
DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

www.dehn.skwww.dehn.cz

Obsah

Interview s panem
Dipl.-Kfm. Thomasem Dehnem

Přehled norem
a platných stanovisek

Nové výrobky DEHN+SÖHNE

Oborová řešení

Odborné články



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 2

Vzdělávací systém IP ILPC

Jan Hájek

CZECH REPUBLIC

 

©
 T

is
ká

rn
a 

K
le

in
w

äc
ht

er
, F

rý
de

k-
M

ís
te

k 



3SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 

Obsah

1. Interview s panem Dipl.-Kfm. Thomasem Dehnem z fi rmy DEHN + SÖHNE, Neumarkt 
(Dipl. Ing. Peter Respondek) ........................................................................................................................................ 4

2. Oznámení ve Věstníku č. 01/13 ÚNMZ o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany
před bleskem na stavbách ......................................................................................................................................... 6

3. ČSN EN 62305-3, edice 2, změna Z1, národní příloha NA „Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“ ...... 8

4. Výklad „Společného stanoviska Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru 
technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při navrhování,
povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách“.  (Ing. Jiří Kutáč) ....................................................11

5. Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů (Ing. Jaroslav Melen) ......................................... 17

6. Ochrana před bleskem a přepětím pro anténní systémy a kabelové sítě ........................................................... 20

7. Ochrana před bleskem a přepětím pro zabezpečovací techniku ......................................................................... 27

8. Ochrana před bleskem a přepětím pro čistírny odpadních vod a bioplynové stanice ...................................... 34

9. Ochrana před bleskem a přepětím pro ropovody, plynovody a rozsáhlé technologické celky ........................ 31

10. Měření vnější ochrany před bleskem a přepěťových ochran (David Černoch, Ing. Milan Kaucký) ..................... 48

11. Světová novinka: svodič bleskových proudů DEHNvenCI včetně pojistek (Ing. Jiří Kutáč)....................................55

12. Svodiče přepětí DEHN + SÖHNE (Jan Hájek) ......................................................................................................... 57

13. Ochrana průmyslových provozů před bleskem a přepětím (Jan Hájek) .............................................................. 60

14. BLITZDUCTOR XT – v praxi osvědčený svodič bleskových proudů (Ing. Jiří Kutáč) .............................................62

15. DEHNconnect SD2 (Jan Hájek) .......................................................................................................................................65

16. Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov (Dalibor Šalanský) ................................................... 67

17. Klimatizace na střechách versus „Blesk“! (Vít Kalivoda) ...................................................................................... 69

18. Ochrana solárních soustav proti blesku (Ing. František Haščyn) .......................................................................... 72

19. Všechno funguje jak má... (Dalibor Šalanský) ......................................................................................................... 76

20. Ochrana komínů před bleskem (Ivan Rezek) .......................................................................................................... 78

© Copyright 2013 DEHN + SÖHNE

Zpracoval: Ing. Jiří Kutáč, Jan Hájek, Dipl. Ing. Peter Respondek, David Černoch, Ing. Milan Kaucký, 
   Ing. Jaroslav Melen, Dalibor Šalanský, Ivan Rezek, Vít Kalivoda, Ing. František Haščyn

www.dehn.cz  www.dehn.sk
info@dehn.cz  j.kroupa@dehn.sk



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 4

Interview s panem Dipl.-Kfm. Thomasem DehnemInterview s panem Dipl.-Kfm. Thomasem Dehnem
z fi rmy DEHN + SÖHNE, Neumarktz fi rmy DEHN + SÖHNE, Neumarkt

1. Odborníci říkají, že se kvůli 
změně klimatu v posledních letech 
zvýšil počet bouřek a jejich síla 
narostla. Tato tendence prý bude 
navíc dále pokračovat. Je tento 
trend garancí, že obchod v oblasti 
ochrany před bleskem a přepětím 
bude nadále vzkvétat?

Ano, i v odborné literatuře se ne-
ustále dočítáme, že dochází k nárůstu 
bouřkové aktivity. To platí jen ome-
zeně, neboť nutně nenarůstá počet 
bouřek, nýbrž síla bleskového výboje. 
Dnes je možné zaznamenat i blesky 
s vrcholovou hodnotou proudu 300 kA. 
Tato situace se také odrazí v meziná-
rodních normách. Garance pozitivního 
vývoje obratu ale nejsou ani normy, ani 
technické hodnoty v nich. Rozhodují-
cím faktorem úspěchu v podnikání jsou 
výsledky, které podnikatelé na trhu na-
bízejí. Firma DEHN se v tomto ohledu 
dobře prezentuje. Ačkoli ve východní 
Evropě narostl počet konkurenčních 
fi rem, mohla fi rma DEHN v minulých 
letech kontinuálně budovat svou pozici 
na těchto trzích.

2. DEHN+SÖHNE je lídrem na trhu 
v oblasti ochrany před bleskem a pře-
pětím. Jak vidíte vývoj tohoto odvětví 
elektrotechniky v Evropě a zvláště 
v České republice?

Několik let je v Evropě v oblasti 
norem dobrá situace, která má po-
zitivní vliv na vývoj trhu. Pomocí 
analýzy rizika škod podle IEC, EN, 
ČSN 62305-2 je jednoznačně stano-
veno, jak má být stavba chráněna. 
Firma DEHN pro projektanty vedle 
seminářů, technické podpory v podo-
bě softwaru DEHNsupport a široké 
škály tištěných materiálů nabízí také 
odpovídající pomoc s elektronickým 
zpracováním dat. 

V České republice, kolébce hro-
mosvodu, si lidé více uvědomují nut-
nost ochrany před bleskem. Můžeme 
říct, že práce Dr. Zdeňka Rouse, při 
založení fi rmy v České republice byla 
velice přínosná. Současné aktivity 
pánů Ing. Jiřího Kutáče a Jana Hájka 
pro fi rmu DEHN představují solidní 
základ pro další úspěšný 
vývoj fi rmy DEHN na-
trhu. Firma nabízí tech-
nické poradenství pro 
elektromontážní fi rmy 
a projekční kanceláře 
v oblasti průmyslu i ob-
chodu. Také komplex-
ní úkoly jsou pro naše 
pracovníky významnou 
výzvou.

3. Současná hospo-
dářská situace v Čes-
ké republice hraje 
důležitou roli v  pro-
deji kvalitních výrobků 

v ochraně před bleskem. Jak se 
může fi rma DEHN udržet na trhu, 
když její vysoce kvalitní výrobky 
jsou cenově těžko srovnatelné 
s levnými výrobky?

Nejen v České republice hraje 
cena důležitou roli. V mnoha částech 
Evropy je hospodářská situace napja-
tá. Přesto má naše fi rma úspěch, neboť 
jako první představuje a nabízí nová 
řešení a inovace. K tomu patří podpora 
prodeje a přednášky. V rámci výstav 
a veletrhů jsou představována nová ře-
šení a výrobky. Účast na konferencích 
představuje pro odbornou veřejnost 
heslo „DEHN nabízí více než jen nové 
výrobky, DEHN chrání.“

„Nabízíme bezpečnost pomocí 
vysoce kvalitních a spolehlivých pro-
duktů, inovativních řešení, ochrany, 
a významnou roli hraje také servis.“ 

Firma DEHN pravidelně dostává 
ocenění v rámci veletrhů za inovativní 
řešení, např. čestné uznání Zlatý Am-
pér 2013 za výrobek DEHNvenCI.

Dipl.-Kfm. Thomas Dehn

Management fi rmy DEHN + SÖHNE
zleva: Dr.-Ing. Peter Zahlmann, Dr. Philipp Dehn,
 Dipl.-Kfm. Thomas Dehn 
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4. Celosvětově došlo v oblasti ob-
novitelných zdrojů, např. některých 
elektráren, fotovoltaických systémů 
a bioplynových stanic, k rozmachu 
instalací systémů ochrany před bles-
kem a přepětí. Jak na toto reagova-
la fi rma DEHN a mohou být použity 
speciální ochranné produkty?

V České republice se i přes sní-
žení státních dotací na obnovitelné 
zdroje, jako jsou fotovoltaické sys-
témy, větrné elektrárny i bioplynové 
stanice se stále investuje. Pro tento 
segment trhu vyvinula naše fi rma již 
před delší dobou speciální svodiče 
přepětí.

Například u fotovoltaických sys-
témů jsou přepěťové ochrany schop-
ny eliminovat stejnosměrné proudy. 
Vodní elektrárny a bioplynové stanice 
jako dodavatelé energie představují 
velký potenciál. Ale právě zde je nut-
no poznamenat, že mnozí provozova-
telé ignorují nebezpečí, že u těchto za-
řízení hrozí riziko výbuchu. Z tohoto 
důvodu jsou nutná speciální ochranná 
opatření zamezující přímému zásahu 
bleskem. Mnohé tyto stanice jsou 
v České republice chráněny takzva-
nými aktivními jímači ESE, které 
jsou z pohledu norem nespolehlivé. 
V tomto ohledu je potřeba v příštích 
létech intenzivněji pracovat na tech-
nické pomoci a poradenství.

Nové logistické centrum fi rmy DEHN + SÖHNE v blízkosti Neumarktu 

5. Firma DEHN-SÖHNE staví 
v blízkosti Neumarktu nové logis-
tické centrum. Jakých cílů tím chce 
v dlouhodobém horizontu dosáh-
nout?

Pro kontinuální růst je nutný kon-
tinuální rozvoj. V blízkosti Neumark-
tu jsme nalezli pro další rozvoj fi rmy 
to pravé místo. Naše 103-letá historie 
jako rodinné fi rmy vstupuje do čtvrté 
generace a do dalších let jsme si stano-
vili ambiciózní cíle. K tomu patří zme-
zinárodnění naší fi rmy, která má v sou-
časné době celosvětově 17 dceřiných 

společností a kanceláří. Se založením 
prodejních zastoupení v Jihoafrické 
republice na konci května 2013 a dal-
šími společnostmi v Rusku a Mexiku 
spěje i naše fi rma k ještě intenzivněj-
šímu a aktivnějšímu vývoji na trhu ve 
světě, aniž bychom ztratili hlavní ev-
ropský trh. Blesk může udeřit kdekoliv 
a DEHN chrání – s jistotou.

Děkuji za otevřený rozhovor
Dne 7. 5. 2013 v Neumarktu
      

Dipl. Ing. Peter Respondek
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OZNÁMENÍ č. 01/13
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví o platnosti norem při navrhování, povolování
a zřizování ochrany před bleskem na stavbách

Společné stanovisko Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
 Odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, definuje v § 4 českou 
technickou normu jako dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití vytvořený 
podle tohoto zákona a označený písemným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technic-
kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a dále stanoví, že česká technická norma není obecně závazná. Česká 
technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou 
normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány evropského společenství jako harmonizovanou evropskou 
normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. Tako-
vá povinnost však může vyplynout z jiného právního aktu, např. odkazem na ČSN v právním předpisu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví v § 169 odst. 1 právnickým oso-
bám, fyzickým osobám a příslušným orgánům veřejné správy povinnost respektovat při územně plánovací a projektové 
činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími 
právními předpisy. Obecné požadavky na výstavbu jsou definovány v § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Mezi obecné 
požadavky na výstavbu, které náleží do působnosti ministerstva pro místní rozvoj, patří mimo jiné i vyhláška o technických 
požadavcích na stavby.
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V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost 
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí. Je povinen 
dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, 
popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část 
projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor 
nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby 
jako celku tím není dotčena.

Tímto ustanovením je zdůrazněna i povinnost respektovat při projektové činnosti obecné požadavky na výstavbu 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. V § 3 je mimo jiné definován pojem „normová hodnota“, kterým se rozumí kon-
krétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení 
se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení vyhlášky. Z uvedené koncepce je zřejmé že, důkazním 
prostředkem pro splnění požadavku vyhlášky je příslušná česká technická norma. 

V ustanovení § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., je stanoven požadavek zřídit ochranu před bleskem pro spe-
cifikované případy uvedené pod písmeny a) až f), pro které musí být proveden výpočet řízení rizika podle normo-
vých hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Jedná se o normy z řady ČSN EN 62 305-1 až 4. 
Technický požadavek definovaný vyhláškou bude tedy splněn, budou-li splněny požadavky tohoto souboru norem. 
V souladu s ustanovením § 55 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby se však připouští, aby odkazy na 
normové hodnoty měly indikativní charakter a nebránily inovacím v případě lepšího řešení. Jiné postupy, odchylky 
od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navrženým řešením bude dosaženo alespoň stejných nebo lepších 
technických parametrů, jako kdyby se postupovalo podle české technické normy. 

Na základě stanoviska subkomise „Ochrana před bleskem“ při Technické normalizační komisi 97 ze dne 27. 7. 2012, 
které vychází z dokumentů CENELEC BT136/ DG8043/DC, March 2010; CIGRE C4 COLLOQUIUM, May 2010; 
WG C4.405, October 2011 není dosaženo francouzskou národní normou NF C 17-102, potažmo slovenskou tech-
nickou normou STN 34 1391 stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo dle českých 
technických norem ČSN EN 62305-1 až 4.

Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že národní francouzská a slovenská norma nebyly převzaty do sousta-
vy ČSN, nejsou harmonizovanými normami a nelze je v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely 
vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Pro posuzování hromosvodu se nepoužije zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Po dokončení 
montáže komponentů je hromosvod dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, vyhrazeným technickým 
zařízením.  

V Praze dne 8. 11. 2012

Za MMR  Ing. Marcela Pavlová v. r., ředitelka odboru stavebního řádu
Za MPO  Ing. Ivana Kocová, Ph.D. v. r., ředitelka odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele
Za ÚNMZ Ing. Milan Holeček v. r., předseda
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ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 29.020; 91.120.40  ervenec 2013 

Ochrana p ed bleskem –  
ást 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 

života 

SN 
EN 62305-3 
ed. 2 
ZM NA Z1 
34 1390 

  

Amendment 

Amendement 

Änderung 

SN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana p ed bleskem – ást 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života z ledna 2012 se m ní takto: 

Na konec normy se za kapitolu Bibliografie dopl uje informativní národní p íloha: 
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SN EN 62305-3 ed. 2/Z1 

Národní p íloha NA (informativní) 

Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, v etn  všech alternativních ochran p ed 
bleskem, nap . jíma e ESE 

NA.1 Úvod 

Tato p íloha informuje o minimálních požadavcích pro zajišt ní ochrany zdraví a života živých bytostí (lidí 
a zví at) a majetku p ed ú inky úder  blesk  a jejich následk . 

NA.2 Možnosti návrhu jímací soustavy 

Všechny typy jímací soustavy se navrhují a provád jí podle lánk  5.2.2, 5.2.3 a p ílohy A SN EN 62305-3 ed. 2. 

Dle lánku 5.2.2 jsou tyto p ípustné metody pro stanovení umíst ní jímací soustavy: 

– metoda ochranného úhlu; 

– metoda valící se koule; 

– metoda m ížové soustavy. 

 

Obrázek NA.1 – Metody návrhu jímací soustavy a soustavy svod  

Jímací soustava se navrhuje a provádí podle lánku 5.2.3 tak, aby zabezpe ila ochranný prostor staveb vyšších 
než 60 m p ed bo ními údery. 

Pro ur ení ochranných prostor  jíma  jsou podle p ílohy A uvažovány jen skute né fyzické rozm ry kovové jímací 
soustavy. Zde se zohlední fyzická délka všech jíma : klasických nebo alternativních, v . aktivního jíma e ESE 
(viz obrázek NA.1). 

Je t eba, aby všechny komponenty použité pro vn jší LPS spl ovaly vlastnosti podle platných norem SN 
a jejich deklarované vlastnosti byly ov itelné metodami nezávislými na jejich výrobcích, ve všech p ípadech, 
kdy není jasná a fyzikáln  zd vodnitelná jak jejich funkce, tak jejich ov ení funk nosti. 
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SN EN 62305-3 ed. 2/Z1 

NA.3 Soustava svod  

Soustava svod  se provádí podle SN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na použití typu technologie jímací soustavy. 
V soustav  svod  vždy te e stejný bleskový proud bez rozdílu typu jímací soustavy. Snížením hodnoty blesko-
vého proudu soustavou svod  se také snižuje hladina ochrany p ed bleskem LPL. 

U neizolované LPS se respektuje tabulka . 4. Svody by m ly být umíst ny symetricky. 

U izolované LPS je po et a rozmíst ní svod  ur en výpo tem dostate né vzdálenosti s dle lánk  6.3. 

POZNÁMKA S ohledem na výsledné elektromagnetické pole v okolí svod  jsou jako výchozí doporu ené hodnoty z tabul-
ky . 4. 

Kovové konstrukce na objektu (konstrukce ve funkci náhodných svod ), které jsou p ipojené k jímací soustav  
nebo se nacházejí v menší vzdálenosti, než je vypo tená dostate ná vzdálenost s, se vodiv  spojí s jímací sou-
stavou. 

POZNÁMKA Vodi e, které jsou a nebo mohou být pod nap tím, jsou prost ednictvím svodi  bleskových proud  SPD 
typu 1 podle SN EN 62305-3 ed. 2 a SN EN 62305-4 ed. 2 v míst  nedostate ného odd lení z ásti náhodné soustavy 
propojeny. V p ípad  izolované LPS se zohlední dostate ná vzdálenost s mezi nimi a ostatními vodivými konstrukcemi objektu. 

Je t eba zabránit p iblížení živých bytostí ke svod m na vzdálenost menší než 3 m, jak je uvedeno v SN EN 62305-2 ed. 2, 
l. 8 (nebezpe í dotykových a krokových nap tí). 

NA.4 Vyrovnání potenciál  bleskových proud  

Na každém objektu musí být provedeno vyrovnání potenciál  bleskových proud , a to i mezi místní uzem ovací 
soustavou a p ivedenými inženýrskými sít mi (pokud vyplývá z výpo tu analýzy rizika). 

V p ípad  neizolované LPS se instalují SPD typu 1 a pospojování všech neživých kovových sou ástí. 

Parametry SPD typu 1 jsou ur eny dle SN EN 62305-4 ed. 2. 
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Výklad „Společného stanoviska Odboru stavebního řádu Výklad „Společného stanoviska Odboru stavebního řádu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru technické Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru technické 
harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva prů-harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normaliza-myslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normaliza-
ci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při ci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při 
navrhování, povolování a zřizování ochrany před bles-navrhování, povolování a zřizování ochrany před bles-
kem na stavbách“. kem na stavbách“. 

Anotace:
Příspěvek vznikl pro bližší vysvět-

lení problematiky ochrany před bles-
kem na základě vydání nového společ-
ného stanoviska Odboru stavebního 
řádu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR (dále jen MMR ČR), Odboru tech-
nické harmonizace a ochrany spotře-
bitele Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR (dále MPO ČR) a Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ)“. 
Oborná veřejnost si přála, aby daná 
problematika byla uceleně a srozumi-
telně vysvětlena v jednou dokumentu 
a tím se předešlo dalším nedorozumě-
ním.

