochrana pĜed bleskem

Další spotĜebitelé

200 kA
25 kA
na vodiþ

25 kA na jeden pól svodiþe

100 kA

100 kA

101 110
101 010
31.01.11 / 6741_a

© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

T4/EP_Demo_Elektrický spotĝebiÿ_D

Síģ IT 230 V ac L-L
Ĝešení 1: DEHNventil M TNC 255 (FM)
L1
L2
L3

Svodiÿe bleskových proudĥ

L1
L2
L3
PE
d 315 A gL/gG

pro IT síģe

1

1

Ochrana za pomoci SPD typ 1 nejen pro 230V

RA
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Kombinovaný svodiþ
typ 1
1x DEHNventil M
Typ DV M TNC 255 (FM)
obj.þ.: 951 300
(951 305)

HES

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ableiter in TN-, TT-Systémyn bei 230V_400V_MMU_04/11

13.12.11 / 4511_D_5
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Síģ IT 230 V ac L-L
Ĝešení 2: DEHNbloc M / DEHNguard M TNC
L1
L2
L3

Síģ IT 230 V ac L-L
Ĝešení 3: DEHNbloc H / DEHNguard M TNC
L1 1
L2 Koordinovaný
L3
PE svodiþ bleskových

d 315 A gL/gG

proudĤ
typ 1
3 x DEHNbloc M
Typ DB M 1 255 (FM)
obj.þ.: 961 120
(961 125)

d 125 A gL/gG

t 15 m Leitung

L1
L2
L3
d 315 A gL/gG

L1 1
L2 Koordinovaný
L3
PE svodiþ bleskových
proudĤ
typ 1
3 x DEHNbloc H
Typ DBH M 1 255
obj.þ.: 961 122

d 125 A gL/gG

2

2

1

1 x Modulpropojení s-System
Typ MVS 1 6
obj.þ.: 900 815

3

1 x Modulpropojení s-System
Typ MVS 1 6
obj.þ.: 900 815

3

1

3

3

Svodiþ pĜepČtí
typ 2
1 x DEHNguard M
Typ DG M TNC 275 (FM)
obj.þ.: 952 300
(952 305)

2

2

RA

RA

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ableiter in TN-, TT-Systémyn bei 230V_400V_MMU_04/11

d 125 A gL/gG

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

13.12.11 / 4511_D_10

Síģ IT 400 V ac L-L
Ĝešení : DEHNbloc Maxi / DEHNguard M
L1
L2
L3

Svodiþ pĜepČtí
typ 2
1 x DEHNguard M
Typ DG M TNC 275 (FM)
obj.þ.: 952 300
(952 305)

Ableiter in TN-, TT-Systémyn bei 230V_400V_MMU_04/11

Síģ IT 500 V ac L-L
Ĝešení : DEHNbloc Maxi / DEHNguard M WE
L1 1
L2 Koordinovaný
L3 svodiþ bleskových proudĤ typ
PE 1

L1
L2
L3

d 100 A gL/gG

L1
L2
L3
PE

3 x DEHNbloc Maxi
Typ DBM 1 440 (FM)
obj.þ.:
961 140
þi
(961 145)

Svodiþ pĜepČtí typ 2
DEHNguard M (FM)
Typ DG M TNC 440 (FM)
obj.þ.:
952 303
þi
(952 308)

2

1
2

3

1 x UzemĖovací lišta
Typ EB DG 1000 1 3
obj.þ.: 900 411

3

3
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Ableiter in TN-, TT-, IT-Systémyn bis 690V

13.12.11 / 5825_D_6

Síģ IT 690 V ac L-L
Ĝešení : DEHNbloc Maxi / DEHNguard 1000
d 125 A gL/gG

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

1

Koordinovaný svodiþ
bleskových proudĤ typ 1
3 x DEHNbloc Maxi
Typ DBM 1 760 FM
obj.þ.:
961 175

Koordinovaný, jednopólový svodiþ bleskových proudĤ
typ 1 dle EN 61643-11

1 x UzemĖovací lišta
Typ EB DG 1000 1 3
obj.þ.: 900 411
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Použití :
Netzform IT 690 V ac

