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Aktuální přehled souvisejících ČSN 
s ochranou před bleskem (k 1. 7. 2016) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČSN EN 61000-4-10, 1996; Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 10: Tlumené 
kmity magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC

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

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

ČSN EN 60079-25 ed. 2, 2011; Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy
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ČSN EN 50310 ed. 3, 2011; Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační 
technologie

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

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

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

ČSN 33 2000-4-43 ed.2, 2010; Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-53 ed.2, 2016; Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací 
a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-534, 2009;  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, 
spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

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

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

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

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

ČSN 33 2000-6, 2007; Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
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14 Elektroinstalatér 6/2015

Ochrana před bleskem
v souladu s platnou legislativou ČR

n O r m y ,  p ř E d p i s y

T ento příspěvek nabízí odbornou reakci na sérii člán-
ků, které byly uveřejněny v časopise Elektrointalatér 
(4/2015) Účinná vnější ochrana pomoci jímacího 

systému NIMBUS a (5/2015) Technický popis aktivních 
a pasivních hromosvodů. Čtenáři časopisu Elektroinstalatér 
se obraceli na vedení subkomise Ochrana před bleskem při 
TNK 22 s žádostí, aby byly na stránkách tohoto časopisu 
uvedeny zásadní skutečnosti, které jsou v souladu s legisla-
tivou ČR v oblasti ochrany před bleskem, a čtenáři měli tak 
možnost vytvořit si ucelený pohled na problematiku vnější 
ochrany před bleskem.

nález nejvyššího správního soudu (sp. zn. 1 As 162/2014 ze 
dne 28. května 2015) 
Tento postoj, který se týkal bezplatného přístupu k českým 
technickým normám, vyjádřil Nejvyšší správní soud také 
v bodech č. 42 až 44 k tomu, co znamená normová hodnota 
ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Citace z výše uvedeného rozsudku:
V bodě č. 42
Ustanovení § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví, že 
normovou hodnotou se rozumí „konkrétní technický poža-
davek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně 
stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních kon-
strukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české 
technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění po-
žadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.“
Podle § 55 odst. 2 dané vyhlášky platí, že „odchylky od 
norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení 
odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uve-
deným v § 8.“ Ve zmíněném § 8 této vyhlášky se pak uvádí: 
„(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla 
při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití 
a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: a) 
mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost, c) 
ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí, d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost 
při užívání, f) úspora energie a tepelná ochrana.
U některých požadavků ve druhém odstavci [písm. b), c), d) 
a f)] jsou pak odkazy na jiné zákony a podzákonné předpisy, 
které ovšem opět odkazují na české technické normy (např. 
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, v § 2 odst. 1 písm. e); zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, zejména v § 100 d nebo v § 82 odst. 5 
či v § 5 odst. 6 apod.). Samotná vyhláška č. 268/2009 Sb. 
pak obsahuje 89 odkazů na hodnoty stanovené technickými 
normami.

V bodě č. 43
„Z vymezení pojmu normová hodnota ve vyhlášce 
č. 268/2009 Sb. vyplývá, že se u odkazů na technické normy 
v této vyhlášce nejedná o tzv. indikativní odkazy ve smyslu 
čl. 45a a odst. 1 Legislativních pravidel vlády, ale o odkazy 
závazné. Technické normy, na které je ve vyhlášce odka-
zováno, totiž neobsahují příklady, jak lze splnit povinnosti 
stanovení právním předpisem, ale stanoví přímo tyto povin-
nosti. Vyhláška sama o sobě bez obsahu technické normy 
nestanoví dostatečně určitě (slovy Legislativních pravidel 
vlády „výstižně“) pravidlo chování, které má být naplněno. 
Např. podle § 6 odst. 6 vyhlášky: „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou sta-
noveny normovými hodnotami.“
V bodě č. 44
„Stanovení určité normové hodnoty neznamená, že nemůže 
být zvoleno ještě lepší řešení. Aby někdo ale mohl zvolit lep-
ší řešení, musí vědět, jaký je minimální povolený standard, 
kterého musí dosáhnout. Musí hlavně být dopředu jasné, 
jak postupovat, aby danou vyhlášku neporušil. V souladu 
s výše uvedenými teoreticko-právními závěry proto vyhláš-
ka vymezuje možné alternativy chování jednotlivce v sou-
vislosti s jeho úsilím realizovat svůj cíl. Stanoví tím práv-
ní povinnost postupovat podle technické normy ve smyslu 
§ 196 odst. 2 stavebního zákona. Argumentace žalovaného 
a Ministerstva pro místní rozvoj, že normové hodnoty ne-
jsou závazné, tedy neobstojí“.
dílčí závěr
Nejvyšší Správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 1As 
162/2014 judikuje normovou hodnotu v  příslušné  české 
technické normě jako minimální povolený standard, kte-
rého se musí dosáhnout. 