Množící instalace jímačů ESE 
(podle francouzské národní normy 
NFC 17-102 [1] a STN 34 1391 [2]), 
které nejsou v souladu s platnou práv-
ní úpravou ČR (zákonem č. 183/2006 
Sb. [3] a vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
[4]), by měly být instalovány podle 
těchto dokumentů. 

Česká legislativa a na ni navazu-
jící české technické normy ČSN EN 
62305-1 až 4 [5 až 8] jsou založeny 
na nejnovějších vědeckých poznat-
cích o blesku. Instalace jímačů ESE 
schvalují nejen někteří revizní techni-
ci, ale také dokonce i lidé, kteří jsou 
odpovědni za bezpečnost vyhrazených 
elektrických zařízení v České repub-
lice. Tito „technici“ nemají mnoh-
dy ani elementární znalosti o blesku 
a jeho parametrech a vystavují tak 
laickou veřejnost zvýšenému riziku 
účinků bleskového proudu. 

1. Mimořádné události způsobené 
chybnou instalací hromosvodu

Blesk je přírodní fenomén, který se 
po staletí nemění a jehož účinky mohou 
mít fatální následky nejen pro stavby, ale 
také pro osoby [9]. Podceněním účinků 
bleskového proudu může dojít napří-
klad k požáru objektu (vyšší vrcholová 
hodnota proudu), zničení elektrických 
a elektronických přístrojů (nižší vrcho-
lová hodnota proudu), či zranění nebo 
dokonce smrti osob. O těchto mimo-
řádných událostech osobně informuji 
technickou veřejnost na semináři UNIE 
SOUDNÍCH ZNALCŮ (dále jen UNIE 
SZ) (www.uniesoudnichznalcu.cz). 

Výbuch a požár bioplynové stanice 
v Malšicích

Projektant navrhl ochranu před 
bleskem bioplynové stanice dle fran-

couzské normy NF C 17-102 [1]. 
Přesto došlo k přímému úderu blesku 
o vrcholové hodnotě 18 kA do horní 
části fermentoru, který ležel v ochran-
ném prostoru jímače ESE. Po zásahu 
blesku nastala exploze, o čem svědčí 
odhozené těžké víko přilehlé nádrže, 
a následně vypukl požár bioplynové 
stanice. Kontrolní měření jímače ESE 
prokázalo jeho plnou funkčnost v době 
zásahu. 10 minut před úderem bles-
ku a následným výbuchem bioplynu 
opustili 4 pracovníci uvedený prostor 
z důvodu změny klimatických podmí-
nek (začínající déšť).

Obr. 1 
Úder blesku do fermentoru bioply-
nvé stanice, která byla „chráněna“ 
jímačem ESE

Ing. Jiří Kutáč
předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 97
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Požár hotelu v Odrách

Po úderu blesku o vrcholové hod-
notě proudu 111 kA do aktivního jí-
mače ESE, který byl umístěn na střeše 
hotelu, došlo k jeho přeskoku z jedno-
ho svodu na vnitřní instalaci objektu 
a to konkrétně na klimatizaci, která se 
nacházela ve vzdálenosti jen 30 cm od 
drátu hromosvodu. Přitom nutná vzdá-
lenost, která by zabránila přeskoku 
tohoto proudu byla vypočtena 60 cm. 

Průchodem bleskového prou-
du se bezprostředně vzňala hořlavá 
střešní konstrukce hotelu. Požár byl 
uhašen brzkým příjezdem jednotek 
profesionálních a dobrovolných ha-
sičů. Bylo veliké štěstí, že hotel byl 
těsně před dokončením a tudíž nebyl 
obsazen lidmi. Celkové škody činily 
cca 300 000 Kč. Hromosvod měl plat-
nou zprávu o revizi.

Obr. 3 
Požár hotelu, který byl „chráněn“ 
jímačem ESE

Obr. 4
Dostatečná vzdálenost s mezi svodem a vnitřními kovo-
vými instalacemi

Zničené zabezpečovací systémy 
v objektu kulturní památky

Po úderu blesku do ochranného 
prostoru jímače ESE došlo ke ško-
dám na vnitřním vybavení kultur-
ní památky ve výší 3 000 000 Kč. 
Zarážející na této události byl fakt, 
že celá stavba měla být v „údajném 
ochranném prostoru“ jímače ESE. Po 
vzhlédnutí dokumentace, která v sobě 
zahrnovala i výpočet řízeného rizika 
dle ČSN EN 62305-2 [6], bylo zcela 
zřejmé, že projektant neměl ani tušení 
o ochraně před bleskem a přepětím. 

Bleskem byl zasažen hřeben 
střešní konstrukce kulturní památky, 
po které sjel bleskový proud na nej-
bližší kovovou konstrukci požární-
ho zabezpečovacího systému. Tato 
konstrukce nebyla navíc uzemněna 
a poté došlo k přeskokům bleskové-
ho proudu na křižující se vnitřní me-
talické instalace. Byly zničeny tyto 
systémy:

- Zabezpečovací (EZS) 
 a požární (EPS);
- Kamerový(CCTV);
- Datový.
 Tento případ svědčí 
o dalším selhání jímače 
ESE, při kterém došlo 
nejen k přímým ško-
dám na majektu, ale 
tato kulturní památka 
byla delší dobu nejen 
bez požárního zabez-
pečení, ale také bez vý-
stražného zabezpečení 

kvůli krádeži. Toto jsou velmi důležité 
aspekty při rozhodování o bezpečné 
variantě ochrany před bleskem. 

Obr. 5 
Úder do ochranného prostoru jíma-
če ESE na památkově chráněném 
objektu

Obr. 2 
Úder blesku do horního dílu fermentoru – doprostřed 
ochranného prostoru jímače ESE
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Smrt na stadionu v Malajsii

Student Mohd Ridwan Jamal byl 
večer 16. března 2012 zasažen a usmr-
cen zásahem blesku, když se svými 
přáteli hodlal hrát fotbal na malém sta-
dionu Koleje Univerzity Islam Melaka 
(KUIM) v „ochranném prostoru aktiv-
ního jímače ESE“. Na hlavní tribuně 
stadionu byl jako ochrana před bleskem 
instalován aktivní jímač (ESE), a kdyby 
student neopustil bezpečí hlavní tribu-
ny, mohl dnes žít. Přímý úder blesku ve 
většině případů člověk nepřežije.

2. Normy IEC, EN a ČSN v ochra-
ně před bleskem
Obecně je možno o normách 

v ochraně před bleskem zjednoduše-
ně říci, že představují nejprimitivnější 
shrnutí dané problematiky do jedno-
duchých vzorců, které lze aplikovat 
v praxi. Je nutno si uvědomit, že se zde 
jedná především o vysokofrekvenční 
působení blesku při:
- extrémně krátkých časových inter-

valech v řádu mikrosekund;
- při možném dosažení maximál-

ních vrcholových hodnot v řádu 
kiloampérů.
Většina norem v této oblasti vzni-

ká v pracovních skupinách me-
zinárodní technické komise IEC 
TC 81: Ochrana před bleskem. 
Důležitou roli zde hraje vědecký 
výbor CIGRE, který odsouhla-
šuje text norem na základě nej-
novějších vědeckých poznatků. 
Tyto normy jsou následně před-
kládány IEC-CENELEC k para-
lelnímu hlasování a jsou schva-
lovány Evropským výborem pro 
normalizaci v elektrotechnice 
CENELEC. Členové CENELEC 
jsou povinni splnit Vnitřní před-
pisy CEN/CENELEC, v nichž 
jsou stanoveny podmínky, za kte-
rých se musí této evropské normě 
bez jakýchkoliv modifi kací dát 
status národní normy. 

Soubor českých bezpečnost-
ních norem ČSN EN 62305-1 
až 4 (platný od listopadu 2006) 
[5 až 8] tak představuje nejbez-

pečnější variantu ochrany před bles-
kem a přepětím, která je založena na 
vědeckých výzkumech a měřeních 
blesku od 30 let minulého století. 
V současné době je platná edice 2 pro 
normy ČSN EN 62305-1, 3 a 4 [10 až 
12]. Od února 2013 vyjde také druhá 
edice části 2 souboru ČSN EN 62305 
– Řízení rizika [13].

Od 70. let minulého století byla 
platná norma ČSN 34 1390 - Elekt-
rotechnické předpisy- Předpisy pro 
ochranu před bleskem [14] do února 
2009. Ve své době představovala daná 
norma bezpečné řešení v ochraně před 
bleskem. Postupem času, kdy dochá-
zelo k častějšímu zavádění citlivých 
elektronických přístrojů do praxe 
a s postupnou miniaturizací elektro-
nických systémů, se stávala tato norma 
zcela nedostatečnou. 

V období souběžné platnosti (od 
listopadu 2006 až do února 2009) sou-
boru norem ČSN EN 62305- 1 až 4 [5 
až 8] a ČSN 34 1390 [14] docházelo 
bohužel k upřednostnění ekonomic-
kého hlediska na úkor technického 
řešení. Přitom v tomto období se měly 
všechny projekty již navrhovat dle no-
rem ČSN EN 62305- 1 až 4 [5 až 8].

3. Platná legislativa ČR v ochraně 
před bleskem 

Od roku 1998 do roku 2009 platila 
na území ČR vyhláška č. 137/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích 
na výstavbu [15]. V §47 - Ochrana 
před bleskem byly defi novány stavby 

Obr. 8
Plánek lokality znázorňující polohy aktivního jímače ESE 
a oběti

Obr. 6
Velikost ochranného prostoru jímače o délce tyče 5 m

Obr. 7
Deklarovaná ochranná zóna jímače ESE
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a zařízení, pro která se musí zřídit tato 
ochrana:
a) Ohrožení života nebo zdraví osob 

(například bytový dům, stavba 
pro shromažďování většího počtu 
osob, stavba pro obchod, zdravot-
nictví a školství, stavby veřejných 
ubytovacích zařízení) nebo větší-
ho počtu zvířat.

b) Poruchu s rozsáhlými důsledky 
(například elektrárna, plynárna, 
vodárna, budova pro spojová za-
řízení, nádraží).

c) Výbuch (například výrobna 
a sklad výbušných a hořlavých lá-
tek, kapalin a plynů). 

d)  Škody na kulturních, popřípadě 
jiných hodnotách (například obra-
zárna, knihovna, archív, muzeum, 
památkově chráněná budova.

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

f) Ohrožení stavby, u které je zvý-
šené nebezpečí zásahu bleskem 
v důsledku jejího umístění na 
návrší nebo vyčnívá-li nad oko-
lí (například tovární komín, věž, 
rozhledna).
Podle paragrafu 3, písmeno p vy-

hlášky 137/1998 Sb. [15] je splněn 
tento požadavek českou technickou 
normou ČSN 34 1390 [14].

V doplňujícím seznamu II.A vy-
braných souvisejících ČSN navazu-
jících na další požadavky vyhlášky 
č. 137/1998 Sb. [15] uspořádaném po-
dle paragrafů je uvedeno, že pro celý 
paragraf 47 je platná norma ČSN 34 
1390 Předpisy pro ochranu před bles-
kem [14]. 

Od roku 2009 je v platnosti vy-
hláška č. 268/2009 Sb. „o technických 
požadavcích na stavby“ [4], podle 
které musí být, viz. § 36 provedena 
analýza rizika škod dle normových 
hodnot pro tyto stavby:
a)  ohrožení života nebo zdraví osob, 

zejména ve stavbě pro bydlení, 
stavbě s vnitřním shromažďova-
cím prostorem, stavbě pro obchod, 
zdravotnictví a školství, stavbě 
ubytovacích zařízení nebo stavbě 
pro větší počet zvířat,

b)  poruchu s rozsáhlými důsledky 
na veřejných službách, zejména 
v elektrárně, plynárně, vodárně, 
budově pro spojová zařízení a ná-
draží,

c)  výbuch zejména ve výrobně a skla-
du výbušných a hořlavých hmot, 
kapalin a plynů,

d)  škody na kulturním dědictví, po-
případě jiných hodnotách, zejmé-
na v obrazárně, knihovně, archi-
vu, muzeu, budově, která je kultur-
ní památkou,

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

f)  ohrožení stavby, u které je zvýšené 
nebezpečí zásahu bleskem v dů-
sledku jejího umístění na návrší 
nebo vyčnívá-li nad okolí, zejmé-
na u továrního komína, věže, roz-
hledny a vysílací věže.“

Normovou hodnotou dle § 3 písm. k) 
této vyhlášky [4] se rozumí:
„Konkrétní technický požadavek, 
zejména limitní hodnota, návrhová 
metoda, národně stanovené parame-
try, technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a technických zařízení, 
obsažený v příslušné české technické 
normě, jehož dodržení se považuje za 
splnění požadavků konkrétního usta-
novení této vyhlášky.
 Podle níže uvedeného stanoviska Mi-
nisterstva pro místní rozvoj pro účely 
této vyhlášky je to soubor norem ČSN 
EN 62305-1 až 4 ed. 2 [10 až 13]. 

4. Stanovisko dotčených minis-
terstev MMR, MPO a ÚNMZ 
o platnosti norem při navrhová-
ní, povolování a zřizování ochra-
ny před bleskem na stavbách

Je zřejmé, že dle ustanovení § 36 
odst, 1 a 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stav-
by [4] je stanoven požadavek zřídit 
ochranu před bleskem pro specifi ko-
vané případy uvedené pod písmeny 
a) až f) (v nich jsou uvedeny stavby 

pro školství). Pro tyto stavby musí být 
proveden výpočet řízení rizika podle 
normových hodnot. Jedná se normy 
z řady ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [10 
až 13]. Dle § 55 odst. 2 této vyhlášky 
[4] by měly mít odkazy na normové 
hodnoty indikativní odkaz, aby se ne-
bránilo inovacím. Pokud se prokáže, 
že navrženým řešením bude dosaženo 
alespoň stejných nebo lepších technic-
kých parametrů, jako kdyby se postu-
povalo podle české technické normy.

Pro účely posuzování komponen-
tů pro hromosvod se nepoužije zákon 
č. 22/97 Sb. [16] a po dokončení mon-
táže komponentů se hromosvod stává 
vyhrazeným technickým zařízením 
podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. [17].

Národní normy - francouzská NF 
C 17-102 [1] a slovenská STN 34 1391 
[2] nebyly převzaty do soustavy ČSN 
a nejsou ani normami harmonizova-
nými, nelze je dle právního názoru 
ÚNMZ používat pro účely vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. [4] co se týče norma-
tivního odkazu. Dle vyjádření ÚNMZ 
nebyly zavedeny francouzská národní 
norma NF C 17-102 [1] a slovenská 
STN 34 1391 [2] do soustavy ČSN, 
tudíž nejsou platné na území ČR.

V České republice se navrhuje 
ochrana před bleskem podle souboru 
českých bezpečnostních předpiso-
vých norem ČSN EN 62305-1 až 4 
ed.2 [10 až 13]: nejen pro „klasické“ 
hromosvody, ale také pro aktivní jí-
mače ESE, protože tento soubor ne-
rozlišuje mezi těmito provedeními. 
Jímače ESE mohou být použity, ale 
jen v rámci tohoto souboru jako jíma-
cí tyče.

ČSN 33 1500 [18] stanoví postup 
dle platných ČSN a předpisů (odkaz 
na ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [10 až 
13], viz ČSN 33 1500 [18], změna 
Z4:2007). Dle článku 6.1.2 v závěru 
zprávy o revizi musí být uvedeno, zda 
její provedení odpovídá normě platné 
v době jejího zřízení a zda její součás-
ti jsou v dobrém funkčním stavu. 

Pokud byly při revizi zjištěny zá-
vady, musí být v revizní zprávě uve-
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deno, s jakým ustanovením normy 
nebo jiného předpisu jsou v rozporu, 
popř. jaké je v důsledku závady riziko 
ohrožení bezpečnosti.
 Na základě zpráv vědeckého výboru 
CIGRE při IEC z roku 2010 a 2011 
a dokumentu BT136/2010 jsou ná-
rodní normy: francouzská NF C 17-
102 [1] a slovenská STN 34 1391 [2] 
a na nižší technické úrovni než soubor 
českých bezpečnostních technických 
norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 
Ochrana před bleskem [10 až 13].
 Stanovisko dotčených minister-
stev k ochraně před bleskem vyšlo 
ve věstníku č. 1/2013 ÚNMZ a je 
k dispozici ke stažení na stránkách:
www.uniesoudnichznalcu.cz.

5. Národní příloha NA (informa-
tivní) – ČSN EN 62305-3 ed.2 
Hmotné škody na stavbách 
a ohrožení života, včetně všech 
alternativních ochran před bles-
kem, např. jímače ESE [19]

 V červenci tohoto roku vyšla národní 
příloha ČSN EN 62305-3 ed.2 ZMĚ-
NA Z1 [19], která informuje o mi-
nimálních požadavcích pro zajištění 

ochrany zdraví a života živých bytostí 
(lidí a zvířat) a majetku před účinky 
úderů blesků a jejich následků.
 Všechny typy jímací soustavy se na-
vrhují a provádějí podle článků 5.2.2, 
5.2.3 a přílohy A ČSN EN 62305-3 ed. 
2 [11].
Dle článku 5.2.2 jsou tyto přípustné 
metody pro stanovení umístění jímací 
soustavy:
– metoda ochranného úhlu;
– metoda valící se koule;
– metoda mřížové soustavy.

Metody návrhu jímací soustavy 
a soustavy svodů

Jímací soustava se navrhuje a pro-
vádí podle článku 5.2.3 tak, aby zabez-
pečila ochranný prostor staveb vyšších 
než 60 m před bočními údery. Pro urče-
ní ochranných prostorů jímačů jsou po-
dle přílohy A uvažovány jen skutečné 
fyzické rozměry kovové jímací sousta-
vy. Zde se zohlední fyzická délka všech 
jímačů: klasických nebo alternativních, 
vč. aktivního jímače ESE (viz obrázek 
NA.1).

Je třeba, aby všechny komponen-
ty použité pro vnější LPS splňovaly 

vlastnosti podle platných norem ČSN 
a jejich deklarované vlastnosti byly 
ověřitelné metodami nezávislými na 
jejich výrobcích, ve všech případech, 
kdy není jasná a fyzikálně zdůvodnitel-
ná jak jejich funkce, tak jejich ověření 
funkčnosti.

Soustava svodů se provádí podle 
ČSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na 
použití typu technologie jímací sousta-
vy. V soustavě svodů vždy teče stejný 
bleskový proud bez rozdílu typu jímací 
soustavy. Snížením hodnoty blesko-
vého proudu soustavou svodů se také 
snižuje hladina ochrany před bleskem 
LPL.

U neizolované LPS se respektuje 
tabulka č. 4. Svody by měly být umístě-
ny symetricky.