Schopnost omezit násl. proud
ac: 10 kAeff

ZapouzdĜené nevyfukující jiskĜištČ

3

3

Svodiþ pĜepČtí typ 2
3 x DEHNguard 1000
Typ DG 1000 (FM)
obj.þ.:
950 102
þi
(950 112)

4
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Maximální provozní nap. ac
UC = 760 V ac

RADAX-Flow-Technologie

2

22

Ableiter in TN-, TT-, IT-Systémyn bis 690V

Svodiÿ bleskových proudĥ DEHNbloc£ Maxi 760 FM
Typ DBM 1 760 FM, obj.ÿ.: 961 175
L1
L2
L3
PE

1

Svodiþ pĜepČtí typ 2
DEHNguard M WE
Typ DG M WE 600 (FM)
obj.þ.:
952 302
þi
(952 307)

3

1 x UzemĖovací lišta
Typ EB DG 1000 1 3
obj.þ.: 900 411

1

1

Koordinovaný svodiþ
bleskových proudĤ typ 1
3 x DEHNbloc Maxi
Typ DBM 1 760 FM
obj.þ.:
961 175

2

2

L1
L2
L3

13.12.11 / 4511_D_15

4

1 x UzemĖovací lišta
Typ EB DG 1000 1 3
obj.þ.: 900 411

Ableiter in TN-, TT-, IT-Systémyn bis 690V

13.12.11 / 6891_D_6

Rázový bleskový proud (10/350 ȝs): 25 kA

PĜímo koordinován vĤþi
DEHNguard 1000 (FM)

Ochranná úroveĖ d 4 kV
Hodnota pĜedjištČní :
IK= 10 kAeff (ta 5 s)
IK> 10 kAeff
(L-L‘)

S kontaktem dálkové signalizace
:250A gL/gG
:100A gL/gG
:125A gL/gG

© 2011 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Co s plechovou střechou?
Doplněk k tipům a trikům č. 18 a 19
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, organizační složka Praha,
Dalibor Šalanský, LUMA Plus, s. r. o.
Už se zdálo, že všechno bylo dostatečně jasně popsané v tipech tricích č. 18 a 19, ale nové
a nové dotazy přesvědčují, že je nutné problematiku plechových a jinak vodivých střech
popsat s daleko větším důrazem na základní fyzikální vlastnosti vodičů a blesku. Plechovou střešní krytinu je opravdu možné využít jako jímač, tedy náhodnou součást jímací soustavy, jenže má to několik velmi podstatných ale …

Ale první … průpal plechu
Pokud průpal nevadí
V místě vniknutí bleskového proudu, tedy
v místě, kde vstupuje do vodiče energie v podobě oblouku, dochází k odpaření nebo natavení materiálu (obr. 1). Dost podrobně se
o výpočtech množství odpařeného materiálu lze dočíst v příloze D ČSN EN 62305-1.

sazuje používání jímačů (obr. 2) ať již z drátu
či plného proﬁlu 10 nebo 16 mm, které jsou
svorkami na třídu H podle ČSN EN 50164-1
spojeny s materiálem střechy. Ochranný prostor těchto jímačů je nejvhodnější ověřit valivou koulí s odpovídajícím poloměrem podle
vyžadované LPL (tab. 2, originál je tabulka 2
z ČSN EN 62305-3) a jestliže se koule nedotkne ničeho jiného než jejich špiček, nehrozí
průpal střechy. Kdyby součástí střechy byly

konstrukce větší tloušťky, než je minimální, lze je po odpovídajícím připojení (svorkou či svorkami pro třídu H, podle ČSN EN
50164-1) opět využít jako náhodné jímače.