platná legislativa Čr v ochraně před bleskem – stanovisko 
ministerstev
V lednu roku 2013 vydal Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví Společné stanovisko obo-
ru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, Odboru 
Technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, a ÚNMZ o platnosti norem při 
navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem 
na stavbách. 
Výňatek z tohoto stanoviska:
„Tímto ustanovením je zdůrazněna i povinnost respekto-
vat 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 
konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, 

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 6/2015
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návrhová metoda, národně stanovené parametry, technic-
ké vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zaříze-
ní, obsažený v příslušné technické normě, jehož dodržení 
se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení 
vyhlášky. Z uvedené koncepce je zřejmé že, důkazním pro-
středkem pro splnění požadavku vyhlášky je příslušná čes-
ká 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 normových 
hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření 
stavby. Jedná se o normy z řady ČSN EN62 305 – 1 až 4. 
Technický požadavek definovaný vyhláškou bude tedy spl-
něn, budou-li splněny požadavky tohoto souboru norem.
Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že národní 
francouzská a slovenská norma nebyly převzaty do sou-
stavy 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 tech-
nických zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bliž-
ších podmínkách jejich bezpečnosti, vyhrazeným technic-
kým zařízením“.
Soubor českých technických norem ČSN EN 62305-1 až 
4 ed. 2. Ochrana před bleskem je vytvořen tak, že všechny 
části souboru jsou spolu vzájemně propojeny a žádná část 
normy nemůže existovat bez druhé (viz článek 2, citované 
dokumenty jednotlivých částí).
Jen výpočet analýzy rizika podle normy ČSN EN 62305-2 
ed. 2 prokáže, zdali je nutný hromosvod. Pokud ano, tak 
v jaké kvalitě – třídě ochrany před bleskem LPS I až IV. 
Dále je nutno zdůraznit, že je zapotřebí dodržet další články 
č.5, 6 a B.1. 
V těchto článcích je uvedeno:
Ochranná opatření budou považována za účinná, pouze 
když vyhoví požadavkům následujících příslušných norem:
– EN 62305-3 pro ochranu před úrazem u živých bytostí 

a hmotné škodě ve stavbách.
– EN 62305-4 pro ochranu proti poruše elektrických 

a elektronických systémů.
dílčí závěr
Neexistuje tedy možnost, že analýza rizika bude provedena 
podle ČSN EN 62305-2 ed. 2 a vlastní ochrana před bles-
kem bude projektována podle národních norem Francie NF 
C 17-102 a Slovenska STN 34 1398.

národní příloha k Čsn En 62305 – 3 ed. 2
Výňatek:
„V červenci 2013 byla vydána národní příloha (informativ-
ní) ČSN EN 62305-3 ed. 2 Změna Z1, která informuje o mi-
nimálních požadavcích na zajištění ochrany zdraví a života 
živých bytostí (lidí a zvířat) a majetku před účinky úderů 

blesků a jejich následky. Všechny typy jímací soustavy jsou 
navrhovány a prováděny podle článků 5.2.2, 5.2.3 a přílo-
hy A ČSN EN 62305-3 ed. 2. Podle 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 je navrhována a realizována podle článku 
5.2.3 tak, aby zabezpečila ochranný prostor staveb vyšších 
než 60 m před bočními údery. Pro určení ochranných pro-
storů jímačů jsou podle přílohy A uvažovány jen skutečné 
fyzické rozměry kovové jímací soustavy (obr. 1). Zde se zo-
hlední fyzická délka všech jímačů: klasických nebo alterna-
tivních, včetně aktivního jímače ESE.

Soustava svodů je konstruována podle ČSN EN 62305-3 
ed. 2, bez ohledu na typ jímací soustavy. V soustavě svo-
dů vždy protéká stejný bleskový proud bez rozdílu jímací 
soustavy. Snížením hodnoty bleskového proudu soustavou 
svodů se také snižuje hladina ochrany před bleskem LPL. 
U neizolované LPS se respektuje tabulka č. 4 normy. Svody 
by měly být umístěny symetricky. U izolované LPS jsou po-
čet a rozmístění svodů určeny výpočtem dostatečné vzdále-
nosti s podle článku 6.3 normy“.
dílčí závěr
Aktivní jímače ESE podle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 
jsou pouze jímací tyče, které lze zakomponovat do souboru 
českých technických norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.