U izolované LPS je počet a rozmís-
tění svodů určen výpočtem dostatečné 
vzdálenosti s dle článků 6.3.

Na každém objektu musí být prove-
deno vyrovnání potenciálů bleskových 
proudů, a to i mezi místní uzemňovací 
soustavou a přivedenými inženýrskými 
sítěmi (pokud vyplývá z výpočtu analý-
zy rizika). Parametry SPD typu 1 jsou 
určeny dle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [12].
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6. Shrnutí:

- Na základě stanoviska Evropského 
výboru pro normalizaci v elektro-
technice v roce 2010 zůstaly fran-
couzská národní norma NF C 17-
102 [1] a slovenská národní norma 
STN 4 1391 [2] pouze národními 
normami Francie a Slovenska. 
V těchto normách nejsou uvedeny 
žádné návaznosti na české tech-
nické normy ČSN a není v nich 
řešena vnitřní ochrana před 
bleskem a přepětím.

- Délka ochranného prostoru, kte-
rý je odvozený na základě rych-
losti generovaného výboje v = 106 
m/s podle francouzské normy NF 
C 17-102 [1], je (pro čas předstihu 
výboje 100.10-6 s) je 100 m. 

- Délka ochranného prostoru, 
který je odvozený na základě 
rychlosti generovaného výboje 
v = 105 m/s podle mezinárodních 
a evropských norem, je (pro čas 
předstihu výboje 100.10-6 s) je 
pouze 10 m. 

- Bezpečnostní normy v ochraně 
před bleskem musí pokrývat 
celé předpokládané spektrum 
rychlosti šíření blesku, ne pouze 
určitou výseč.

- V tabulkách A.10 normy NF C 
17-102 [1] a B.3 normy ČSN EN 
62305-2 ed.2 [1] pro stanovení 
rizik nejsou defi novány jímače 
ESE jako volitelný parametr.

- Jímače ESE je podle ČSN EN 
62305-3 [7], ČSN EN 62305-3 
ed.2 [11] a ČSN EN 62305-3 ed.2 
ZMĚNA Z1 [19] nutno vzít jen 
jako jímací tyče. 

- Jímače jsou zkoušeny podle NF 
C 17-102 článku C.2.3 [1] elek-
trickým proudem 100 kA vlny 
10/350.

- Zkoušky nezávislých laboratoří: 
ČVUT v Praze, Universitě v Man-
chesteru (UK) a v přírodní labo-
ratoři v Novém Mexiku (USA) 
neprokázaly zvýšenou účinnost 
jímačů ESE vůči klasickým jí-
mačům.

- Technická inspekce ČR nere-
spektuje ve svém výkladu, ale 
také ve své metodice pro aktivní 
hromosvody:

-  články 2 a 5.6 normy ČSN EN 
62305-2 ed.2 [6 a 13] a ČSN EN 
62305-2 ed.2 [13], které vyžadují 
uplatnění dalších částí souboru 
norem a to: ČSN EN 62305-1, 3 
a 4 [5, 7 a 8];

-  Zákoník práce - zákon č. 262/2006 
Sb. § 102 [20]o vytváření bezpeč-
ného a zdraví neohrožující pra-
covního prostředí a pracovních 
podmínek z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a při-
jímáním opatření k předcházení 
rizikům. 

- Projektant, revizní technik, in-
spektor státního odborného dozoru 
(SOD), soudní znalec se „vyviní“ 
při vzniku mimořádné události, 
když dodrží platnou legislativu 
ČR a na ni navazující platné 
bezpečnostní předpisové normy 
ČR.

- Je velice vhodné si zřídit připojiš-
tění odpovědnosti za škody, které 
může pokrýt případné nevědomé 
přehlédnutí při dané činnosti.

- Do smluvních ujednání mezi 
partnery je žádoucí doplnit větu 
o dodržení platné legislativy ČR 
a platných norem ČR.
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum

5      Řízení rizika

5.1   Základní postupy
Rozhodnutí o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako výběr 
ochranných opatření, musí být provedeno podle IEC 6205-1.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
Souběžně s touto normou spolu s normami ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu 
2006. ČSN EN 62305-3 (34 1390) z listopadu 2006 a ČSN EN 62305-4 (34 1390) 
z listopadu 2006 se může do 2009-02-01 používat dosud platná ČSN 34 1390 
z 1969-1-29 v souladu s předmluvou k EN 62305-1:2006.
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum

Živnostenské opatření č. 2
Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností:  Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lek-
torské činnosti

Vznik oprávnění:  18.05.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

e1) Jiná činnost:
5.  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
6.  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kursů, školení, 

včetně lektorské činnosti,
7. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posud-

ků,
8.  činnost autorizované osoby ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., při posu-

zování shody u vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná 
zařízení.
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7.2 Účel revizí

Účelem revizí je zjistit, zda:
a) LPS odpovídá projektu podle této normy;
b) Všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a mohou plnit navrhované 

funkce a nejsou zkorodovány;
c) Všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.

Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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α
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 28

EPS

HUS

LPZ

-
-

B

-

-

-

-

-

-

-

EPS

EPS

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 32

BXT BAS

BXT ML4 BD HF 24

BVT ALD 60

DPA M CLE RJ45B 48

DRL 10 B 180

EF 10 DRL

DRL RD 24

DG M TN 275 FM

DR M 2P 255 FM

-

-

G

-

-

O

-
® -

-

M

-

M

-

-

B

-

-

-

-

-

-
-

-

-

T

® ® ®

®

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Zabezpečovací technika
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části



39SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 

-

-

-

-

 
-

A

LPZ 1 LPZ 1
L

2

2

B
LPZ 1 LPZ 1

L

2

B

LPZ 1
L

LPZ 1

2

2

22

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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a rozsáhlé technologické celky

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby



45SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 

mřížová uzemňovací soustava

kabelový
rozvod

kabelová chránička
(podzemní vedení)

zóna Ex 0zóna Ex 0

zóna Ex 1, 2zóna Ex 1, 2

nádrž
(s hořlavou kapalinou)

průchodka

HUS

HUS

čidlo teploty

ventil
se servopohonem

SPD T1

SPD T1=

=

SPD T2

SPD T2=

=

rozvodnice 

6

7

8

9

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Měření vnější ochrany před bleskemMěření vnější ochrany před bleskem
a přepěťových ochrana přepěťových ochran

1.  Úvod 

Přepětí je dle normy ČSN 33 
4000 a ČSN 33 4010 napětí, které 
je vyšší než nejvyšší provozní na-
pětí elektrického obvodu (vedení, 
svorky zařízení). Přechodové děje 
se zanedbávají. 

Mohou být: 
-   dočasná (zemní spojení);
-   přechodná (spínací SEMP, at-

mosférická LEMP, statická 
elektřina ESD).
Pod pojmem ochrana před pře-

pětím se rozumí souhrn opatření, 
která mají zabránit rušivým, nebo 
ničivým účinkům přepětí na elek-
trická zařízení. 

Dělí se na opatření:
-   ke snížení možnosti vzniku 

přepětí;
-   k omezení již vzniklých přepětí 

pod přijatelnou mez.

Koncepce ochrany před přepětím
Hlavní zásady koncepce 

ochran před přepětím:
-   defi nování všech možných 

zdrojů rušení;
-   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 elek-
tronických systémů;

-   návrh přepěťových ochran ne-
smí mít vliv na provoz elektric-
kých zařízení;

-   technicko-ekonomický návrh 
koncepce přepěťových ochran.

Vodafone Czech Republic, a.s., David Černoch
KM Technik, Ing. Milan Kaucký 

2.  U ochrany před bleskem (LPS) 
provádíme dvě základní měření

V návaznosti na měření SPD 
je nutně si uvědomit, že je bez-
pečnost instalace závislá na ce-
lém systému ochrany proti blesku 
a přepětí, a proto nelze opomenout 
měření LPS.

• Měření přechodových odporů 
Toto měření doplňuje vizuální 

prohlídku jímací soustavy a svo-
dů. Při použití armování by měl 
být měřen celkový odpor spojitosti 
vodivých částí, a to zejména mezi 
spodním a horním dílem armování 
(prokazatelné spojení v hodnotách 
dle ČSN). Naměřený odpor by 
měl být menší nebo roven 0,2 Ω. 
Nebude-li tato hodnota naměřena, 
nelze vyhodnotit, že náhodné svo-
dy zabezpečí dostatečnou ochranu 
před bleskem a muselo by dojít 
k úpravě celé hromosvodné sou-
stavy (doplnění zemničů, svodů, 
strojených zemničů).

• Měření zemního odporu zemniče
Každý strojený zemnič se do-

poručuje měřit samostatně, je-li 
to možné, má být změřen celkový 
zemní odpor, zejména v případě, 
že hromosvodná soustava je připo-
jena na celkovou zemní soustavu 
objektu (např. základové zemni-
če). V ČSN EN 62305 na rozdíl od 
ČSN 34 1390 se z 15 Ω  požadavek 
na minimální hodnotu zemního 
odporu jednoho zemniče snížil na 
hodnotu 10Ω. Metody měření od-
poru zemniče jsou popsány v ČSN 
332000-6, čl. B1, B2 a B3 (infor-
mativní příloha B).

• Měření rezistivity půdy
Rezistivita (měrný odpor) půdy 

vyjadřuje vodivost půdy a tím i její 
agresivitu vůči betonovým a že-
lezobetonovým konstrukcím. Její 
měření je důležité pro návrh roz-
měrů a umístění zemničů např. 
u ochrany před bleskem, nebo při 
stanovení druhu izolace základů 
při zakládání staveb.

Požadovaná 
hodnota
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Rezistivita půdy se zjišťuje 
čtyř elektrodovou metodou. Nej-
známější a nejpoužívanější

metoda je Wennerova metoda. 
Vnější sondy 1 a 4 jsou proudové, 
vnitřní sondy 2 a 3 jsou napěťo-
vé. Měření se provádí na několika 
místech. Měrný odpor (Ω.m) se 
vypočte ze vztahu

ρ = 2 ⋅ π ⋅ a ⋅ R
kde ρ rezistivita půdy (Ω.m)
     a vzdálenost elektrod (m)
      R naměřený odpor (Ω)

•  Měření odporu zemniče s po-
užitím pomocných zemničů 
(sond)

Měření klasickou můstkovou 
metodu, která je popsána v ČSN 
332000-5-54 (1/1996) v příloze 
NN, čl. NN 2.1. při které je po-
třeba mít k měření dvě pomocné 
elektrody (proudová PE a kapacit-
ní CE), neboli dle ČSN 332000-6 
pomocné zemniče T1 a T2, které 
se umístí od měřeného zemniče v 
takové vzdálenosti, aby vzájemný 
vliv byl co nejmenší. Pro jedno-
duché zemniče stačí vzdálenost 
lCE = 40m (kapacitní sonda) a IPE = 
25m (proudová sonda). Pro složité 
zemniče (zemnění) se volí lCE = 3x 
největší rozměr nebo úhlopříčka 
zemniče a lPE = 0,62 lCE.

•  Měření zemního odporu po-
mocí proudové metody

Jedná se o změření hodnoty 
odporu uzemnění stejným postu-
pem jako při měření impedance 
smyčky s odporem odpovídající-
mu konkrétnímu zemniči. Pozor 
při měření je potřeba zohlednit 
impedanci vodiče proudového 
zdroje.

•  Měření odporu zemní smyčky 
pomocí proudových kleští

Tato metoda využívá existen-
ci zemních smyček v propojené 
uzemňovací soustavě. Tuto me-
todu lze použít u dvou svodů na 
objektu (požadavkem ČSN EN 
62305-3 jsou minimálně 2 svody 
na objektu). Výhodou této metody 
je, že není nutné při měření rozpo-
jovat vodiče zemnění a svodů. 
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3.  Svodiče přepětí SPD typu 2, 3 
na bázi varistorů

 
Varistory se vyrábějí zejmé-

na z kysličníku zinečnatého ZnO, 
o kterém nelze tvrdit, že s časem 
naprosto nemění své vlastnosti.

Varistor je polovodičová sou-
částka se dvěma vývody. Varistor 
se v obvodu projevuje jako odpor, 
který je proměnný. Velikost jeho 
odporu závisí hlavně na velikosti 
přivedeného napětí a teplotě sou-
částky. Vyrábí se jich několik dru-
hů, ale jejich chování je prakticky 
stejné.

Ve svodičích přepětí SPD typu 
2 a 3 jsou jako výkonné prvky 
omezující přepětí používány po-
lovodiče (např. metaloxidové va-
ristory a supresorové diody). Tyto 
polovodiče nemají dlouhodobě 
stálé parametry. Jejich charakteris-
tickým parametrem je tzv. miliam-
pérový bod voltampérové charak-
teristiky. To je horní mez intervalu 
napětí při stálém proudu 1mA, kdy 
varistor ztrácí maximální odpor 
a otevírá (tzv. zapalovací napětí). 
Dále jen » hodnota miliampéro-
vého bodu«.

Tato metoda ověřuje hodno-
tu napětí, při kterém je zajištěna 
ochrana. Hodnota na pětí je uvede-
na na výrobním štítku přepěťové 
ochrany. V podstatě se jedná o mě-
ření izolač ního stavu SPD. Seriózní 
výrobci svodičů udávají toleranční 
pole hodnot napětí miliampérové-
ho bodu pro každý konkrétní typ 
svodiče, ve kterém je zajištěna de-
klarovaná ochranná úroveň (zbyt-
kové přepětí) svodiče. Tuto hod-
notu je vhodné kontrolovat nejdéle 
při pravidelných revizích a u dů-
ležitých aplikací se doporučuje 
jednou ročně (nejlépe po bouřkové 
sezoně a po přímém nebo blízkém 
úderu blesku). Četnost kontrol je 

závislá na chráněných hodnotách. 
Čím vyšší hodnoty svodič chrání, 
tím častější kontroly se doporuču-
jí. Je i ve vlastním zájmu majitele 
aplikace, aby měl jistotu správné 
funkce svodičů přepětí a investice 
do ochran nepřišla nazmar.  

Pokud by varistor nebyl vůbec 
zatěžován žádným přepětím, nebo 
ani nebyl zapojen, jeho vodivost se 
bude velmi pomalu snižovat.

Naopak, pokud bude varistor 
neustále vystavován energetic-
ky náročným přepětím, vypálí se 
v něm vodivé mikrocesty a vodi-
vost se značně zvýší, až nakonec 
dojde k jeho průrazu.

Rovněž vysoké teploty (např. 
od slunce apod.), nadměrná vlh-
kost a podobně, nepřispívají 
k dlouhodobě stabilním paramet-
rům varistoru.

Výsledné vlastnosti varistoru 
v čase proto záleží na kombinaci 
všech těchto okolností. Zcela stej-
ný svodič může proto v jedněch 
podmínkách vydržet 10 i více let, 
a jinde může být zničen již za 
3 měsíce. Nebude to chybou va-
ristoru, ale způsobem instalace 
a volbou koncepce ochrany, kte-
rá v druhém případě je naprosto 
nevyhovující. Je to i důvod, proč 
seriózní výrobce neudává dobu ži-
votnosti svodičů.

Proto je nutné stav varistorů pra-
videlně kontrolovat a revidovat !!!

4.  Čím a jak hodnotu miliampéro-
vého bodu u svodičů měřit.

 
Na trhu jsou jednak jednoúčelové 
přístroje na měření hodnoty mili-
ampérového bodu (např. PM 10 od 
fy. DEHN+SÖHNE) nebo testery 
konkrétního výrobce výlučně pro 
jeho produkty ale mnohdy pouze 
s rozlišením 100 V na jednu indi-

kační LED – tedy pro přesné měře-
ní hodnoty miliampérového bodu 
nepoužitelné. Další možností je 
využití kombinovaných revizních 
přístrojů.

Měření lze provádět různými 
způsoby podle náročnosti:
 komplexní zkoušky ve zkušeb-

ně zatěžováním energeticky 
náročnou impulsní přepěťovou 
vlnou z pulsního generátoru 
přepětí 

 přenosným generátorem měk-
kých napěťových pulsů.

 měřením miliampérového bodu
varistoru

Při měření konkrétního svodiče 
by měl být vždy respektován do-
poručený postup měření od jeho 
výrobce.

Krajní meze doporučení prodej-
ců (výrobců):
 u svodičů kontrolovat pouze 

barevné terčíky, případně změ-
řit izolační odpor napětím max. 
250 V DC

 svodiče kontrolovat pouze mě-
řící ústřednou, která je schopna 
podat vyčerpávající informace 
o veškerých součástkách ve 
svodiči.

Zapojení svodičů při měření je ná-
sledující:
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Řada YELLOW LINE – pro ochranu datových a informačních sítíŘada YELLOW LINE – pro ochranu datových a informačních sítí

 DEHNguard mezi vstup a výstup.
 Blitzductor  podle typu v několika 

krocích. Svorky na vstupu jsou ozna-
čeny 1 a 2, svorky na výstupu jsou 
označeny 3 a 4. Zemnění je označeno 
E. Symbol → znamená měření mezi 
udanými svorkami. Označení 1→2 
/3-4 znamená měření mezi svorkami 1 
a 2 při současně vodivě propojených 
svorkách 3 a 4. 

Měření se vždy opakuje s opačnou polari-
tou. Výsledky v obou polaritách mají mít 
minimální rozdíl (většinou jsou totožné). 
U většího rozdílu je třeba v posouzení 
správné funkce svodiče přepětí postupo-
vat již opatrněji.  

Tabulky referenčních hodnot [11]
(výsledky jsou uvedeny v následují-

cích tabulkách, vždy jeden údaj pro obě 
polarity).

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ       kat.č.

PIN 1         PIN 2

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

** V případě, že je 1. naměřená hodnota příliš vysoká,
zopakujte měření s opačnou polaritou!

typ       kat.č.

® ( PIN 1,2   =>   PE )

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

( PIN 1   =>  2 )

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ       kat.č.

( PIN N   =>   PE )

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

( PIN L   =>   N )

izolovaná
zkušební svěrka

izolovaná
zkušební svěrka

izolovaná
zkušební svěrka

ochranný modul
DEHNguard ...

izolovaná
zkušební svěrka

běžný izolovaný
zkušební hrot

běžný izolovaný
zkušební hrot

zapojení napájecího zdroje 

230 V AC/9 V DC

měřicí kabel (černý)

měřicí kabel
(červený)

zapojení napájecího zdroje 

230 V AC/9 V DC

měřicí kabel (černý)

měřicí kabel (červený)

vstupní zkušební zdířka (červená)

vstupní zkušební zdířka (modrá)

Řada RED LINE – pro ochranu napájecí soustavy NN



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 52

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

Obsazení PIN ve svorkovnici      BXT...