Ale druhé ... propojení plechů
Položíme-li na sebe jednotlivé plechy
a propojíme je z hlediska bleskového proudu špatně, nebo dokonce vůbec, musíme počítat s tím, že se při průchodu bleskového
proudu vytvoří na všech těchto spojích tisíce malých obloučků (obr. 3). Samozřejmě,
že díky jejich počtu není stoprocentně jisté zapálení třeba dřeva, ale vyloučit to nelze. Pod střechou se kromě izolace a trámo-

Obr. 3. Prověrka propojení kovových šindelů
Obr. 1. Plech propálený proudem odpovídajícím blesku

Je tedy zřejmé, že tloušťka plechu fungujícího
jako náhodný jímač musí být taková, aby průpal nehrozil anebo nevadil. Jestliže pod plechem bude dřevo nebo jiný hořlavý a snadno zápalný materiál, měl by začít po zásahu
bleskem hořet. Samotný otvor jako takový
není zase takovou tragédií, není-li pod střechou skladován sodík, nebude jistě problém
tento otvor opravit. Takže využití střechy, pod
kterou není nic hořlavého, jako náhodného jímače je omezeno pouze na nedůležité objekty, jako jsou sklady posypové soli, kovových
či betonových výrobků apod.

Pokud průpal vadí
Jestliže průpal vadí, jsou na výběr možnosti, jak použít plech takové tloušťky, jaká
je proti průpalu odolná (tab. 1, originál je tabulka 3 z ČSN EN 62305-3). Je jasné, že postavit si domek krytý plechem tloušťky 4 mm
je v podstatě nereálné, tedy nebydlíme-li ve
vyřazeném OT. Z hlediska praxe se tedy pro-
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Obr. 2. Jímací soustava na plechové střeše

ví začnou časem vytvářet chuchvalce prachu, pylu, chmýří a podobných nečistot, které
postupem doby vytvoří jiskrou o dost snáze
zápalný troud. Ideální by bylo všechny tyto
plechy mezi s sebou pronýtovat nebo propojit odpovídajícími svorkami, nejlépe dvěma,
které by splňovaly alespoň méně náročnou
zkoušku pro třídu N podle ČSN EN 50164-1.

Tab. 1. Minimální tloušťka kovových oplechování nebo kovových potrubí jímacích soustav
Třída LPS
I až IV

Materiál
olovo
ocel (pozinkovaná)
titan
měď
hliník
zinek

Tloušťka t (mm)
4
4
5
7

Tloušťka t´ (mm)
2,00
0,50
0,50
0,50
0,65
0,70

t – zabrání propálení, přežhavení nebo zapálení
t’ – jen pro kovové oplechování, není-li nutné zabránit propálení, přežhavení nebo zapálení

Tab. 2. Doporučené rozměry
Třída LPS
I
II
III
IV

Poloměr valící se koule r (m)
20
30
45
60

To je samozřejmě v praxi poměrně nereálné, a tak třeba v sousedním Německu výrobci vypracovali DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 Beiblatt 4:2008-01 Blitzschutz – Teil 3:
Schutz von baulichen Anlagen und Personen –
Beiblatt 4: Verwendung von Metalldächern in
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Blitzschutzsystemen (použití plechových střech
v ochraně před bleskem). Jde o obdobu české TNI, které jsou elektrotechnici v Německu
zvyklí respektovat a nebrat jako u nás nezávazné doporučení. V tomto dokumentu jsou
vymezeny podmínky pro kvalitu, a především
typ spojů jednotlivých druhů krytiny, jako je
falc, překrytí, lisování, lemování, zaháknutí a svorkování. Pro testování těchto spojů je
německým výrobcům krytin k dispozici jejich
národní přednorma DIN V VDE V 0185-600
Teil 600: Prüfung der Eignung von beschich-

vě by energie na těchto obloučcích měla být
již podstatně menší, a tak by měl být omezen
i odpar materiálu vzhledem k tomu, že bleskový proud poteče cestou jímací soustavy.

Ale třetí … nejpodstatnější je dostatečná
vzdálenost
Dostatečná vzdálenost platí i pro krytiny
s plechovou střechou. Jakmile vypočteme dostatečnou vzdálenost pro jímací soustavu střechy, musíme počítat s tím, že tato vzdálenost
se roznese po celé střeše, a pokud nechceme
zažít přeskok, musíme ji dodržet především ve
směru dovnitř, do střechy. U starých objektů,
které mají neobydlené půdy, popř. mají ještě
pod střechou podezdívku, není dodržení do-

Napište autorům
honza@elektrika.cz
dalibor@elektrika.cz

Stáhněte si i Vy zdarma
elektronickou KníŠku 2.0 Dalibor Šalanský
o ochraně před bleskem a LUMA Plus s. r. o.
přepětím na: www.kniska.eu
KníŠku 2.0 má staženou více jak 12 000 čtenářů.
Na tomto webu jsou zdarma též Daliborovy animace
a Milanův software.