Zápis z jednání se zástupci výrobců a dovozců aktivních 
jímačů EsE 
Toto jsou zásadní body zápisu ze dne 22. dubna 2013.

Ochranný prostor jímačů EsE
Francouzská národní norma NFC 17-102 a Slovenska ná-
rodní norma STN 34 1398 mylně předpokládají rychlost ší-
ření vzestupné a sestupné větve blesku v = 106 m/s. Soubor 
českých technických norem respektuje rychlost těchto větví 
již od hodnoty v = 105 m/s. Tímto předpokladem se u národ-
ních norem dosáhne 10krát větší ochranný prostor jímačů 
ESE. Proto je nutno specifikovat jímače jen jako obyčejné 
jímací tyče.

Obr. 1 Aktivní jímač EsE pouze jako jímací tyč
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Česká technická norma Čsn 332000-5-51 ed. 3. Výběr a stavby 
elektrických zařízení
Tato norma je určena pro elektrické instalace nn. V tabul-
ce 2 A. 1 charakteristiky vnějších vlivů je přímo odkaz na 
soubor EN 62305-1 až 4, podle kterého má být provedena 
ochrana před bleskem.

Třída ochrany před bleskem Lps i a ii
V normě NF C 17-102 a STN 34 1398 jsou uvedeny pa-
rametry a průběh zkoušek aktivních jímačů ESE pouze do 
hodnoty bleskového proudu 100 kA (10/350 µs). To od-
povídá stupni ochrany v úrovni rodinného domu s běžnou 
výbavou. I kdyby výrobce uváděl parametry zkoušek do 
hodnoty 200 kA (10/350 µs) bleskového proudu, nemá vý-
robce návod, jak tuto zkoušku provést. Toto je jen několik 
zásadních poznámek z daného jednání.

dílčí závěr
Národní normy NFC 17-102 a STN 34 1398 jsou systémo-
vé normy v ochraně před bleskem, podle kterých se zkou-
šejí a instalují aktivní jímače ESE. Tyto normy nesplňují 
požadavky kladené na ochranu před bleskem podle platné 
legislativy ČR.

Technická inspekce Čr (dále jen TiČr)
Inspektoři TIČR by se měli řídit nejen společným stano-
viskem MMR, MPO a UNMZ, ale především rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 162/2014-69. 
Stanoviska TIČR jsou přezkoumatelná a podléhají pod 
správní soudnictví (veřejné právo). Této problematice se 

také věnoval soudní znalec v oboru bezpečnosti práce se 
specializací v elektrotechnice Ing. Miroslav Melen. Citace 
ze článku, který vyšel v časopise Elektro (4/2013) Aktivní 
hromosvody a vyjádření TIČR k problematice hromosvodů.
Výňatek:
„Tvůrce Vyjádření (není nikým podepsáno), zřejmě ne-
znaje soubor norem ČSN EN 62305, se hluboce mýlí, když 
se první větou tohoto 10. bodu domnívá, že: požadavek 
vyhlášky se vztahuje pouze na výpočet řízení rizika po-
dle ČSN. Onou normovou hodnotou pro výpočet rizika je  
ČSN 62305-2:2006, která nestojí sama o sobě.“ Důkaz vý-
řezem z této ČSN 62305-2:2006 je na obr. 2.
Poznámka: Je snad zbytečné uvádět, že ČSN 62305-2 je, 
jak je v ní uvedeno, idt IEC 62305-2:2006a dále výře-
zem z ČSN 62305-1:2006, která je rovněž idt IEC 62305-
1:2006, jakožto přehledem normových hodnot k výbě-
ru nejvhodnějších ochranných opatření stavby (obr. 2). 
Dovětek ke 2. větě 10. bodu Vyjádření: Za výběr nejvhod-
nějších ochranných opatření stavby odpovídá projektant, 
který v případě, že návrh obsahuje jiné systémy, než jsou 
uvedeny v příslušné ČSN, musí prokázat, že navržený sys-
tém zabezpečuje minimálně stejný stupeň bezpečnosti, než 
jaký je uveden v normách ČSN.
dílčí závěr
Obdrží-li zákazník od TIČR závazné stanovisko pro ochra-
nu před bleskem podle NFC 17-102 nebo STN 34 1398, 
neznamená to, že daný projekt či instalace vyhoví platné 
legislativě ČR v ochraně před bleskem.