PIN:

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot

program 1

krok

program 2

krok

program 3

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka

1  1 1 => PG   otestovat obě polarity

1  2 2 => PG   otestovat obě polarity

1  3 3 => PG   otestovat obě polarity

1  4 4 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity

2  2 3 => 4   otestovat obě polarity

2  3 1 => 3   otestovat obě polarity

2  4 2 => 4   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 1´ a 2´ jsou interně zkratovány

3  2 3 => 4   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány
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– 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 - předepsa-
né průřezy vodičů – ČSN 33 
2130 tab. 6

 popis jistících prvků v rozvá-
děčích (co jistí – světelné a zá-
suvkové 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 
2000-4-412.1N2

 zemnící soustava není řádně 
zdokumentována – ČSN 33 
2000-5-542.N8

 místa pro připojení ochran-
ného vodiče musí být označe-
ny 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 kla-
de 60 - 80 cm 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 2000-5-542.4.1

 spoje v zemi – ČSN 33 2000-
5-542.N6

 pasivní ochrana - při přecho-
du zemnícího vodiče do země 
- ČSN 33 2000-5-542.N6, 
542.3.1.N3

 místo rozdělení vodiče PEN 
rozdělí na PE a N - už se nesmí 
za tímto místem spojit – ČSN 

Pozor na vnitřní zapojení svodi-
čů! Svodiče s indikací stavu LED 
mají mez L a N přímo zapojenou 
LED. Tam se pak neměří hodnota 
miliampérového bod varistoru, ale 
hodnoty LED. V těchto případech, 
bez demontáže pouzdra svodiče 
a měření uvnitř svodiče, není mož-
né provést kontrolu výkonných 
polovodičů vlastního svodiče ani 
přístrojem PM 20. Hodnoty izolač-
ního odporu instalace mezi L – PE 
a N – PE je možné měřit 500 V 
vždy bez problémů. Svodiče třídy 
D (nově Typ 3) mají v tomto směru 
zařazenu bleskojistku. Vyrovnávají 
pouze příčná přepětí mezi L – N. 
Proto doporučuji vnitřní zapojení 
svodiče předem ověřit, obzvláště 
jedná-li se o výrobky méně zná-
mých fi rem.

5.  Základní ochranná opatření 
proti LEMP

 Uzemnění a pospojování
 Magnetické stínění a trasy 

vedení
 Koordinovaná SPD ochran

6.  Textový výpis nejčastějších závad 
– výpis příslušných článků z no-
rem (mohou být novelizovány):

  rozdílná napětí - oddělit pro-
storově, nebo vše izolovat na 
napětí nejvyšší – ČSN 33 2000 
čl. 3.1/ČSN 33 2000-1-13.1 
N5.2.2

 hlavní vypínač elektrického za-
řízení musí být řádně označen 
– ČSN 33 2000-1-132.10

 dokumentace (musí existovat 
a odpovídat skutečnému stavu) 

33 2000-5-546.2.3
 označení kabelů – ČSN 33 

2000-5-521.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 re-
vizi – 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 chrá-
něna před mechanickým 
poškozením – ČSN 34 1050 
čl. 133a

 vliv okolního prostředí - na 
kabelové vedení nepříznivě pů-
sobí prostředí – ČSN 34 1050 
čl. 132a

 označení kabelových vedení - 
nejsou označena na obou kon-
cích a při křižování – ČSN 34 
1050 čl. 132

 utěsnění kabelových průcho-
dek – ČSN EN 60439-1 čl. 
7.1.3.6 (35 7107)

 značení vodiče PE - není zře-
telně odlišen barvou, tvarem, 
polohou nebo označením – 
ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5.2 
(35 7107)

 značení vodiče N - není zřetel-
ně odlišen barvou, tvarem, polo-
hou nebo označením – ČSN EN 
60439-1 čl. 7.6.5.2 (35 7107)

 popis přístrojů, jističů aj. 
(v souladu se schématy) – ČSN 
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EN 60439-1 čl. 5.2 (35 7107)
 vzdušné vzdálenosti – ČSN 

EN 60439-1 čl. 7.1.2.1 
(35 7107)

 dostatečný prostor pro připo-
jení 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 sou-
ladu s projektovou dokumen-
tací – ČSN 33 3210 čl. 4.10

 výstroj rozváděče není pře-
hledně uspořádaná – ČSN 33 
2000-1 čl. 2.7

 jističe nejsou uspořádány 
a označeny – ČSN 33 2000-5-
514.4

 minimální prostor před 
rozváděčem - min. 80 cm – 
ČSN 33 2130 čl. 2.1.11/ČSN 
33 3210 čl. 5.4

 ochrana proti korozi musí 
být zajištěna použitím vhod-
ných materiálů – ČSN EN 
60439-1 čl. 7.1.1 (35 7107)

 vzdušné vzdálenosti a povr-
chové 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 svo-
rek - 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 kovo-
vé) – ČSN 34 3100 čl. 52

 provedení instalace - všech-
na vedení, instalační krabice 
a rozvodky i přístroje musí být 
uloženy tak, aby je po doho-
tovení bylo možno elektricky 
zkoušet a aby byl zajištěn pří-
stup ke svorkám v krabicích 
za účelem provádění údržby 
vedení (prohlídky, dotahová-
ní šroubových spojů, apod.). 
Tyto požadavky platí ve smys-
lu ČSN 33 2000-1 i pro pevně 
uložené rozvody sdělovací, ří-
dící a zvláštní – ČSN 33 2000-
5-52 čl. 520.N3.1

 mechanické poškození vedení 
- je-li vedení vystaveno nebez-
pečí mechanického poškození,

 musí být provedeno s ohledem 
na toto prostředí nebo chráněno 
– ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.
N3.2

 umístění elektrických roz-
vodů - nesmějí být umísťová-
ny v blízkosti rozvodů, které 
prod kují teplo, kouř nebo vý-
pary a mohou mít na elektric-
ké rozvody škodlivé účinky 
(antény na komínech) – ČSN 
33 2000-5-52 čl. 528.2.1

 Hromosvody – objekty zrevi-
dované 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, soubě-
hy a křižování silového vedení 
a hromosvodového vedení čl. 
115, dokumentace čl. 21, vede-
ní je uloženo v blízkosti snadno 
zápalných látek čl. 73, křižující 
elektrické vedení s hromosvo-
dovým vedením není dosta-
tečně vzdáleno čl. 115. tab. 4, 
zkušební svorka - 1,8 - 2,0 m 
nad zemí - čl. 78
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2013 – téma – Amper 2013 – 21. mezinárodní elektrotechnický veletrh
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2013 – téma – Amper 2013 – 21. mezinárodní elektrotechnický veletrh
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Svodiče přepětí 
DEHN + SÖHNE 

Přepěťové ochrany

Ochrana před přepětím je v současné době standardem většiny nově vznikajících 
instalací a jak roste počet montáží, vyplouvají na povrch případy, které vyžadují 
specifické řešení, aby instalace svodičů zbytečně nezvyšovala pracnost montáže 
a nenavyšovala tak objem práce.

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

STAK 25
Mezi novinky, které usnadní montáž a ušetří čas a pro-

stor v rozváděči je svorka STAK 25 Obj.č. 952 589. U svo-
dičů typ 2 není obvyklé, aby obsahovaly svorku umožňující 
zapojení do V tak, jak je již běžné u svodičů bleskových 
proudů např. u DEHNventilu. V praxi se toto provedení hodí 
všude tam, kde zdvojení kontaktu na svodiči přepětí ušet-
ří prostor v rozváděči a zároveň toto zapojení zkrátí délku 
vodičů připojujících svodič. Mezi výhody patří i velmi velký 
rozsah možných připojovacích vodičů, díky rozšíření kon-
taktu o STAK 25 je možné na SPD spojit dva vodiče s prů-
řezem až 25 mm2.  Mezi další výhody této rozšiřující svorky 
patří její odolnost na bleskový proud a to až do hodnoty 
25 kA.  Svorku lze díky jejímu provedení použít i ve fotovol-
taických aplikacích spolu s DEHNguard SCI 1200.

DEHNvenCI, úspora místa a montážního času
Při integraci svodičů bleskových proudů do stávající in-

stalace, je kromě jejich správné volby důležitá i uživatelsky 
nenáročná montáž a co možná nejjednodušší umístění do 
hlavního rozváděče.

Pokud již je nalezeno místo, je omezujícím prvkem pro 
montáž potřeba instalace předřazených pojistek, protože 
je zpravidla v průmyslových aplikacích hodnota hlavního 
jištění mnohem vyšší, než vyžadovaných 315 A při variantě 
zapojení svodiče typ 1 do T. DEHNvenCI je doplněním řady 
svodičů, které toto předjištění již obsahují integrované ve 
svém těle a tak je potřeba místa v rozvaděči pro vyrovnání 
potenciálu blesku až o 75% menší než při klasické insta-
laci. Díky integrovanému předjištění je jednoduché dodržet 
délku vodičů dle ČSN 33 2000-5- 534. 

▲ Svorka STAK 25. ▲ DEHNvenCI.

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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DEHNvenCI má ochrannou úroveň shodnou jako je 
u běžného DEHNventilu, tedy do 1,5 kV, proto patří do 
skupiny svodičů, které se obchodně pojmenovávají jako 
kombinované. V praxi to tedy znamená, že nezávisle na 
tom v jaké hladině ochrany před bleskem je instalován, po-
skytuje ochrannou úroveň pro všechna elektrická zařízení. 
DEHNvenCI je přizpůsoben k montáži do rozváděčů na liš-
tu TS 35, na rozhraní LPZ 0A – 2. 

Na jednom pólu si bez problémů poradí s bleskovým 
proudem 25 kA a to při zachování velmi nízké ochranné 
úrovně, takže je i řešením pro jednofázové TNC rozvody. 
Jeho schopnost omezit následný proud až 50 kA ho před-
určuje hlavně pro průmyslové použití. Největších finanč-
ních úspor při jeho instalaci se pak dosáhne v okamžiku, 
kdy je hlavní jištění instalace vyšší, než hodnota 315 A, to 
by musel být svodič bleskových proudů bez integrované-
ho předjištění připojen do elektrické instalace přes pojistky 
této hodnoty.  

 Samozřejmostí je jeho přímá koordinace se svodiči pře-
pětí typ 2, typ 3, nebo i přímo s koncovým zařízením. Jeho 
srdce je tvořeno dvojnásobným jiskřištěm s technologií 
RADAX-Flow, technologií, která dokáže bezpečně a opa-
kovaně vyrovnávat potenciál bleskového proudu i v hladině 
ochrany před bleskem LPL I, tedy 25kA.  Použití jiskřiště 
s těmito parametry umožňuje spolehlivou ochranu zařízení 
bez ohledu na směr toku bleskového proudu.

DEHNvenCI je svodič bleskových proudů na bázi jiskři-
ště a tak mezi jeho další výhody patří funkce vlnolamu pro 
bleskový proud.

Pokud si k výčtu výhod přičteme i tu základní, tedy inte-
grované předjištění a tím i mnohem levnější montáž, než při 
klasické instalaci NH pojistkových spodků, je DEHNvenCI 
odpovědí na otázku, který svodič bleskových proudů umís-
tit na vstupu napájení průmyslového objektu. Samozřej-
mostí je varianta provedení svodiče s kontaktem pro dál-
kovou signalizaci.

Když 1000 V nestačí
V počátcích staveb prvních fotovoltaických zdrojů elek-

trické energie málokoho napadlo, že napětí na vstupu do 
měniče bude za několik málo let hranici 1000 V DC neje-
nom atakovat, ale že tato hranice bude překročena o více 
jak několik stovek voltů.

Takto vysoké napětí, navíc ještě stejnosměrné vyžaduje, 
aby komponenty použité pro jeho bezpečnou distribuci mu 
byly patřičně uzpůsobeny, tento požadavek se samozřej-
mě týká i svodičů přepětí. 

 DEHNguard ME YPV SCI 1500 je řešením pro všech-
ny ty fotovoltaické aplikace, kde je hodnota DC napětí do 
1500 V. Tento svodič přepětí je řešen tak, aby povrchové 
vzdálenosti mezi připojenými vodiči zaručovaly bezpečnou 
izolaci i pro takto vysoké stejnosměrné napětí. Povrcho-
vá vzdálenost je zvětšena díky instalovaným límečkům 

Obj.č. Označení Popis
961 200 DEHNvenCI 1 255 bez kontaktu dálkové 

signalizace
961 205 DEHNvenCI 1 255 FM s kontaktem dálkové 

signalizace

▷

▼ Detail klapky na DEHNguard ME YPV SCI 1500.

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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Obj.č. Označení Popis
952 520 DEHNguard® modular E 

(Y)PV SCI 1500
bez kontaktu dálkové 
signalizace

952 525 DEHNguard® modular E 
(Y)PV SCI 1500 FM

s kontaktem dálkové 
signalizace

u svorky vodiče a šrouby svorky na svodiči se po utažení 
zcela zakryjí speciálními krytkami, které jsou součástí těla 
svodiče přepětí. Je samozřejmé, že u takto vysokých hod-
not stejnosměrného napětí je potřeba více než kdy jindy 
zabránit jakémukoliv vzniku byť nepatrného obloučku ať již 
na kontaktu svorky, tak při chybovém stavu svodiče pře-
pětí. DEHNguard ME YPV SCI 1500 je svodičem řady SCI-  
tedy svodičem, s integrovaným zkratovacím odpojením od 
instalace.

Celý systém je díky své jednoduchosti velmi spolehlivý 
a proto zvyšuje bezpečnost celé instalace.

V provozním stavu je přepětí vyrovnáváno díky sériové-
mu zapojení varistorů. V okamžiku přetížení varistoru, dojde 
ke spuštění mechanizmu rozpojení. Pokud během rozpo-
jování zahoří oblouk mezi kontakty, dojde k jeho zhasnutí 
v okamžiku zkratu přes bypass přemosťující varistor. 

Za účelem bezpečného odpojení systému až do 1500 V 
stejnosměrného proudu, vede tento bypass přes pojistku 
s velmi nízkou proudovou hodnotou, která okamžitě a hlav-
ně bezpečně vybaví. 

… s jistotou DEHN.

www.dehn.cz

Nabízíme Vám první odbornou československou publikaci.
Můžete zakoupit za cenu 400 Kč bez DPH za kus.

Objednávejte na adrese:
BAEL
Korunní 32
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 634 738
fax: 596 625 421
e-mail: casopis@bael.cz, www.bael.cz

AKČNÍ 
NABÍDKA

ii.

cz

400,- Kč
bez DPH

▲ Princip funkce SCI.

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2013 – téma – Ochrana před bleskem a přepětím; Požární a bezpečnostní technika

Ochrana průmyslových provozů  
před bleskem a přepětím

Zemnicí soustava

Zemnicí soustava by v rámci jednoho are-

álu měla tvořit jeden navzájem vícenásobně 

spojený systém, který zabezpečí, že jakékoliv 

kolísání potenciálu se bude odehrávat po vo-

dičích zemnicí soustavy, a ne v datových či 

jiných obvodech, které tvoří proti zemnicí 

soustavě paralelní pavučinu propojených sítí. 

Je velmi důležité, aby na společnou zemni-

cí soustavu byly napojeny i všechny kovové 

konstrukce, jako jsou potrubní mosty a pro-

pojovací lávky mezi objekty areálu.

Zkratová odolnost svorek

Jestliže je uzemnění využíváno k zemně-

ní technologií, je třeba počítat s tím, že jím 

poteče zkratový proud. Proto je nutné, aby 

svorky, které tvoří spoje v tomto zemnicím 

systému, byly schopny odolávat zkratovému 

proudu, který jimi poteče. Toto je jeden z vel-

mi důležitých parametrů, který je u svorek 

uváděn. Výhodné je použití zemnicích bodů 

(obr. 1), které se používají jako místo připo-

jení jednotlivých zařízení či ekvipotenciál-

ních svorkovnic.

Ochrana střešních nástaveb a anténních 
systémů

Přestože je jistě nejrozumnější variantou 

ochrany před bleskem průmyslového objek-

tu vytvořit Faradayovu klec a všechny vstu-

py do ní osadit svodiči bleskových proudů, 

jsou místa, kde toto opatření není vhodné po-

užít. V případě datových či anténních systé-

mů není vždy snadné najít odpovídající svo-

dič bleskových proudů. I když se to pove-

de, bývá někdy problém s místem pro jejich 

umístění nebo u komplikovanějších systémů 

– vzhledem k jejich velkému počtu – s fi-

nanční náročností. To vše jsou důvody, proč 

je mnohdy výhodné doplnit ochranu před 

bleskem ostrůvkem chráněným izolovanou 

jímací soustavou (obr. 2). V těchto případech 

bývá nejjednodušší využít izolovaný vodič 

HVI (obr. 3), který má stejné vlastnosti jako 

75 cm vzdálenosti ve vzduchu. Tak je možné 

izolovaným hromosvodem, bez složitých ne-

vodivých podpůrných systémů pro klasicky 

izolovanou jímací soustavu, ochránit i kom-

plikované struktury na střeše.

Svodiče bleskových proudů pro napájecí 
soustavu

Svodič bleskových proudů v napájecí sou-

stavě má za úkol vyrovnat potenciál blesko-

vého proudu mezi místní zemnicí soustavou 

a přivedeným fázovým či pracovním vodi-

čem. Ideálním místem jeho použití je co nej-

blíže místu, kde do objektu vstupují napáje-

cí a datové vodiče.

Jestliže by tímto místem byl hlavní roz-

váděč, který nebude přímo na vstupní stěně, 

ale o několik metrů dále, je rozhodně lepší 

vést kabel vodivým profilem či trubkou spo-

jenou na obou koncích se zemnicí soustavou.

V průmyslových zařízeních je vyžadová-

na velká odolnost svodiče bleskových proudů 

proti zkratovému proudu, který jím protéká 

v okamžiku jeho otevření. Tyto zkratové prou-

dy jsou v některých sítích velmi velké a je tře-

ba před svodiče instalovat pojistky, které svým 

vybavením zabrání jeho destrukci a z toho vy-

plývajícím dalším ohrožujícím jevům.

V hlavním rozváděči bývá nejčastěji insta-

lován DEHNventil TN-C – svodič bleskových 

proudů s velmi nízkou ochrannou úrovní Up 

≤ 1 500 V. Jestliže by v hlavním rozváděči 

nebyla již další technologie, je možné místo 

kombinovaného svodiče bleskových proudů 

a přepětí nainstalovat pouze svodič blesko-

Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG

Společnost Dehn + Söhne má řešení zajišťující kompletní a navzájem provázanou ochra-
nu před bleskem a přepětím pro průmyslové objekty.
Průmyslové podniky, které nechtějí řešit problémy s výpadkem výroby, a tedy i s výpadky 
zisku, se nyní stále více zaměřují na investice, které těmto výpadkům zabrání nebo je ales-
poň podstatně omezí. Mezi významné iniciátory velkých škod patří přepětí spínacího, ale 
i atmosférického původu.
V případě nových zařízení není příliš komplikované vše již od začátku vystavět tak, že in-
vestice do ochranných opatření bude tvořit pouze velmi malou část nákladů. Je ovšem 
smutná pravda, že velká část manažerů v průmyslu si význam ochranných opatření plně 
uvědomí, teprve když zjistí, kolik peněz skutečně „stála“ zanedbatelná úspora při realiza-
ci stavby výrobních prostor.