Jan Hájek
DEHN + SÖHNE

proudy o několik řádů menší, než je nejmenší
bleskový proud. Když ještě střechou prochází
kovové těleso komínu, které může, ale nemusí být dole propojené se základovým zemničem, bude pro obyvatele rozhodně lepší být za
bouřky raději v automobilu před domem. Samozřejmě s evakuačním zavazadlem pro případ vyhoření (obsah zavazadla viz doporučení
HZS ČR). Jestliže obyvatel domu s kovovou
krytinou střechy vyhořet nechce, nejbezpečnější je ochránit dům tak, jak je popsáno v tipech a tricích 19 v časopise Elektro č. 2/2009.

Obr. 4. Oddálený hromosvod

teten Metalldächern als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems (zkouška vhodnosti kovových střech jako náhodných součástí
ochrany před bleskem). Tyto uvedené německé dokumenty nemají na našem území žádnou
platnost, mohou je však elektrotechnici a střechaři využívat s tím, že jim v případě škod nikdo nepomůže a budou na argumentaci sami.
V praxi se tedy na našem území nejvíce
prosazuje montáž dodatečné jímací soustavy
na plechovou krytinu, která se vykonává na
korozivzdorných podpěrách (obr. 4), takže
díky jímací soustavě dojde k uvedení střechy
na jeden napěťový potenciál. Plechy je třeba
spojit co nejlépe, aby se co nejvíce potlačilo zajiskření na spojích. Díky jímací sousta-

Obr. 5. Pokovená izolační fólie a kovové nosníky komplikují ochranu před bleskem

statečné vzdálenosti problém. Moderní domy
mají podle trendů současné doby obytné prostředí co nejblíže krytině. Jestliže už není střecha kovová, mají moderní domy pod taškami
kovové proﬁly (obr. 5) místo latí, nebo ještě lépe izolaci obalenou kovovou fólií, která
sice vodí, ale nelze ji vodivě připojit ani pro
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[1] http://www.kniSka.eu
[2] ČSN EN ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před
bleskem – Část 1: Obecné principy.
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[6] Lightning Protection Guide 2008, Dehn + Söhne.
[7] DIN V VDE V 0185-600 Teil 600: Prüfung der
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▷▶▷

Obyčejný DEHNguard
- precizně vyrobený svodič
přepětí typ 2
Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

Někdo se s ním setkává denně, někdo pouze občas a někdo vůbec ne, jedná se sice
o konstrukčně jednoduchou avšak velmi spolehlivou a robustní přepěťovou ochranu SPD typ 2 pro sítě nízkého napětí - DEHNguard. Tato přepěťová ochrany pro instalaci do
podružných rozváděčů v elektrické instalaci si právem zaslouží trochu více pozornosti.
Na vlastní konstrukci není nic složitého, jen je velmi dobře udělaná.

S

vodiče přepětí řady DEHNguard
jsou uživateli brány jako symbol
spolehlivosti a kvality, proto jsou
instalovány odborníky na ta místa, kam
by se neradi vraceli. Životnost těchto
svodičů, pokud jsou správně dodrženy
podmínky pro jejich instalacije většinou
delší, než životnost zbytku elektrické in-
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stalace. Co dělá tento svodič takovým
nedostižným, když se nejedná o žádný
zázrak?

Precizní sestavení je základ
Tělo svodiče přepětí tvoří kvalitní
vstřikovaný plastový díl, s velkou přes-

ností zpracování. Maximální preciznosti
výroby plastu je možné dosáhnou i proto, že společnost DEHN + SÖHNE má
velmi kvalitně vybavenou nástrojárnu,
která je schopná tyto vstřikovací formy
vyrobit a udržovat ve stále perfektním
stavu. Vstřikování plastů probíhá na

59

DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2013

▷▶▷

Příloha: Přepěťové ochrany, elektroinstalační materiál

◀▲ Výroba DEHNguard.

automatických strojích a lidé se soustřeďují hlavně na neustálou kontrolu kvality vyráběných dílů. Neustále ověřování
kvality ve všech mezikrocích je jednou z podmínek úspěchu
na stále náročnějším trhu. Přesně vyrobené součásti pak není
problém sestavit do funkčního celku.