Obr. 1. Zemnicí bod

Obr. 2. Ochrana klimatizačních jednotek izo-
lovanou zemnicí soustavou

Obr. 3. Izolovaný hromosvod s HVIlight

Obr. 4. DEHNvenCI v rozváděči

Jan Hájek,
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vých proudů s ochrannou úrovní sice vyšší, 

avšak s koordinací proti následnému svodiči 

přepětí řady RedLine svodiči DEHNguard.

V případě hlavních pojistek větších než 

315 A je třeba před svodič bleskových prou-

dů instalovat pojistky o této hodnotě, v pří-

padě ochrany proti zkratu reagující při velmi 

krátkých časech do 0,2 s je hodnota předjiš-

tění u DEHNblocu M zvětšena až na 500 A.

Je-li instalace svodiči dovybavována, je 

často obtížné najít prostor už jen pro svodi-

če, natož pro takto objemné pojistky. Nyní je 

vše pohodlně a jednoduše řešitelné za použi-

tí svodiče DEHNvenCI (obr. 4), což je stejně 

jako DEHNventil kombinovaný svodič bles-

kových proudů a přepětí, avšak v jednopó-

lovém provedení a s pojistkou integrovanou 

v těle přístroje. Jeho instalací je dovybave-

ní existujících rozvodů ochranou na nejlep-

ší technické úrovni opravdu velmi snadné.

Jiná napětí a vodiče bleskových proudů 
typu 1

Výrobky společnosti DEHN jsou vyrábě-

ny pro všechny úrovně napětí a typy sítí, kte-

ré se v moderním průmyslu používají. Není 

tak problém ochránit i síť IT 400 až 760 V.

Podružné rozváděče a jejich osazení 
svodiči přepětí typu 2

Ochrany umísťované v průmyslových po-

družných rozváděčích narážejí na podobná 

úskalí jako svodiče bleskových proudů a opět 

i na situaci, kdy je třeba před svodič umístit 

předjištění, pro které již není místo. Svodiče 

řady DEHNguard CI je vhodné použít tehdy, 

kdy se v prostoru standardního svodiče přepě-

tí opět nachází integrovaná pojistka (obr. 5). 

Svodiče jsou k dispozici v celé škále uspo-

řádání: od jednopólových po vícepólové pro 

systémy TN-C, TN-S či TT. Pro standardní 

zařízení s dostatkem prostoru postačí svodi-

če řady DEHNguard.

Ochrana pracovních zařízení

V linii napájení se na konci téměř každé-

ho obvodu nachází pracovní zařízení s elek-

tronickými prvky. Elektronika těchto přístrojů 

je tím místem s nejslabší elektrickou izolací, 

kde se vyrovná potenciál. V průmyslu zna-

mená neřízené potenciálové vyrovnání škodu, 

je důvodem výpadku výroby a mnohonásob-

ných následných škod. Pro řízené potenciálo-

vé vyrovnání se v blízkosti vstupu do zařízení 

používají svodiče přepětí typu 3. K montáži 

na lištu TS 35 (lištu DIN) jsou určeny svodi-

če řady DEHNrail. Ty jsou k dispozici jak pro 

jednofázové systémy TN-S (obr. 6), tak i pro 

třífázové systémy. Vyjímatelný modul se svo-

dičem umožňuje pohodlnou údržbu a měření 

zařízení bez složitého odpojování.

Ochrana datové komunikace

Zařízení potřebují nejenom napájet, ale 

i přijímat nebo vysílat povely a informace, 

pro zajištění jejich správné funkce je velmi 

důležité na vstupu do každého zařízení vy-

rovnat potenciál stejně, jako je tomu v pří-

padě napájení. Pro datové rozvody prostřed-

nictvím RS-485 je vhodné použít univerzál-

ní svodič přepětí Blitzductor XTU (obr. 7), 

který se díky své vnitřní konstrukci přizpů-

sobí provozním napětím na signálních vodi-

čích až do 180 V a mezi jeho zajímavé schop-

nosti patří i možnost, že v jeho variantě pro 

čtyři vodiče může mít každý pár jiné napě-

tí. Svodič Blitzductor XTU je možné použít 

jako svodič bleskových proudů na vstupu li-

nek ADSL/ISDN do objektu.

Pro datové rozvody využívající konekto-

ry RJ-45 je určen svodič přepětí DEHNpatch, 

který je patchkabelem pro Cat. 6 a poskytuje 

ochranu všem běžně používaným počítačovým 

sítím. Ideální je pro ochranu pracovních sta-

nic nebo v provedení se zásuvkami pro insta-

laci do datových rozváděčů (obr. 8 a obr. 9).

Zajímavou alternativou pro rozsáhlejší 

datové rozvody je prostorově úsporné řešení 

se svodičem DEHNconnect SD2, které díky 

bezšroubovým svorkám na těle přístroje (obr. 

10) zrychluje instalaci.

S výrobky Dehn + Söhne je možné kom-

pletně vyřešit ochranu před bleskem a pře-

pětím od jednoho výrobce pro celý i velmi 

složitý objekt.

http://www.dehn.cz

Obr. 10. DEHNconnect SD2

Obr. 5. DEHNguard M CI s integrovanou 
pojistkou

Obr. 6. DEHNrail

Obr. 7. Svodiče pro ochranu datových vedení 
Blitzductor XTU

Obr. 9. Rozváděč se svodičem DEHNpatch

Obr. 8. 
Ochrana pra-
covní stanice 
se svodičem 
DEHNpatch

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2013 – téma – Ochrana před bleskem a přepětím; Požární a bezpečnostní technika
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BLITZDUCTOR XT je dělený 4 pólový univerzální kombi-
novaný svodič bleskového proudu pro informačně -tech-
nické systémy (obr. 1). Modul svodiče a základní díl je 

nutno objednat odděleně. Splňuje nejnáročnější požadavky 
kladené na provozní připravenost pro obvody MaR, systémy 
BUS, signalizaci EPS a EZS a telekomunikační systémy.

Kombinovaný svodič řady BLITZDUCTOR XT je nejen 
svodič bleskového proudu s trvalou vysokou schopností svá-
dění bleskového proudu, ale také svodič přepětí s extrémně 
nízkou ochrannou úrovní pro efektivní ochranu koncových za-
řízení před účinky blesku a spínacích přepětí.

Výhody BLITZDUCTORu XT (eXTra) BXT:

 ● celkový bleskový proud až 10 kA (10/350);

 ● chrání 4 žíly na šířce jen 12 mm tzn. BXT potřebuje jen 
3 mm/pól;

 ● energeticky koordinovaný s ochranou koncového zařízení – 
kombinovaný svodič;

TYPE 1/P1 (svodič Typ 1/P1 - zkušební napětí 500 V);

 ● LifeCheck je včasný hlídací systém k detekci součásti 
svodiče a umožňuje kontrolu bez demontáže modulů – 
ztráta ochrany;

 ● modulární provedení pro uzemněné / neuzemněné slabo-
proudé obvody.

- umožňuje jednoduchou výměnu modulů;

- při vyjmutí či zastrčení modulů nedochází k přerušení 
provozního signálu. Tato funkce je určena speciálním spína-
cím kontaktem, který se nachází v základním dílu (obr. 2).

Univerzální provedení BLITZDUCTORu XTU
Svodič bleskového proudu a svodič přepětí k ochraně in-

formačně-technických sítí a obvodů MaR v rozsahu provoz-
ních napětí 0 až 180 V (obr. 3).

Parametry BLITZDUCTORu BXTU:

 ● Universální napěťový rozsah 0 až180 V – stejnosměrné 
napětí:

- pro 4 nebo 2 žíly symetrického rozhraní, které jsou galva-
nicky odděleny od potenciálu země;

- automatická diagnostika provozního napětí daného sig-
nálu; 

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

BLITZDUCTOR XT
– v praxi osvědčený svodič 
bleskových proudů

žň
▲ Obr. 1: Instalace svodičů BLITZDUCTOR.

▼ Obr. 2: Montáž BLITZDUCTOR XT.

Zdroj: Časopis EvP
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- ochranná úroveň je optimálně přizpůsobena danému na-
pětí příslušného signálu;

 ● Kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí:
- schopnost svádět bleskové proudy 10 kA (10/350);
- nízká ochranná úroveň (UN + 53 V), která je vhodná také 

pro koncová zařízení;

č. 920 300) a ochranného modulu dle tabulky 1:

Systém monitorování LifeCheck
LifeCheck umožňuje rychlou a snadnou kontrolu svodiče 

bez demontáže modulu. Je integrován do modulu svodiče 
a hlídá jeho řádný stav. Extrémní tepelné a elektrické přetížení 
bude spolehlivě signalizováno a velmi rychle diagnostikováno 
prostřednictvím bezdotykové technologie RFID.

Uživatelský software pro diagnostiku přístrojem DRC MCM 
XT stavu ochranných modulů BLITZDUCTOR s LifeCheck 
„Status displeje“ a servisní funkce pro zkoušky, programování 
a výměny ochranných modulů pomocí servisní konzoly. Soft-
ware může být nahrán do běžného počítače přes rozhraní RS 
485/USB – konvertor „USB-NANO 485“ a může být ovládán 
servisní konzolou (tab. 2). Software je možno stáhnout bez-
platně z internetových stránek  www.dehn.de/download nebo 
na vyžádání lze CD zaslat poštou.

- K přístroji DRC MCM XT je možno připojit až 10 ochran-
ných modulů BLITZDUCTOR CT a XT s integrovaným systé-
mem LifeCheck (obr. 4).

- Na jednu linku RS-485 může být připojeno až 15 modulů 
DRC MCM XT.

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

Prostředí s nebezpečím výbuchu
BLITZDUCTOR XT EX je modulární, 4-pólový univerzální 

svodič bleskových proudů a přepětí pro vysoké nároky na při-
pravenost v jiskrově bezpečných obvodech MaR a systémech 
BUS (4 - 20 mA, PROFIBUS, atd.).

Splňuje požadavky kladené na jiskrově bezpečné obvody 
(obr. 5):

- neuzemněný svodič - izolační pevnost > 500 V (žíla/zem);
- zanedbatelná indukčnost / kapacita
svodiče; 
- vysoká schopnost svedení bleskového proudu celkově 

4 kA (vlny 10/350);
- nízká ochranná úroveň  1 300 V
(žíla/zem);
- snadná a rychlá diagnostika svodiče pomocí LifeCheck;
- atesty: ATEX, FISCO.

Shrnutí
- BLITZDUCTOR® XT:
- svodič bleskových proudů 10 kA (vlny 10/350);
- svodič přepětí o impulzním proudu 20 kA (vlny 8/20);
- přepěťová ochrana pro uzemněné/ neuzemněné signální 

obvody;
- systém LifeCheck umožňuje nepřetržité monitorování ob-

vodů z hlediska elektrického a tepelného přetížení;
- při instalaci této přepěťové ochrany nesmí být zaměněn 

vstup (IN) s výstupem (OUT), jinak hrozí zničení svodiče.

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

tel: + 420 222 998 880-2
fax: + 420 222 998 887
info@dehn.cz
www.dehn.cz

▲ Obr. 3: Univerzální provedení svodiče 
BLITZDUCTOR XTU.

▲ Tab. 1: Svodič BLITZDUCTOR BXTU.

▲ Tab. 2: Přehled prvků pro monitorování BLITZDUCTORu XT.

▲ Obr. 5: Instalace svodiče 
BLITZDUCTOR XT EX

▲ Obr. 4: Instalace modulu  
DRC MCM XT.

Typ Obj. č.

BXTU ML4 BD 0-180 920 349

BXTU ML2 BD S 0-180 920 249

Typ Obj. č.

DRC MCM XT 910 695

USB NANO485 910 486

Zdroj: Časopis EvP
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DEHNconnect SD2

O -

-
-

-
-

-

-

-

-
 

-
-

-

B

Typ

-

-

Ochrana datových rozvodů v domácí či 
podnikové síti

-
-

DEHNconnect SD2

DEHNconnect SD2 má uzavřené boky nevyžadující 
krytku

Příslušenství sloužící k zjednodušení a větší přehlednosti výsledné instalace:

Typ

-

Aretace rozpojovacího modulu Kontakt na lištu

Rozměry DEHNconnect SD2

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 2/2013 – ochrana před přepětím
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Jan Hájek, DEHN + SÖHNE

Schéma zapojení MD

Schéma zapojení ME

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 2/2013 – ochrana před přepětím
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Svodiče přepětí jako důležité protipožární  
opatření budov

O -

-
-
-

-

-

-
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-

-
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-

-
-

-

-

Lightning Equipotential 
Bonding

Surge Protective 
Device

-

-
-

-

-

I  

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Obr. 1 Princip ekvipotenciálního pospojování
1 Přípojnice ekvipotenciálního pospojení
2 Vstupní a výstupní potrubí (voda, odpad, plyn)
3 Rozvod topení
4 Vodič pospojení se zemničem
5 Základový zemnič
6 Vnější LPS
7 SPD T1 na vstupu napájení nn
8 SPD T1 na telekomunikačním vstupu
9 Vodiče pospojení pro ostatní zařízení (anténní stožár, 

kovová komínová vložka, PR…)

Obr. 2 DEHNventil DV M TNC 255 FM

Obr. 3 DEHNshield DSH TNC 255

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 6/2012 – ochrana před přepětím
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Dalibor Šalanský

Obr. 4 Svodiče přepětí pro ústřednu EPS

Obr. 5 Blitzductor XT Obr. 6 DEHNguard DG M TN 275

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 6/2012 – ochrana před přepětím
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Klimatizace na střechách 
     versus „Blesk“!
Jak to funguje?
Připomeňme si, jak vlastně taková klima-
tizační jednotka funguje a k čemu se po-
užívá. Tyto jednotky se dnes již nepouží-
vají pouze na chlazení vzduchu v daných 
prostorách, ale mnohdy nahrazují i funkci 
vytápění (obr. 1).
Princip těchto jednotek je velice podobný 
funkci chladniček a mrazáků, které najde-
me v téměř každé domácnosti. Jde o dva 
tepelné výměníky (lidově chladiče), mezi 
kterými je kompresorem poháněno plyn-
né médium, které je změnou tlaku schop-
no absorbovat a následně uvolňovat te-
pelnou energii a  tím ovlivňovat teplotu 
v požadovaných prostorách.

Kam s ní?
Hlavní neboli centrální jednotka, která 
obsahuje kompresor a jeden z výměníků, 
je umístěná většinou ve venkovním pro-
středí (obr. 2a, 2b) a v městském prostředí 
nezřídka na stěnách budov.
Vzhledem k  zabranému prostoru, mož-
nosti poškození cizí osobou nebo zví-
řetem a  také s  přihlédnutím k  estetice 
budovy se tyto centrální jednotky často 
umísťují na  střechách.  Vnitřní jednotka 
bývá umístěna v podhledech, na stěnách, 
ale také může jít o  ohřev vzduch voda 
a těchto jednotek může být i několik na-
pojených na jednu venkovní jednotku.

Jak na to?
Pokud se zákazník rozhodne pro montáž 
klimatizační jednotky na  střeše budovy, 
pak by si měl nechat vypracovat novou 
analýzu rizik z hlediska ochrany majetku, 
zdraví a života osob v budově, jelikož tato 

instalace přináší řadu podstatných změn 
v  celé budově. Základem je správné roz-
dělení zón z hlediska ochrany před bles-
kem a přepětím (obr. 3).

Závěry této analýzy nám určí, jaké mini-
mální technickoekonomické opatření mu-
síme v budově udělat, aby byla zajištěna 
bezpečnost odpovídající souboru norem 
a legislativě ČR.

Příklad první a ideální
Ideálním případem je, když je daná bu-
dova již od projektu navrhována s  tímto 
požadavkem a  projektant tyto jednotky 

umístí do  ochranného prostoru izolova-
ných a  oddálených hromosvodů.  Dále 
nezapomene veškerou potřebnou elek-
troinstalaci ochránit proti přepětí ihned 
na  přechodu z  venkovního prostředí 
do vnitřku budovy.

Na obrázcích 2a, 2b, 4 je příklad oddále-
ného izolovaného hromosvodu na nevo-
divé střeše, kde veškerý bleskový proud 
je zachycen v  dostatečné vzdálenosti 
a odveden mimo vnitřní instalace budovy. 
Důležité je se vyhnout napájecím kabe-
lem a trubičkami s médiem v dostatečné 
vzdálenosti svodům a jímacímu vedení. 

Tato problematika je poněkud opomíjena výrobci i  firmami, které tyto jednotky instalují. 
Hlavním a  nevyřčeným problémem je obava o  značné zvýšení ceny zakázky a  následné snížení 
konkurenceschopnosti, jelikož zákazník (investor) má velmi často jen omezené technické povědomí 
o celkové problematice těchto instalací a jediným kritériem je cena, provozní náklady a záruka.

Obr. 1 Schéma klimatizační jednotky

Obr. 2a Umístění výměníku klimatizační jednotky 
na střeše objektu Obr. 2b Instalace systému DEHNiso Combi, včetně přepěťové ochrany DEHNguard 

Zdroj: Časopis Elektro a trh – Ochrana klimatizací
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Nezapomeňme, že i  v  tomto případě 
musíme napájecí a  MaR vodiče ošetřit 
přepěťovými ochranami SPD typu 2 (DE-
HNguard), jelikož se nevyhneme masivní 
indukci. Také nezapomeňme, že hlavní 
jednotky jsou propojeny kovovými tru-
bičkami s vnitřní jednotkou. Je odůvodni-
telné osadit svodičem Typu 2 i rozváděče 
odkud jsou tyto jednotky napájeny.
Pro inspiraci uvádím hlavní použitý hro-
mosvodní materiál značky DEHN  na ob-
rázku. Jedná se o  sady DEHNiso Combi 
obj. č.105 440 doplněné o  lano Andrey 
obj. č. 840 050 , úchyty nosných GFK tyčí 
k zábradlí obj. č. 105 354 a izolační vzpěru 
obj. č.106 331.  

Příklad druhý
Klimatizační jednotka je umístěna na ple-
chové střeše a kovové konstrukci, která je 
spojena se střechou a  nejednoznačným 
způsobem i s konstrukcí budovy (obr. 5). 
V tomto případě nelze vytvořit izolovaný 
hromosvod a nezbude nic jiného, než kli-
ma jednotku připojit k hromosvodní sou-
stavě. Je nutné myslet na spoustu aspektů 
spojených s  tímto řešením. Je důležité 

zabránit přímému úderu blesku do pláště 
jednotky, proto kolem jednotky osadíme
jímače tak, aby jednotka byla v  jejich 

ochranném úhlu. Jímače vzájemně pro-
pojíme mezi sebou a zároveň se snažíme 
rozložit bleskový proud mezi maximální 
množství svodů, abychom maximálně 
omezili velikost bleskového proudu, který 
by nám tekl skrze jednotku do budovy.

Napájecí kabely osadíme těsně po  pře-
chodu do  budovy svodiči bleskových 
proudů např. DEHNventil (SPD typu 1+2), 
DEHNbloc (SPD typu 1), DEHNvenci (SPD 
typu 1+2) a případně vybavíme podružné 
rozváděče svodiči bleskových proudů po-
dle provedení ekvipotencionální přípoj-
nice nebo hlavního ochranného pospo-
jení (HOP). Je také důležité zajistit řádné 
pospojení a  uzemnění všech vnitřních 
jednotek, jelikož i  ty nám ohrožuje část 
bleskového proudu, který se může obje-
vit na  kovových trubičkách, které vedou 
nejenom chladící (topné) médium do jed-
notky na střeše ale  také ošetřit jejich na-
pájecí vedení svodiči bleskových proudů 
dle zvolené architektury napájení.  I  při 
dodržení všech uvedených pravidel může 
dojít se značnou pravděpodobností  k po-
škození elektrických součástí klimatizační 
jednotky.  
Obzvlášť v tomoto případě bude hrát vel-
mi výraznou roli stav hromosvodu, jeho 
svodů a zemnění.  Při použití nekvalitních 
hromosvodních součástí se vlivem koroze 
a  únavou materiálu bude zvyšovat cel-
kový odpor jímací soustavy a poteče vý-
znamnější část bleskového proudu vnitř-
kem budovy, což bude mít za  následek 
častější a fatálnější škody uvnitř budovy.

Závěr
Přístup realizačních firem je různý. Při slo-
žitějších aplikacích si nechávají zpracovat 
projekt externím projektantem a  odve-
dou jen část práce související s  funkcí 
zařízení a ochranu přenechávají externím 

Obr. 3 Koncepce zón ochrany před bleskem

Obr. 4 Instalace systémů DEHNiso Combi pro ochranu klimatizační jednotky

Obr. 5 Klimatizační jednotka, která je spojená s hromosvodem

Zdroj: Časopis Elektro a trh – Ochrana klimatizací
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elektrofirmám. Zde se jedná o  lepší vari-
antu. V horším případě pracují dle vlastní 
úvahy a osvědčených metod. 
Na nedostatky upozorní majitele až reviz-
ní technik, ale jen ten, který vykonává řád-
ně svoji profesi a velice záleží na přístupu 
majitele takového zařízení, jak se k problé-
mu postaví, jelikož to přináší další nemalé 
investice, které úzce souvisí s bezpečností 
a ochranou majetku.

Příklad z dlouholeté praxe revizního 
technika pana Rezka
Firma REMA s.r.o. je vyhledávána těmi zá-
kazníky, kteří požadují komplexní řešení 
spolehlivosti elektrických systémů v  ob-
jektech.  Jedním z těchto zákazníků je vý-
znamná zdravotní pojišťovna, která sídlí 
v  objektu postaveném v  osmdesátých 
letech minulého století. Z doby výstavby 
objektu vyplývá skutečnost, že původní 
elektroinstalace byla provedena v sousta-
vě TNC.
Postupnými dílčími rekonstrukcemi byla 
alespoň nejdůležitější pracoviště uprave-
na tak, aby splňovala požadavky na spo-
lehlivost elektronických systémů. Zejmé-
na místnost serveru, kde při měsíčním 
zpracovávání velkého množství dat nesmí 
dojít k výpadkům, nebo chybám ve zpra-
covávaných datech, byl vybaven záložní-
mi zdroji UPS, novou elektroinstalací spl-
ňující požadavky na vyrovnání potenciálů 
a vybavenou spolehlivou energeticky ko-
ordinovanou ochranou proti pulznímu 
přepětí pomocí výrobků DEHN + SÖHNE.
Těmito opatřeními bylo dosaženo spoleh-
livého bezporuchového provozu.
Po  určité době se na  nás provozovatel 
obrátil se žádostí, abychom překontro-

lovali novou instalaci klimatizace servro-
vého sálu. Vzhledem k  nutnosti zvýšení 
chladícího výkonu byla odbornou firmou 
instalována nová klimatizace sestávající 
z vnější jednotky umístěné na střeše ob-
jektu a z vnitřní jednotky umístěné ve vý-
početním sále. Obě jednotky byly propo-
jeny měděným potrubím. Vnější jednotka 
byla napájena ze stávající sítě TNC a vnitř-
ní jednotka ze sítě TNS výpočetního sálu. 
Střecha objektu je plochá, krytá živičnou 
krytinou a  byla opatřena hromosvodem 
zřízeným podle ČSN 341390. Dodavatel-
ská firma vnější jednotku připojila k hro-
mosvodu. 
Jak je jistě odborníkům z  tohoto struč-
ného popisu zřejmé, byla tímto řešením 
zcela porušena ochrana elektronických 
systémů výpočetního sálu ( a nejen jeho) 
proti pulznímu přepětí a vznikalo nebez-
pečí zavlečení bleskového proudu do na-
pájecí sítě. 
Vlivem rozdílných potenciálů na ochran-
ném vodiči v  sále a na  střeše docházelo 
k průtoku elektrického proudu měděným 
potrubím až v  hodnotě 7 A. Je zřejmé, 
že instalační firma vůbec neměla ponětí 
o ochraně před pulzním přepětím. Vzhle-
dem k tomu, že se blížilo bouřkové období, 
bylo nutno urychleně realizovat opatření, 
aby nebylo nebezpečí havárie při zpraco-
vávání citlivých dat. Vzhledem k vysokým 
požadavkům provozovatele na  bezpeč-
nost a  spolehlivost byly provedeny dvě 
skupiny opatření. Současně však musela 
být respektována skutečnost, že provozo-
vatel výpočetního centra není vlastníkem 
objektu a má omezené finanční prostřed-
ky. První skupina spočívala v opravě a čás-
tečné rekonstrukci hromosvodu. Měřením 

bylo zjištěno, že dva z šesti zemničů hro-
mosvodu mají zemní odpor větší než 60 
Ohmů. Byla provedena oprava uzemnění 
tak, že alespoň tři zemniče byly propojeny 
zemním vedením pomocí drátu FeZn prů-
měru 10 mm. Na té části střechy, kde byly 
instalovány vnější klimatizační jednotky 
byl rekonstruován hromosvod podle ČSN 
EN 62305 tak, aby splňoval požadavky 
na  izolovaný oddálený hromosvod v  LPS 
II. Pochopitelně klimatizační jednotky byly 
od hromosvodu odpojeny. 
Pro napájení jak vnitřní, tak i  vnějších 
jednotek byl instalován nový rozváděč 
a  niťové přívodky v  soustavě TNS chrá-
něné svodiči bleskových proudů a svodi-
či přepětí DEHN. Přestože tedy napájení 
vnější i vnitřní jednotky vychází z jednoho 
rozváděče, bylo pro jistotu ještě prove-
deno propojení vnější jednotky na hlavní 
ochrannou přípojnici (HOP) pomocí vodi-
če CY 25 mm2.
Z  tohoto příkladu vyplývá, že i  na  star-
ších objektech je možno instalovat kli-
matizační jednotky tak, aby vyhovovaly 
požadavkům na  ochranu před bleskem 
a přepětím. 
Jak již bylo zmíněno v  článku, bohužel 
instalační firmy v  zájmu nízké ceny tuto 
problematiku při montáži většinou nijak 
neřeší. 
Přitom je jasné, že při montáži by instalace 
přívodů a  vyrovnání potenciálů i  oprava 
hromosvodu byly levnější než dodatečně, 
protože zejména zřizování kabelových 
tras bývá po dokončené montáži potrubí 
již značně obtížné. 

Ukázky pochybných instalací
Na obrázku 6 zcela chybí jímací tyče a roz-
ložení bleskového proudu do více svodů.
Při zásahu bleskem je jisté poškození vněj-
ších jednotek a  zavlečení význačné části 
bleskového proudu do vnitřku budovy.
Obrázek 7 je příkladem úplné ignorace 
stávajícího hromosvodu. Jednotky vytvá-
řejí nejvyšší bod střechy a  jejich nosná 
konstrukce zcela ignoruje  blízkost jímací-
ho vedení i zde je jistý vznik škod na jed-
notkách a  zavlečení bleskového proudu 
do budovy.
Obrázek 8 
Úplná absence hromosvodů, pospojová-
ní a uzemnění. Boudo, budko kdo v tobě  
přebývá???

Vít Kalivoda
Rema, spol. s r.o. 

Obr. 6 Obr. 7

Obr. 8

Rema, spol. s r.o.
Nad Šálkovnou 1524/1

147 00  Praha-Braník
rema@rema.cz
www.rema.cz

Zdroj: Časopis Elektro a trh – Ochrana klimatizací
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Ochrana solárních soustav
proti blesku
František Haščyn

Instalace solárních panelů na vnější obálce domu, zejména na střeše, vyžaduje
posouzení, zda při ní nedojde k narušení ochrany domu proti úderu blesku.
V řadě případů není nutné stávající funkční hromosvod upravovat, ale firma in-
stalující solární soustavu by se o tom měla ujistit. Zvláště pak tehdy, pokud se
kolektory instalují na různých konstrukcích, na velkých plochých střechách,
nebo třeba i jako součást zábradlí balkónů atp. Pokud jde o nově stavěný dům,
pak by měla být jeho ochrana proti úderu blesku řešena se zohledněním solár-
ní soustavy. Příspěvek poskytuje základní informace k problematice.

Recenzent: Jiří Matějček

Hromosvod je v prvém přiblížení mož-
no chápat jako součást protipožární
ochrany objektu před bleskem. Hro-
mosvod zajišťuje vnější ochranu proti
úderu blesku. Vedle vnější ochrany
existuje i vnitřní ochrana. Ta souvisí
s rostoucím rozsahem technického vy-
bavení objektů, které přináší stále větší
možnost zavlečení nebezpečného elek-
trického potenciálu od blesku dovnitř
budovy, kde mohou nastat další škody.
Například nejběžnější je zničení citli-
vých elektronických zařízení. Vnitřní
ochrana spočívá v zabránění vzniku ne-
bezpečných rozdílů elektrických po-
tenciálů. Pro tuto ochranu se instalují
svodiče přepětí a provádí se vzájemné
pospojování vodivých prvků v domě.

Hromosvod
Hromosvod není výrobek, ale je to sy-
stém, který má své parametry jako ce-
lek podle příslušných norem – viz vy-
hláška ke Stavebnímu zákonu. Základní
prvky hromosvodu jsou jímací sousta-
va, svody a zemnič.

Jímací soustava se sestavuje podle tva-
ru střechy a účelu. Používány jsou dva
druhy:
– hřebenové vedení, většinou doplně-

né jímacími tyčemi, je standardní jí-
mací soustava pro střechy sedlové,

– mřížová soustava, často doplněná jí-
macími tyčemi, je standardní pro
střechy rovné.

Součástí jímací soustavy mohou být
i tzv. náhodné jímače. Jde o kovové
elektricky vodivé části vyčnívající z ob-
jektu, typicky zábradlí na předsunutém
balkonu, které jsou vystaveny riziku zá-
sahu bleskem, a které proto musí mít
odpovídající průřez, aby nedošlo k je-
jich poškození při zásahu bleskem a ná-
ležitě propojeny se svodem.

Svody slouží k propojení jímací sousta-
vy se zemničem a zhotovují se jako:

– svody povrchové, nejběžnější stan-
dardní řešení,

– svody skryté, vodič svodu je uložen
ve stěně nebo pod vrstvou zateplení
v netříštivé instalační trubce,

– svody náhodné, které tvoří jiné elek-
tricky vodivé prvky konstrukce ob-
jektu, například vhodně pospojova-
né ocelové armování betonové kon-
strukce.

Počet svodů vychází z maximální vzdá-
lenosti mezi svody, která se určuje
podle požadované třídy ochrany LPS
(Lightning protections system), a která
rovněž stanoví poloměr zkušební koule
(viz dále).

Třída LPS Poloměr valící
se koule r

Vzdálenost
mezi svody

I 20 m 10 m

II 30 m 10 m

III 45 m 15 m

IV 60 m 20 m

Tab. 1 Třídy ochrany proti úderu blesku

Zemnič je určen ke svedení elektrické-
ho proudu z blesku do země. Často se
zhotovuje z ocelové pozinkované pás-
ky nebo desek, které se do země uklá-
dají při zhotovování základů domu.
Aby spolehlivě fungoval, musí mezi ze-
minou a zemničem být nízký elektrický
odpor. Maximální elektrický odpor vůči
zemi je 10 Ω. Podle kvality zeminy se
proto navrhují rozměry zemniče. Za-
tímco nadzemní části hromosvodu mo-
hou mít životnost srovnatelnou s život-
ností domu, životnost zemniče může
být mnohem kratší vlivem intenzivněj-
ších korozivních procesů v zemi. Není
náhodným stavem, když je u starších
objektů jen pár centimetrů pod po-
vrchem země korozí přerušen spoj svo-
du a zemniče, a hromosvod tedy nemů-
že plnit svou funkci. Pokud v takovém
případě firma instalující solární sousta-

vu zákazníkovi souběžně doporučí
opravu hromosvodu spřátelenou fir-
mou instalující hromosvody, může po-
tvrdit svou odbornost a dobrou pověst.

V praxi se také používá oddálený, nebo-
li izolovaný hromosvod. Tento typ hro-
mosvodu je úplně elektricky izolován
jak od vnějšího hromosvodu, tedy jíma-
cí soustavy a svodů, tak od vnitřních
rozvodů včetně pospojování (například
anténami, solárními kolektory atp. včet-
ně vnitřních elektroinstalací). Požado-
vaná izolace je zajištěna dodržením do-
statečné vzdálenosti od uvedených prv-
ků. Tato vzdálenost se označuje s a její
minimální hodnota je rovněž normativ-
ně dána. Součástí oddáleného hro-
mosvodu je izolovaný svod, pro který se
používá speciální kabel HVI nebo HVI
light s vysokou izolační schopností.

Ochranný prostor
Při vytváření ochranného prostoru se
vychází z poznatků týkajících se šíření
elektrického výboje. Na jejich základě
byla navržena metoda „VALÍCÍ SE KOU-
LE“. Princip metody spočívá v tom, že
se mezi dvěma prvky hromosvodu, na-
příklad jímací tyčí a s ní svodem spoje-
ným kovovým okapem, nesmí kon-
strukce domu dotknout povrch koule
při jejím odvalování po povrchu objek-
tu. Poloměr valící se koule je defino-
ván podle požadované třídy ochrany
proti blesku, a čím je menší, tím doko-
nalejší ochrany je dosaženo. Kouli po
obrysu domu odvalujeme a prověřuje-
me splnění podmínky. Specialisté na to
mají software, ale při znalostech geo-
metrie to lze zvládnout i bez něj. Pro
základní názor si lze jako pomůcku
zhotovit v měřítku výkresu domu kruh
o vhodném průměru z tvrdého papíru,
nebo jen jeho část, a ten po obálce
domu odvalovat. Nestačí prověřit jen
jeden řez domu, je třeba prověřit
všechny směry a varianty. Prostor pod
povrchem koule bez dotyku s obálkou
domu je považován za chráněný.
V tomto prostoru je možné umístit so-
lární kolektory.

Zvláštnosti objektů a jejich
poloha
Součástí návrhu ochrany proti blesku,
a také volby vhodné třídy bezpečnosti,
je posouzení druhu objektu, jeho tvaru,
umístění aj. Druh objektu se volí podle
jeho významu, například škola, nemoc-
nice, objekty veřejné, bytový dům,
eventuálně jeho historické hodnoty.
Posuzuje se jeho výška, druh střechy,
zvažuje se umístění objektu v zástavbě,
nebo zda jde o objekt osamocený, jeho
poloha podle mapy četnosti úderů
blesku, přítomnost hořlavých a výbuš-
ných materiálů atd.

Zdroj: Časopis Topenářství instalace 3/2013
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Rodinné domy jsou často řazeny do tří-
dy LPS IV s poloměrem valící se koule
60 m, ale v případě vybavení drahým
audiovizuálním zařízením, počítači, re-
gulací vytápění a všech možných dal-
ších činností, se doporučuje volit třídu
LPS II. V této souvislosti je nutné si uvě-
domit, že dodatečná instalace solární
soustavy, i když se při ní dodrží obvyklé
pokyny výrobce solárního setu, může
ochranu proti blesku navrženou záměr-
ně ve vyšší třídě LPS II posunout do niž-
ších tříd III nebo IV, které v případě da-
ného domu mohou být vyhovující, po-
kud se nezohledňuje jeho technické vy-
bavení. Pokud má zákazník na ochranu
proti blesku platnou revizní zprávu, je
povinností firmy instalující solární sou-
stavu se s ní seznámit a na možné ne-
bezpečí snížení třídy ochrany prokaza-
telně upozornit, případně zajistit po-
třebné úpravy hromosvodu! Jinak se
firma vystavuje nebezpečí, že při even-
tuálních škodách způsobených bles-
kem po ní bude zákazník vyžadovat ná-
hradu. Pokud se tím instalační firma ne-
chce zabývat, tak by si alespoň v předá-
vacím protokolu měla nechat potvrdit,
že na nebezpečí snížení ochrany domu
před bleskem zákazníka upozornila
a doporučila prověření odbornou fir-
mou. Zvýšenou ochranu proti blesku
vlivem vysoké ceny instalované techni-
ky si zajišťují především movití zákazní-
ci, pro které není problém si zajistit dů-
slednou právní ochranu svých práv.

Vnitřní ochrana proti přepětí
Vnitřní ochrana proti přepětí je soubor
opatření, jejichž cílem je, aby se uvnitř
domu mezi kovovými elektricky vodi-
vými prvky nemohlo vlivem blesku vy-
tvořit elektrické napětí nebezpečné jak
lidem, tak nejrůznějším elektrickým
a elektronickým zařízením. Opatření se
týkají celého elektrického rozvodu
v domě od rozvaděče až k poslednímu
prvku elektrické instalace. Používají se
tzv. svodiče přepětí v různé napěťové
a výkonové úrovni. V podstatě jde o za-
řízení, která dokáží řízeně na velmi
krátkou dobu vodivě spojit prvky, mezi
kterými přepětí vzniklo a přepětí v dů-
sledku protečení proudu zanikne.

Solární soustavy jsou vzhledem k elek-
tricky vodivému propojení měděnými
nebo ocelovými trubkami kolektorů
umístěných ve venkovním prostředí
a prvků vybavených elektronickým ří-
zením, např. i čerpadel, uvnitř domu,
vystaveny riziku zničení a rovněž ohro-
žení zdraví osob. Proto je standardem
napojení elektricky vodivých částí so-
lárních soustav na pospojovací okruh
v domě, který zajistí vyrovnání elektric-
kých potenciálů například při poruše
izolace v nejrůznějších zařízeních na-
pojených na elektrickou síť. Za druhý

standard lze považovat ochranu proti
přepětí, které může vyvolat úder bles-
ku, a to i do vzdálených objektů, která
se řeší instalací svodičů přepětí.