Varistor
Srdce svodiče řady DEHNguard tvoří varistor, který je vždy
té nejvyšší kvality, která je na světě dostupná. Tento varistor je nakupován bez kontaktů, které jsou v čistém provozu
DEHN +SÖHNE na varistor napájeny stříbrem. Po připevnění
na varistor, je umístěn do modulu a je zalit pryskyřicí, tak aby
byl dlouhodobě chráněn před vlivy okolí a jeho životnost byla
výrazně prodloužena.

Odpojování pomocí ,,Thermo – Dynamik – Control,,

▲ Vyjímatelné moduly ve svodiči DEHNguard.

60

Každé zařízení, i když se jedná o velmi kvalitní zinkoxydový varistor může být poškozeno nebo se může porouchat,
respektive jeho životnost jakožto polovodiče není nekonečná.
Varistor ve svodiči bývá nejčastěji poškozen při závadách na
elektrické instalaci, kdy se na varistor dostane více než je jeho
nominální napětí, nebo tím, že se díky svedeným špičkám neustále snižuje jeho bod otevření tak, až začne svádět pořád a
hrozí jeho ohřátí či zahoření. Pro tento okamžik, aby nedošlo
k poškození instalace je v těle svodiče integrováno odpojování pomocí ,,Thermo – Dynamik – Control,, . Celý systém
je opět prostý, jedná se spoj předepnutého kontaktu nízko- ▷
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▷▶▷

▲ DEHNguard 1000.

▲ DEHNguard M CI s integrovanou pojistkou.

▲ DEHNguard NH.

tavnou pájkou, který při zahřátí rozepne
a zabrání zahoření varistoru. Kontakt je
přímo spojen s barevným stavovým terčíkem, který signalizuje chybový stav na
varistoru. Tento terčík se nachází uvnitř
svodiče bezpečně krytý průhledným
štítkem. Vše může být doplněnokontaktem pro dálkovou signalizaci, který
je rozpínací či spínací a zvládne až 250
V s provozním 0,1 A.

takže není problém s umístěním jak na
stacionární tak i na mobilní místa s vibracemi. Dvoudílné provedení svodiče
je výhodné i pro vyjmutí při přeměřování
izolačního stavu v elektrické instalaci,
stejně ipro ověřování stavu varistoru při
doporučeném měření miliampérového
bodu. Vyjmutí modulu se svodičem je
jen otázkou několika vteřin a tak je tento
úkon velmi úsporný na čas pracovníka.

Pro co nejlepší a zároveň co nejefektivnější ochranu je řada jednopólových
SPD DEHNguard opravdu velmi, velmi
široká. Od 48 V až po 1200 V a to jak
v provedeních pro střídavý tak i stejnosměrný proud a speciální aplikace.

Dvoudílné provedení

Napěťové úrovně

Díky zámečkům, vytvořeným ve vyndavacím modulu, které jdou jednoduše uvolnit stiskem prsty, je vytvořena
pevná aretace v patici, která odolává i
velmi silným a intenzivním vibracím(provedení odpovídá ČSN EN 60 068-2),

To co považujeme za napájecí soustavu, není vždy jen 230 V, ale ke slovu se stále více dostávají i jiná napětí,
respektive se objevují citlivá zařízení
co je potřeba chránit, které na svých
vstupních svorkách vyžadují napětí jiná.

▼ Svorka STAK 2X16 pro připojení dvou
vodičů 16 mm na DEHNguard.