Hromosvod a solární systém
V zásadě existují tři možnosti řešení:
1) Instalace solárních kolektorů je sou-

částí projektu objektu. Pak je ochra-
na řešena v rámci projektu hro-
mosvodu. Tento společný profesní
problém je nutno vnímat již od nej-
nižších stupňů projektu. Údaj o zaří-
zeních v prostoru odpovídajícím
vnější ochraně a se vztahem na
ochranu vnitřní je i položkou pro vý-
počet rizika. Na něj se mimo jiné vá-
žou i podmínky pojistné smlouvy
pro objekt. Instalační firma v tako-
vém případě nemá žádný problém,
když se drží projektu, který definuje
místo upevnění kolektorů včetně
podpůrné konstrukce. Pokud se sta-
vitel rozhodne k instalaci solární
soustavy až na poslední chvíli, ne-
zbývá nic jiného, než ochranu proti
blesku prověřit.

2) Solární kolektory se instalují na ob-
jekt s již existujícím hromosvodem.
Pak mohou nastat další možnosti:
– hromosvod má parametry, které

odpovídají požadované třídě bez-
pečnosti (žádná část hromosvo-
du není viditelně poškozena,
zemnič má vyhovující zemní od-
por, existuje platná revizní zprá-
va). Pokud instalované solární
kolektory mírně zasahují do ne-
chráněného prostoru, může po-
moci doplnění hromosvodu na-
příklad instalací jímacích tyčí na
nejbližší svody, které oddálí po-
vrch valící se koule od přesahují-
cích částí. Také je nutné zajistit
vyrovnání potenciálu na poten-
ciálovou sběrnici objektu. Tedy
provést pospojování uzemňovací
svorky solární jednotky a na ko-
vové potrubí navlečených svorek
vodičem vhodného průřezu,
s potenciálovou sběrnicí objektu,
která má být přístupná v elektric-
kém rozvaděči.

– hromosvod objektu není v dob-
rém stavu, nebo je vyloženě špat-
ně proveden. V tomto případě má
být nejprve upraven hromosvod
na nové podmínky, zahrnující i ře-
šení ochrany solárních kolekto-
rů, a teprve pak má být provede-
na montáž kolektorů. Předložení
revizní zprávy hromosvodu může
mít pro instalační firmu velký vý-
znam v případě následných pro-
blémů.

3) Solární kolektory se instalují na ob-
jekt bez hromosvodu. V tomto přípa-
dě se nabízí zjednodušené řešení
spočívající v instalaci oddáleného

hromosvodu (charakteristika uvede-
na v kapitole Hromosvod), který se
nainstaluje v blízkosti kolektorů
podle možností stavební konstrukce.

Závěr
Když se člověk znalý zásad ochrany
před úderem blesku, a v současnosti
i proti přepětí, rozhlédne po střechách
domů a případně nahlédne i do jejich
elektroinstalačních skříní, nestačí se
divit. Například náhrada jímače zaříze-
ním, které souvisí s elektrickou sousta-
vou objektu, je nad chápání pudu se-
bezáchovy. Vyplývá z neznalostí a pod-
ceňování nebezpečí. Typická je napří-
klad instalace televizní antény na jíma-
cí tyč hromosvodu, ačkoliv by anténa
měla být instalována na vlastním stožá-
ru v chráněném prostoru.

Ochrana proti úderu bleskem a instala-
ce solárních soustav, to nejsou obory
pro kutily. Obojí musí instalovat mini-
málně vyučení řemeslníci a návrh zaří-
zení mají provádět osoby, které k tomu
mají oprávnění, a které jsou si vědomy
souvislostí. Jak ukazují připojené pří-
klady, tak je vždy nutné zvážit konkrét-
ní podmínky, obecné doporučení může
být zavádějící.

V patrnost je nutné vzít i stále menší
ochotu pojišťoven hradit náklady na
odstraňování škod bez důkladného
ověření, že škoda nevznikla v důsledku
nedodržení deklarovaných vlastností
ochrany proti blesku.

Příklad 1. Rodinný dvojdům se solární-
mi kolektory na rovné střeše

Mřížová jímací soustava doplněná jí-
macími tyčemi.

Stupeň vnější ochrany LPS III podle
ČSN EN 62305.

Poloměr valící se koule 45 m, maximál-
ní vzdálenost mezi svody 15 m.

Rozměry domu:
půdorys 10 × 15 m
výška 9,0 m
s = 0,60 m dostatečná vzdálenost ve

zdivu
s = 0,30 m dostatečná vzdálenost ve

vzduchu

Dostatečná izolační vzdálenost s = 0,60 m
ve zdivu znamená, že pokud je nějaká
část hromosvodu vedena zdivem, tak
nejbližší vedení, potrubí atp. musí být
minimálně v této vzdálenosti.

Izolační vzdálenost s = 0,30 m ve vzdu-
chu v tomto případě znamená, že kovo-
vá část solárních kolektorů a rozvodů
na střeše musí být od jímače a svodů
vzdálena minimálně 0,30 m.

Zdroj: Časopis Topenářství instalace 3/2013
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Příklad 2. Rodinný dům se solárními
kolektory na sedlové střeše

Jímací soustava tvořena hřebenovým
vedením a jímací tyčí umístěnou na
tělese komína. V místě svodů je pro-
vedeno spojení s okapovým žlabem.

Stupeň vnější ochrany LPS IV podle
ČSN EN 62305.

Poloměr valící se koule 60 m, maximál-
ní vzdálenost mezi svody 20 m.

Rozměry domu:
půdorys 9 × 9,2 m
výška 7,0 m
s = 1,2 m dostatečná vzdálenost ve

zdivu
s = 0,6 m dostatečná vzdálenost ve

vzduchu

Izolační vzdálenost s = 0,60 m ve vzdu-
chu znamená, že kovová část solárních
kolektorů a rozvodů na střeše musí být
od jímače a svodů vzdálena minimálně
0,60 m. Ve srovnání s příkladem 1., kde
byla požadována vyšší třída ochrany
proti blesku LPS III, je to dvojnásobně
více, ačkoliv v tomto případě je poža-
dována třída ochrany proti blesku niž-
ší, LPS IV. Důvodem je skutečnost, že do
výpočtu vzdálenosti vstupují další fak-
tory, v tomto případě kovová komínová
vložka.

Tento příklad rovněž ukazuje vliv kon-
krétního umístění kolektorů. Pro dosa-
žení optimálního sklonu kolektorů bylo
nutné použít zvyšující podpůrnou kon-
strukci na horním okraji kolektorů. Je
vidět, že kdyby byly kolektory instalo-

vány v nižší části střechy, vyčnívaly by
z chráněného prostoru. Přesunem ko-
lektorů po střeše výše k hřebeni lze do-
sáhnout zvýšení jejich ochrany. Na
střechách v praxi jsou vidět kolektory
instalované i ve velké blízkosti okapů,
kde není zajištěno jejich umístění
v chráněném prostoru a ani dodržení
požadované izolační vzdálenosti od
součástí hromosvodu.
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ho napětí – část 5-56. uzemnění a ochran-
né vodiče.

[5] Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon.
[6] Zákon č. 22/1997 Sb. Technické požadavky

na výrobky.
[7] Vyhláška č. 268/2009 Sb., technické poža-

davky na stavbu – novela 2012, § 3 /k defi-
nice: normovou hodnotou je konkrétní
tech. požadavek, zejména návrhová meto-
da, národně stanovené parametry, tech-
nické vlastnosti technických zařízení, ob-
sažený v příslušné české normě, jehož do-
držení se považuje za splnění požadavků
konkrétního ustanovení této vyhlášky. Viz
Hlava II § 3 a 4 zákon č. 22/1997 Sb., § 36
ochrana před bleskem
čl. 1 výčet staveb, kde je nutná ochrana
čl. 2 povinnost výpočtu rizika
čl. 3 přednostní volba základového zemniče

[8] Výčet souvislostí je souhrnně uveden ve
věstníku č. 1/2013 Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušeb-
nictví – část A – oznámení.

Autor: Ing. František Haščyn,
ETRIS, autorizovaný technik, technika

prostředí staveb – elektroinstalace, Praha

Recenzent: Ing. Jiří Matějček, CSc.,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí,
certifikovaný soudní znalec v oboru energe-

tika, Energetická zařízení s.r.o., Praha;
člen redakční rady Topenářství instalace

Názor odborného učitele
ke schopnostem řemeslníků
Otázka zní, zda lze vinu za nedodržení
ochranného pásma ochrany proti blesku
při instalaci solárních kolektorů na stře-
chu přičítat řemeslníkům. Řemeslníci –
instalatéři, kteří získali výuční list dříve,
o problematice vztahu solárních kolek-
torů a ochrany proti blesku možná něco
vědět budou. Ale především na základě
nejrůznějších školení, které pro ně orga-
nizují výrobci a dodavatelé solární tech-
niky. Tato školení nemají závazný obsah
a závisí jen na pořadateli školení, jak
hluboce se bude vztahu kolektorů a hro-
mosvodu věnovat. Čím více takových
školení a od různých pořadatelů řemesl-
ník absolvuje, tím větší je pravděpodob-
nost, že se s touto problematikou setká.
Výjimkou budou samozřejmě řemeslníci,
kteří si své vzdělání záměrně rozšířili
a doplnili.

Současný stav středního školství u vy-
učených získání těchto znalostí nepod-
poruje. Pojem učební osnova již neexis-

tuje. Dnes se má používat tzv. Školský
vzdělávací program, ve zkratce ŠVP.
Tento ŠVP vychází z Rámcového vzdělá-
vacího programu, zkráceně RVP, který
na školy přichází z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. V RVP i v ŠVP
máme například na výuku zaměřenou
na tepelné solární soustavy jednu vyučo-
vací hodinu za rok. Nejde o omyl, skuteč-
ně jen jednu hodinu. Pokud by chtěl uči-
tel tomuto tématu věnovat více času, mu-
sel by např. vypustit výuku o tepelných
čerpadlech nebo jiné téma. V rámci jed-
né hodiny jsme schopni žáky seznámit
jen se skutečným základem problemati-
ky, ale to je tak vše. K souvislostem, jako
je například ochrana kolektorů proti
blesku, vyrovnání potenciálu, se učitel
nemá šanci dostat, pokud nemá velmi
nadprůměrné žáky. Z toho vyplývá, že
žák, který opustí školu s výučním listem,
podle ŠVP nemusí nic o daných souvis-
lostech vědět a ani v otázkách k závěreč-
ným zkouškám nic o této problematice
není.

Odborná výuka instalatérů, a to nejen
podle mého názoru, je neúměrně ome-
zována stále větším podílem hodin vě-
novaných literární výchově, biologie
a ekologie, chemie a podobným předmě-
tům, které možná zvyšují jejich obecné
znalosti (snad se tím plní i nějaké poža-
davky z Evropské unie), ale těžko slouží
k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce,
ke kterému je, podle názvu oboru, má
škola připravit.

Souvislosti instalací solárních kolektorů
a ochrany proti blesku by měly být zřej-
mější žákům, kteří své vzdělání zakonču-
jí maturitní zkouškou. Na naší škole jsme
měli maturitní obor Mechanik instalatér-
ských a elektrotechnických zařízení bu-
dov (MIEZB), od kterého jsme si slibovali
velký posun v odborných znalostech
žáků, včetně vnímání mezioborových
souvislostí. Bohužel většina žáků, kteří se
na tento maturitní obor přihlásili, a kteří
jej dokončili, neměla očekávanou vyšší
úroveň znalostí než žáci vyučení. A vlast-
ně se ani není co divit, když jsme u bu-
doucích maturantů měli prakticky stejný
časový prostor na výuku, jako u vyuče-
ných. Tedy jednu hodinu ročně na solární
techniku, jednu na tepelná čerpadla, jed-
nu na kogenerační jednotky atd. Navíc
vzhledem k nižšímu podílu praktické vý-
uky zaostávali žáci MIEZB za vyučenými
žáky i v oblasti řemeslnických dovednos-
tí. Proto byl tento obor na naší škole po
dvou letech zrušen. Je možné, že na ji-
ných školách mají opačné zkušenosti,
byla by to velmi příjemná zpráva. I v tom-
to maturitním oboru je významná pozor-
nost věnována výchově, což jsou nejrůz-
nější přednášky směřující proti užívání
drog, pití alkoholu, ke slušnému chování
ve společnosti apod. Nepopírám, že je
tato výchova potřebná, a že o ni žáci pro-

jevují velký zájem. Pokud však mají ze
škol vycházet řemeslníci s takovou úrovní
znalostí a dovedností, jak to od nich oče-
kávají zákazníci, tak není možné na úkor
výchovy omezovat technické předměty.

� Ing. Jaroslav Dufka,
odborný učitel, Zlín;

člen redakční rady Topenářství instalace

Zdroj: Časopis Topenářství instalace 3/2013
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 6/2013 – elektrotechnická praxe

Všechno funguje jak má…

Na letošním veletrhu Amper jsem absol-

voval následující rozhovor, který je částeč-

ně pozměněn pro styl dialogu, nicméně pod-

stata rozhovoru zůstala zachována v celém 

rozsahu.

K expozici firmy Dehn přišel postarší, na 

první pohled nahněvaný muž. Přímo z něj 

čišela nedůvěra v jakékoliv systémy ochra-

ny před bleskem a rozhovor probíhal přibliž-

ně v tomto stylu:

Postarší muž:
Dobrý den, mohu Vám ze své zkušenos-

ti říci, že vše, co zde vystavujete, stejně ne-
funguje.

Já:
Copak se stalo?

No, udeřil mi do domku blesk.
Nějaké škody?

Odešla mi fotovoltaická elektrárna.
A v jakém rozsahu, co vše bylo poško-

zeno?

Úplně všechno! Fotovoltaické panely 
i střídač. Ty panely byly zničené všechny.

Napadla mě jediná možná otázka:

A měl jste správně nainstalovaný systém 

ochrany před bleskem?

Ano, jistě! Nejenže mám hro-
mosvod, ale u střídače byly i pře-
pěťové ochrany!

To je principiálně v pořádku, 

ale měl jste systém správně na-

instalovaný?

Pochopitelně. Všechno bylo 
podle projektu.

Rozhovor plynul dál a já jsem 

se pomalu dostával do úzkých 

s vědomím, že budu řešit mně 

první známý příklad škod při in-

stalaci oddáleného hromosvo-

du. Jednak jsem počítal s tím, 

že projektant nebude hazardovat 

a nepřipojí panely k hromosvo-

du, a také jsem musel řešit otáz-

ku termínů a definicí. Dotyčný 

pán si totiž pletl ekvipotenciální 

pospojování s uzemněním a při-

pojení k hromosvodu lehce za-

měnil za ochranné, tedy ekvipo-

tenciální pospojování. To je však 

v pořádku, laik přece nemusí ro-

zeznávat rozdíly mezi těmito ná-

zvy. Nicméně na mnou pokláda-

né otázky odpovídal stylem, že 

skutečně vše vypadalo tak, že 

LPS je korektně instalován. Po-

tom mě napadla myšlenka vrátit 

se zcela na začátek a vše si ješ-

tě jednou srovnat, přeci jenom 

mumraj na veletrhu není ideál-

ní místo na klidné přemýšlení, 

a řekl jsem:

Někde musí být chyba. Zkus-

me ji tedy najít.

S tím rizikem, že na výpočtu 

dostatečných vzdáleností s vše 

ztroskotá a že se nedobereme 

výsledku, jsem začal od začátku 

a zkusil jsem novou první jedno-

duchou otázku:

Doufám, že jste neměl panely 

spojené s hromosvodem?

No samozřejmě, že měl. Vždyť 
to bylo v projektu.

(Zde byla právě záměna ter-

mínu pospojování s termínem připojení 

k LPS.) Smutně jsem se na staršího pána po-

díval a řekl jsem:

Bohužel, tak to je v pořádku. Vše dopadlo 

tak, jak mělo.

Pozn.: S Honzou (Jan Hájek) na našich 
školeních vždy říkáme, že v případě neoddá-
leného hromosvodu bude škoda na FV pa-
nelech 0 až 100 %. Zde to byla horní možná 
hranice. Poškozeny, popř. zničeny prý byly 
opravdu všechny panely.

Dále jsem se zaměřil na ochranu střída-

če a položil druhou zcela klíčovou otázku:

A kde byly instalovány svodiče přepětí?

Samozřejmě v případě spojení panelů 

s vnějším LPS je jakákoliv instalace SPD 

velmi diskutabilní.

Svodiče byly na straně připojení k síti, na 
výstupu z měniče.
Moje vysvětlení pánovi:

Blesk udeřil do hromosvodu, šlo skuteč-

ně o přímý úder. Izolační pevnost mezi rá-

(zkušenost z letošního veletrhu Amper) Dalibor Šalanský, 
člen ILPC, Luma Plus, s. r. o.

Obr. 1. Panely jako jímač (foto: J. Štěpán)

Obr. 4. Izolovaný hromosvod na plechové střeše s HVI light 
(foto: D. Šalanský)

Obr. 2. Ochrana stringů střídače 
(foto: D. Šalanský)
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Obr. 3. Správná ochrana za pomoci izolované LPS 
(foto: D. Šalanský)
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ochranný prostor hro-
mosvodu
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instalace svodičů přepětí v případě, že dostatečná 
vzdálenost s je dodržena

kW·h

CYA 6

1  kombinovaný svodič přepětí 
DEHNventil DV M 255 TNC  
kat. číslo 951 300

2  svodič přepětí 
DEHNguard DG M TN 275 
kat. číslo 952 200  
(v případě, že vzdálenost  
mezi 1 a měničem je menší  
než 5 m, není třeba tento měnič 
instalovat)

3  svodič přepětí 
DEHNguard DGM YPV SCI 1000  
kat. číslo 952 510
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blesk do domku stejně vletěl, neboť anténa 

jako vždy byla spojena s hřebenovým vede-

ním, ale za zkoušku by to stálo.

http://www.lumaplus.cz

–   Na vstupu napájení do 

domku musí být insta-

lován svodič bleskových 

proudů, tedy SPD T1.

Další ochranná opatření 

už nemělo cenu zmiňovat, 

to bylo úkolem projektanta. 

A perlička na závěr?