▼ Svorka STAK 25 pro umožnění dvou vodičů 25 mm na DEHNguard.
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Vícepólové provedení
Dostali jsme se do doby, kdy velká
část výrobků je levnější než jejich instalace, stejný trend se prosadil u svodičů
přepětí, které ještě před 10 lety byly
aplikovány z 90% jako samostatné moduly. V současné době se situace zcela
otočila a tak se mnoho montážníků setká s jednomodulovým svodičem pouze
ojediněle. Výhodou vícepólového provedení není jenom rychlost instalace,
▼ DEHNguard TNC.
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Příloha: Přepěťové ochrany, elektroinstalační materiál

▲ Test DEHNguard.

ale i minimalizace možných chyb při sestavování a úspora
podružného materiálu. Vícepólová provedení mají také společný kontakt dálkové signalizace. I ve vícepólová provedení
se v současné době vyrábějí pro jiné než běžné evropské síťové napětí a jsou k dispozici pro 150,320, 385 a 440V.

Kódování modulů
Každý z modulů, je opatřen proﬁlovaným trnem, tak aby
nebylo možné moduly mezi výrobky DEHNguard zaměnit
a nestalo se, že by se modul s malou úrovní napětí dostal do
patice určené pro instalace v sítích s vyšším napětím.

Speciální provední DEHNguard
DEHNguard SCI jsou svodiče přepětí určené pro nasazení při ochraně elektronických součástí ve fotovoltaických
elektrárnách. Jeho provedení počítá s praktickou neexistencí
zkratového proudu v těchto systémech a tedy nemožnosti
předjištění svodičů. Obvod thermodynamického odpojování
je v sérii doplněn o pojistku na vysoké DC napětí, která pomůže bezpečně celý varistor z obvodui vyřadit. Je vyráběn v
napěťové řadě 150, 600, 1000 a 1200 V.
DEHNguard M CI jsou svodiče přepětí, které mají v sobě
integrováno vlastní předjištění, modul s varistorem je doplněn
o pojistku bez toho, že by jeho rozměry byly jiné, než kla-
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sického provedení, takže najde využití všude tam, kde není
dostatek místa či času pro montáž předřazených pojistek.
DEHNguard LI jsou svodiče, které mají výstražný terčík doplněn o jednu návěst a to žlutou, díky této výstraze dokáže
údržba zákazníka včas rozeznat, který svodič se ocitl před
koncem své životnosti a vyměnit ho v čase běžné pracovní
doby. Jeho konstrukce obsahuje dva varistory paraelně zapojené a tak je jeho maximální svodový proud o více jak polovinu vyšší, než u běžného DEHNguard.
DEHNguard VA aplikace, ve kterých by mohl být problém
i zcela minimální proud, který každým svodičem v klidovém
stavu protéká, vyžadují použití svodiče přepětí, který má v
sérii s varistorem zapojenou výbojkovou bleskojistku. Toto řešení reprezentuje DEHNguard T 275 VA.
DEHNguard NH pro aplikace, kde jsou jako standardní
nosné prvky využívány pojistkové spodky NH jsou určeny tyto
svodiče přepětí, které lze osadit přímo do standardní pojistkové patice.
DEHNguard je právem svodičem přepětí, na který můžete
po instalaci zapomenout. Je to svodič přepětí, který Vás nenutí otvírat rozváděč, protože ……………….. s jistotou DEHN.
Více informací najdete na www.dehn.cz nebo Vám je rádi
na vyžádání zašleme.
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GSM 603 529 152

REMA s.r.o.
nabízí kompletní Ĝešení pro spolehlivost napájecích sítí.
Návrhy Ĝešení, dodávky hromosvodního materiálu
a pĜepČĢových ochran DEHN.
Odborná montáž, revize, servis.
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)SPNPTWPEZBV[FNO~Or%&)/
Příklad použití součástí DEHN na hromosvodu rodinného domu.
Poznámka:
Výběr součástí pro hromosvod se může lišit
podle materiálů a konstrukcí použitých
při stavbě rodinného domu.

1 Podpěra vedení na hřebenáče (kat. č. 204 109)
2 Jímací tyč s podpěrou (kat. č. 123 109)
3 Svorka MV (kat. č. 390 051)
4 Drát AlMgSi Ø 8 mm (kat. č. 840 018)
5 Podpěra vedení do plochy (kat. č. 204 199)
6 Svorka na sněhovou zábranu (kat. č. 343 000)

2

1

3
4

16

5

15

6

14

7

13
8

12
11

11 Pásek nerez 30x3,5 mm
nerez V4A (kat. č. 860 335)
12 Zaváděcí tyč (kat. č. 104 905)
13 Držák tyče (kat. č. 274 116)
14 Propojka (kat. č. 377 015)
15 Podpěra vedení do zdiva (kat. č. 204 003)
16 Okapová svorka (kat. č. 339 059)

9

10

7 Svorka křížová SV nerez (kat. č. 308 229)
8 Svorka na okapové roury (kat. č. 200 079)
9 Zkušební svorka (kat. č. 459 119)
10 Číselný štítek (kat. č. 480 005)

Příklad použití součástí DEHN na hromosvodu průmyslové budovy s plochou střechou.

9 Izolovaný držák DEHNiso na stěnu (kat. č. 106 100)
10 Drát AlMgSi Ø 8 mm (kat. č. 840 018)
11 Jímací stožár Al se stativem (kat. č. 105 500)

Poznámka:
Výběr součástí pro hromosvod se může lišit podle materiálů a konstrukcí
použitých při stavbě průmyslové budovy.

9

8

10

11
7
1

6
5
2

4
5 Jímací tyč AlMgSi Ø 16 mm (kat. č. 104 200)
a betonový podstavec vč. podložky (kat. č. 102 340)
6 Plast. podpěra vedení na plochy s beton. zátěží (kat. č. 253 050)
7 Podpěra vedení do zdiva DEHNsnap (kat. č. 204 120)
8 Izolovaná podpěra s DEHNgripem (kat. č. 106 160)
a betonový podstavec vč. podložky (kat. č. 102 340)
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3
1 Zaváděcí tyče v kompletní sadě (kat. č. 480 150)
2 Drát nerez V4A Ø 10 mm (kat. č. 860 010)
3 Svorka křížová nerez V4A (kat. č. 319 209)
4 Propojka (kat. č. 377 015)
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DEHNprotector DPRO 230 SE

DEHNprotector DPRO 230 SE TV

- zásuvkový adaptér

- zásuvkový adaptér
chrání síçový zdroj
a anténní vstup
p p
pÝipojeného
pÝijímae
TV/R
TV/RADIO/VIDEO

obj.é. 909 235
o

obj.é. 909 305
ob

DEHNprotector
DEHNprotect
tor DPRO 230 SE ISDN

DEHNprotector DPRO
DPRO 230
23 SE LAN100

- zásuvkový adaptér
chrání síçový zdroj
a ro
rozhraní ISDN,
pÝíp
pÝíp. zaÝízení zapojena
do sít¢ Ethernet 10 BT

- zásuvkový adaptér
chrání síçový zdroj
a rozh
rozhraní LAN Ethernet
1000 BaseT (RJ45)

obj.é. 909 325

DEHNprotector

obj.é. 909 326
ob

®

1

svodiée pąep÷tí SPD typu 1

2

svodiée pąep÷tí SPD typu 2

3

svodiée pąep÷tí SPD typu 3

- svodič přepětí SPD typu 3,
výběrové kvality i pro nejnáročnější

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz
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Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk, www.dehn.sk
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DEHNgate DGA FF TV
obj. č. 909 703

DEHNflex M DFL M 255
obj. č. 924 396

svodič přepětí pro koaxiální kabel (75 Ω)
s konektorem F

svodič přepětí SPD typu 3

DEHNprotector DPRO 230 SE LAN100
obj. č. 909 326
zásuvkový adaptér chrání síťový zdroj a rozhraní
LAN Ethernet 1000 BaseT (RJ45)

DEHNventil DV M TNC 255
obj. č. 951 300
svodič bleskových proudů SPD
typu 1 + 2 (do 5 m typu 3)

DEHNguard DG M TNC/TNS 275
obj. č. 952 300 / 952 400
svodič přepětí SPD typu 2

zákl. díl BXT BAS
obj. č. 920 300
svodič bleskových proudů SPD T1

Svodiče napětí DEHN
- i za bouřky ... s jistotou DEHN

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180
obj. č. 920 247
svodič bleskových proudů SPD T1

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz
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Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
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tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk, www.dehn.sk
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Ochrana před bleskem
Ochrana před přepětím
Ochrana při práci
DEHN chrání.

DEHN + SÖHNE
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Jiří Kroupa
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tel.: +421 45 5410 557
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