Zařízení FVE ještě ne-

bylo předané, stále patřilo 

montážní firmě. Až poté, co 

pán odešel, mě napadlo, že 

i ostatní škody na elektroni-

ce v domku mohl svést na 

projektanta a montážní fir-

mu FVE, neboť zcela pro-

kazatelně nevhodným za-

pojením způsobili zavleče-

ní části bleskového proudu 

dovnitř do domku. On by 

přes koaxiální kabely ten 

mem a křemíkovou deskou FV 

panelu je možná 4 kV. Izolační 

pevnost v samotné křemíkové 

desce je asi 900 V. Takto níz-

ké izolační schopnosti nejsou 

pro blesk vůbec žádnou po-

střehnutelnou překážkou. Má-

me-li hovořit o účinné izolaci, 

musí vydržet řádově až stovky 

tisíc voltů. Takže došlo k prů-

razu a přeskoku na křemíko-

vou desku a dál se už blesk ší-

řil zcela bez překážky. Stejno-

směrné vedení od panelů ke 

střídači vytvořilo další svod, 

kterým protekla část bleskové-

ho proudu do střídače, ten zni-

čila a pokračovala po vedení 

nn dále k uzemnění. Jakékoliv 

svodiče na AC straně nemohou 

zafungovat, neboť blesk přišel 

z druhé strany.

Dále jsem téměř s jistotou 
konstatoval:

Asi toho bylo zničeno da-

leko víc?

Ano, odešla mi v domku veš-
kerá elektronika, televize, prač-
ka… Na půdě jsem měl anténní 
zesilovač, ten se úplně vypařil.

Ten pán měl obrovské štěstí v neštěstí. 

Mohla začít hořet střecha.

V krátkosti jsem pánovi popsal základní 
projektové a montážní chyby:
– Jedinou spolehlivou ochranou před bles-

kem je izolovaný hromosvod.

– Toto řešení zajistí, že přes panely nebu-

de zavlečena část bleskového proudu do 

domku.

– SPD musí být instalovány na obou stra-

nách střídače, tedy na AC i DC straně. Řeší 

ochranu střídače proti indukovaným pře-

pětím.

Obr. 6. Ochrana RD při nedodržení dostatečné vzdálenosti 
(foto: D. Šalanský)
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hromosvodu

<s

instalace svodičů přepětí v případě, že dostatečná 
vzdálenost s není dodržena

kW·h

CYA 16

1  kombinovaný svodič přepětí 
DEHNventil DV M 255 TNC  
kat. číslo 951 300

2  svodič přepětí 
DEHNguard DV M 255 TN  
kat. číslo 951 200  
(v případě, že vzdálenost  
mezi 1 a měničem je menší  
než 5 m, není třeba tento  
měnič instalovat)

3  svodič přepětí 
DEHNlimit DLM PV 1000  
kat. číslo 900 330

Obr. 7. Následky zavlečení bleskového proudu 
(foto: Dehn + Söhne)

Obr. 8. Následky zavlečení bleskového proudu 
(foto: Dehn + Söhne)

Obr. 11. Všechno špatně, nejčastější případ 
na RD (foto: V. Jelínek)

Obr. 9. Následky zavlečení bleskového proudu 
(foto: Dehn + Söhne)

Obr. 10. Rozsudek nad panely (foto: J. Hájek)

Obr. 5. Příklad dostatečné vzdálenosti na RD (foto: D. Šalanský)

s(A) s(B)

délkalpro střed střechy

délkalpro okraj střechy

Zdroj: Časopis ELEKTRO 6/2013 – elektrotechnická praxe
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Ochrana komínů před bleskemOchrana komínů před bleskem

Bouřka se svými hromy 
a blesky je impozantním přírod-
ním úkazem. Lidstvo vždy mělo 
před bleskem respekt a pokoušelo 
se chránit svá obydlí před ničivý-
mi účinky zásahu blesku. 

Pro ochranu před bleskem se 
používaly různé magické postu-
py, jako byly svíčky „hromnič-
ky“, házení vajec přes dům apod., 
některým těmto praktikám byla 
přisuzována poměrně velká účin-
nost. Pokud někdo vždy při bouř-
ce zapaloval hromničku a nikdy 
do jeho domu blesk neudeřil, tak 
mohl mluvit o stoprocentní účin-
nosti této ochrany. Ve skutečnosti 
je to pochopitelně dáno statistic-
kou pravděpodobností úderu bles-
ku do jedné budovy. Skutečnosti, 
že pravděpodobnost zásahu bles-
kem do budovy je poměrně nízká, 
využívají i nyní někteří neseriozní 
„odborníci“, kteří nabízejí různá 
novodobá zázračná řešení.

Přestože nebezpečí zásahu 
blesku do objektu je v naší země-
pisné šířce a v nížinách poměrně 
malé, tak se ochranou před bles-
kem intenzívně zabývalo a stá-
le zabývá množství odborníků 
z technických oborů. Na základě 
empirických zkušeností i nejno-
vějších vědeckých poznatků byla 
zpracována evropská norma ČSN 
EN 62305, která sice obsáhle, ale 
hlavně velmi odborně řeší celko-
vou ochranu před bleskem.

 Ale zpět k tomu, proč se 
ochraně před bleskem věnuje 
taková pozornost, když četnost 
nebezpečí není příliš velká. Je 
to z toho důvodu, že úder bles-
ku může být nejen životu nebez-
pečný, ale přináší také obrovské 

materiální škody. Velikost škod 
stále stoupá, protože blesk neni-
čí jen budovy, ale také elektrická 
a elektronická zařízení a vyřazu-
je z provozu důležitá zařízení. Já 
přirovnávám ochranu před bles-
kem k airbagům v autě, naštěstí 
ho využije jen malá část řidičů, 
ale pokud se tak stane, tak je řidič 
rád, že airbag v autě má, podobně 
je to i s ochranou před bleskem – 
při úderu blesku do domu jsme ra-
ději, že máme kvalitní hromosvod 
než zapálenou „hromničku“. 

Nyní bych se chtěl zaměřit na 
ochranu komínů před bleskem.

Budu hovořit o běžných ko-
mínech na objektech, ne o sa-
mostatně stojících průmyslových 
komínech. U samostatných vyso-
kých komínů se musí pro výpočet 
ochranného prostoru použít vý-
hradně metoda odvalované koule 
a hromosvod řešit i pro ochranu 
před bočními údery. Jistě se každý 
setkal s tvrzením, že blesk prolétl 
komínem do místnosti. Je to jen 
pověra, nebo skutečnost ? Těžko 
říci, následně se takové příhody 
obtížně posuzují. Nicméně pokud 
se podíváme na některé protokoly 
z vyšetřování požárů domů po zá-
sahu bleskem, tak případy, kdy je 
tepelné a mechanické poškození 
komínu od přímého úderu blesku 
zjištěno, je poměrně dost. Zamys-
líme-li se nad tím z hlediska fyzi-
ky a zejména elektrotechniky, tak 
můžeme vycházet z několika sku-
tečností, které by hypotézu o větší 
četnosti úderu blesku do komína 
než do jiných částí budovy pod-
porovaly. 

Především komín bývá nej-
vyšší částí objektu a je tedy nej-

více vystaven nebezpečí přímého 
úderu blesku. 

Další skutečností jistě je to, 
že komín bývá vyložen vodivou 
vložkou, této problematice se bu-
deme věnovat detailněji později. 
I když komín není z kovových 
materiálů, ani není vyvložkován 
kovovou vložkou, jeho vodivost 
bývá větší než vodivost zdiva či 
nekovové střešní krytiny. Je to 
pochopitelně dáno vodivostí sazí, 
ale také tím, že komín bývá často 
více vlhký než jiné části budovy. 

Poslední skutečností,která je 
někdy uváděna a která je asi nej-
více diskutabilní, je to, že horké 
spaliny by mohly být vlivem io-
nizace vodivé. Tato skutečnost je 
jistě pravdivá na výstupu z topi-
dla, kde se toho využívá pro elek-
tronickou kontrolu odvodu spalin, 
ale asi již méně je významná na 
výstupu z komínu do atmosféry, 
kde jsou již teploty spalin poměr-
ně nízké. 

Dosud jsem nerozlišoval, zda 
je či není objekt s komínem chrá-
něn hromosvodem. V dalším textu 
se budu zabývat tím, jak se dá ko-
mín chránit na objektu opatřeném 
hromosvodem.

Dříve platná ČSN 341390 
uváděla některá specifi cká ře-
šení ochrany komínů, ale jinak, 
stejně jako nyní platná ČSN EN 
62305, považuje komín za součást
budovy. 

Podíváme-li se do historie, 
tak komín byl zpravidla chráněn 
před přímým úderem blesku tak, 
že ležel v ochranném prostoru ty-
čového, nebo pomocného jímače. 
To můžete vidět na obrázcích č. 1, 
2 a 3.

Ivan Rezek , www.rema.cz
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Toto řešení je nevhodné hned 
z několika důvodů. Komín je me-
chanicky namáhán upevněním 
jímače, jímač je více korozně na-
máhán splodinami hoření a hlavně 
je mezi jímačem a komínem malá 
vzdálenost, která může být příčinou 
přeskoku bleskového proudu z hro-
mosvodu na vnitřek komínu. 

Toto nebezpečí je pochopitelně 
větší u kovových komínů, nebo u 
velmi častých kovových vložek ko-
mínů. V těch případech, kdy neby-
lo možno dodržet mezi kovovými 
částmi komínu a hromosvodem do-
statečnou, dnes říkáme bezpečnou 
vzdálenost, bylo vždy přikazováno 
komín s hromosvodem spojit. Pro-
tože to bylo vždy nejjednodužší 
řešení, tak se hojně používalo, vět-
šinou to realizoval komínář a ne 
hromosvodář. Tím bylo jistě také 
zapříčiněno, že téměř nikdy nebyl 
komín nebo komínová vložka spo-
jena s uzemněním hromosvodu i na 
svém spodním konci.

Teprve přibliž-
ně od sedmdesá-
tých let minulého 
století se objevil 
velmi častý ne-
švar, že se jímač 
umísťoval přímo 
na komín, jak je 
třeba vidět na ob-
rázcích č. 4 a 5.

V praxi to tedy zpravidla je tak, 
že komín je s hromosvodem spojen 
na střeše a u kotle je náhodně spo-
jen se zemí prostřednictvím kostry 
kotle spojené s ochranným vodi-
čem napájecí sítě, plynovým potru-
bím, vodovodním potrubím nebo 
jen s rozvodem topné vody. Pokud 
v takovém případě udeří blesk do 
hromosvodu, tak se bleskový proud 
rozdělí mezi svody a uzemnění 
hromosvodu a komín a tedy neza-
nedbatelná část bleskového proudu 
proteče přes kovová potrubí nebo 
elektrickou instalaci. Vzniklé úbyt-
ky napětí na těchto spojích se zemí 
mohou způsobit přeskok, který 
může zapálit hořlavé hmoty, nebo 
mohou dosáhnout hodnot, které 
jsou nebezpečné z hlediska úrazu 
elektřinou. Na přiložených fotogra-
fi ích č. 6,7,8,9 a 10 je jasně vidět, 
že vztah mezi hromosvodem a ko-
mínem neřešil odborník na ochranu 
před bleskem. 

Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3

Obrázek č. 5Obrázek č. 4

Obrázek č. 6
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ní a izolační tyčí z pevné umělé 
hmoty vyztužené skelnými vlák-
ny s vysokou odolností proti po-
větrnostním vlivům.

Je jen důležité, aby hromosvo-
dář znal sortiment výrobků a ne-
měl v tašce jen jeden typ svorek.

V praxi se poměrně často vy-
skytují případy, kdy ani s použitím 
izolačních vzpěr nelze zajistit bez-
pečnou vzdálenost hromosvodu od 

Obrázek č. 7

Obrázek č. 10Obrázek č. 9

Obrázek č. 8

Jaké by tedy mělo být správné 
řešení ? 

Především, hromosvod by měl 
nejen zřizovat, ale také upravo-
vat ve vztahu ke komínům, které 
se někdy vložkují nebo montují 
dodatečně, vždy odborník, kte-
rý problematiku ochrany před 
bleskem ovládá. Bohužel v praxi 
velmi často dělají úpravy hromo-
svodu komínáři, klempíři, pokrý-
vači, zedníci či pomocní dělníci. 
Nic proti těmto profesím, jejich 
práce na stavbách je nejen zcela 
nepostradatelná, ale pokud se dělá 
s odborností a fortelem i často ob-
divuhodná, nicméně cca 400 stran 
ČSN EN 62305 by si měl nastu-
dovat odborník hromosvodář. 

Pokud tedy hromosvodář po-
chopí nejen obsah, ale i duch 
normy, pak mu musí být jasné, že 
musí všemi prostředky zamezit, 
aby bleskový proud nekontrolo-
vaně bloudil budovou.

Zcela nejspolehlivějším ře-
šením je instalace oddáleného 
hromosvodu, který svým ochran-
ným prostorem bezpečně chrání 
komín před přímým úderem bles-
ku a svou bezpečnou vzdáleností 
zajišťuje, že nedojde k vyrovnání 
potenciálu mezi hromosvodem 
a komínem přeskokem bleskové-
ho proudu. Oba parametry, t. j. 
velikost ochranného prostoru jí-
mače a bezpečnou vzdálenost je 

třeba ověřit výpočtem pro daný 
hromosvod a danou třídu ochrany 
před bleskem podle již několikrát 
zmiňované

 ČSN EN 62305. Vzhledem ke 
složitosti výpočtu je vhodné pou-
žít některý z výpočetních progra-
mů, například DEHNsupport, kte-
rý má trvale zajištěnou technickou 
podporu. Často je u starých pro-
vedení hromosvodu vidět, že naši 
předci by konstrukcí hromosvodu 
v mnoha parametrech vyhově-
li i novým předpisům - viz výše 
uvedené fotografi e č. 1,2 a 3. Při 
současném sortimentu materiá-
lů pro hromosvody není problém 
vždy najít vhodné řešení, které 
bude nejen technicky správné, ale 
bude i estetické a bude mít dlou-
hou životnost. 

Velmi vhodné jsou například 
izolační podpěry, které jsou tvo-
řeny koncovkami pro upevně-
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proud odvést co nejvíce svody do 
co nejlepších uzemnění. Při tomto 
řešení na komín zbyde jen malá 
část bleskového proudu. Pocho-
pitelně na spodní části musí být 
komín správně spojen s dobrým 
(nejlépe obvodovým) zemničem 
tak, aby úbytek napětí byl na tomto 
zemniči vlivem průtoku bleskové-
ho proudu co nejmenší. 

Podobně jako u celého hromo-
svodu i zde je nutno dbát na vhod-
nou volbu součástí, které zajistí 
spolehlivé spojení s dostatečnou 
styčnou plochou a s dlouhodobou 
ochranou proti korozi.

Výrobky fi rmy DEHN předsta-
vují ucelený systém, jehož každá 
součást je pečlivě konstruovaná 

vodivých hmot. Avšak i zde exis-
tuje technicky správné a estetické 
řešení pomocí speciálních izolova-
ných vodičů. Například vysokona-
pěťový hromosvodní vodič HVI 
fi rma DEHN je tvořen měděným 
jádrem, polyetylenovou izola-
cí,zkoušenou na 400kV a polovo-
divým pláštěm, zabraňujícím po-
vrchovým výbojům a přeskokům. 
K vodiči HVI je dodávána celá 
řada příslušenství, která umožňu-
je nalézt optimální řešení. Montáž 
vodiče HVI musí být prováděna 
přesně podle montážního návodu, 
aby byly zajištěny celkové para-
metry hromosvodní ochrany.

Zcela výjimečně se mohou 
vyskytnout případy, kdy skutečně 
nelze komín od hro-
mosvodu izolovat. 
V takovém případě 
je nutno celkově vel-
mi pečlivě řešit hro-
mosvod tak, aby byl 
průchod bleskového 
proudu komínem 
co nejvíce omezen. 
Znamená to opatřit 
komín pomocným 
jímačem tak, aby byl 
zachycen přímý úder 
blesku a bleskový 

a zkoušená bleskovým proudem na 
zkušebně. Pomocí výrobků DEHN 
je možno realizovat estetický hro-
mosvod, splňující všechny poža-
davky předpisů. Každý montér 
ocení montážní přívětivost, která 
eliminuje montážní chyby a přiná-
ší úsporu montážního času.

Na fotografi ích v tomto článku 
odborník vidí i jiné chyby než je 
vztah hromosvodu a komínu, na 
závěr tohoto článku tedy snad ně-
kolik fotografi í poměrně zdařilých 
konstrukcí.

Ivan Rezek 
www.rema.cz
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DEHNvenCI
Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2

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

Kontaktní adresy:

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: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.sk

•   Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•   Ochranná úroveň 1,5 kV•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•   Úspora místa v rozváděči••••••••••••••••••••••• 

•   Úspora montážního času••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

se zabudovanými pojistkamise zabudovanými pojistkami

Světová novinkaSvětová novinka
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DEHNconnect SD2
- nová generace svodičů přepětí pro slaboproudé sítě

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

Kontaktní adresy:

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: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.sk

•   Svodič přepětí SPD TYPE 2/P1

•   Pro uzemněné/neuzemněné obvody

•   Provedení řadové svorky (o šířce modulu 6mm)

•   Impulzní proud 10kA (vlny 8/20)

•   Ochranný účinek svodiče P1 (500V)

•   Atesty: ATEX, IECEx, SIL, GOST
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Hromosvod
Protipožární ochrana staveb

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

Kontaktní adresy:

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: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.sk

  9   Zkušební svorka  obj. č. 459 119

10   Štítek   obj. č. 480 005

11   Drát nerez V4A Ø 10 mm obj. č. 860 010

12   Zaváděcí tyč  obj. č. 104 905

13   Držák tyče  obj. č. 274 116

14   Propojka  obj. č. 377 015

15   Podpěra vedení  obj. č. 204 003

16   Okapová svorka  obj. č. 339 059

  1   Podpěra vedení na hřebenáče obj. č. 204 129

  2   Jímací tyč s podpěrou obj. č. 123 109

  3   Svorka MV  obj. č. 390 051

  4   Drát AlMgSi Ø 8 mm obj. č. 840 018

  5   Podpěra vedení  obj. č. 204 199

  6   Svorka na sněhovou zábranu obj. č. 343 000

  7   Křížová svorka  obj. č. 319 209

  8   Svorka na okapové roury obj. č. 200 079
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DEHNventil DV M TNC 255
obj. č. 951 300

svodič bleskových proudů SPD
typu 1 + 2 (do 5 m typu 3)

DEHNprotector DPRO 230 SE LAN100
obj. č. 909 326

zásuvkový adaptér chrání síťový zdroj a rozhraní
LAN Ethernet 1000 BaseT (RJ45)

DEHNgate DGA FF TV
obj. č. 909 703

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

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180
obj. č. 920 247

svodič bleskových proudů SPD typu 1

DEHNguard DG M TNC/TNS 275
obj. č. 952 300 / 952 400

svodič přepětí SPD typu 2

DEHNflex M DFL M 255
obj. č. 924 396

svodič přepětí SPD typu 3

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

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

Kontaktní adresy:

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: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.sk

zákl. díl BXT BAS
obj. č. 920 300

svodič bleskových proudů SPD typu 1

Váš obchodní partner
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