Obr. 2 Výřez z normy Čsn En 62305-2: 2006

Obr. 3 Výřez z normy Čsn En 62305-1: 2006

n O r m y ,  p ř E d p i s y

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 6/2015
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mimořádné události v Čr na stavbách, které byly chráněny 
aktivními jímači EsE
požár hotelu v Odrách (2007)
Po úderu blesku o hodnotě 111 kA (10/350 µs) do jímače 
ESE začal hořet hotel. Příčinou vzniku požáru byl přeskok 
bleskového proudu na vnitřní klimatizaci, která se nacháze-
la pod jímačem.

Výbuch bioplynové stanice v malšicích (2011) 
Blesk o hodnotě 18 kA (10/350 µs) udeřil do horní části fer-
mentoru. Bezprostředně poté nastal výbuch a požár stanice. 
Horní díl fermentoru se nacházel asi 26 m od samostatně 
stojícího aktivního jímače. Byl tedy v ochranném prostoru 
jímače ESE.

Zničené elektronické systémy na kulturní památce v hodnotě 
3 000 000 Kč (2012) 
Po úderu bleskového proudu o hodnotě 7 kA (10/350 µs) do 
chráněné části stavby aktivním jímačem ESE byly zničeny 
veškeré elektronické systémy (EPS, EZS a CCTV) (obr. 6a, 
6b). Tím byly vyřazeny velice důležité obvody, které zabezpe-
čovaly nejen ochranu objektu, ale také protipožární opatření.

dílčí závěr
Tyto mimořádné události jsou pouze malou částí všech na-
stalých situací, ve kterých došlo na území ČR. Dokazují, 
že tyto systémy aktivních jímačů ESE nejsou bezpečné pro 
ochranu objektů, ale také osob.

Celkový závěr
Podle rozsudku sp. zn. 1 As 162/2014 ze dne 28. května 
2015 Nejvyššího Správního soudu je normová hodno-
ta z vyhlášky č. 268/2009 Sb. v příslušné české technic-
ké normě minimální povolený standard, kterého se musí 
dosáhnout.
Pro ochranu před bleskem to znamená, že je nutno dodr-
žovat celý soubor českých technických norem ČSN EN 
62305-1 až 4 ed. 2 jako celek.
Aktivní jímače ESE jsou podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 pou-
ze jímací tyče.
Národní Francouzskou normou NF C 17-102 a národní 
Slovenskou normou STN 34 1398 podle společného stano-
viska MMR, MPO a UNMZ není dosaženo stejných nebo 
vyšších parametrů v ochraně před bleskem, jako kdyby se 
postupovalo podle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 
ed. 2.

Ing. Jiří Kutáč  
místopředseda Subkomise ochrana před bleskem při TNK 22 

Ing. Jan Mikeš, Ph.D.  
předseda Subkomise ochrana před bleskem při TNK 22

n O r m y ,  p ř E d p i s y

Obr. 4 přeskok bleskového proudu z hromosvodu na vnitřní klimatizaci 

Obr. 5 Úder blesku do ochranného prostoru aktivního jímače EsE 

Obr. 6a Úder blesku do ochranného prostoru aktivního jímače EsE přes střešní 
konstrukci stavby

Obr. 6b Účinky bleskového proudu na střešní konstrukci stavby

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 6/2015
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Některá fatální pochybení v konkrétních projektech 
hromosvodů a objednávkách materiálu k realizaci

Ing. Milan Kaucký 
revizní technik

Projektování hromosvodů je v ČR 
bohužel na velmi často na velmi nízké 
úrovni. Obecně psaných doporučení je 
mnoho, pořádají se i školení na velmi 
vysoké odborné úrovni, ale u spous-
ty projektantů to valný efekt bohužel 
nemá. Asi nejlepší je učit se na kon-
krétních chybách, v lepším případě ne 
vlastních ale cizích. Proto se v následu-
jícím textu budu věnovat konkrétním 
projektům.

Projektantům, kteří svůj projekt 
poznají, se předem omlouvám. Zacho-
vám jejich inkognito. Je pouze na nich, 
jestli se ke svému výtvoru budou ve-
řejně hlásit. 

Nejprve bychom si měli ujas-
nit požadavky na jednotlivé rozsahy 
projektové dokumentace pro jednot-
livé fáze výstavby. Ty uvádí vyhláška  
č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění.

Projektovou dokumentaci pro sta-
vební řízení uvádí § 2, který se odkazuje 
na přílohu č. 1. Ta v článku 1.4.1. Tech-
nická zpráva uvádí: „pro bleskosvody 
stručný popis zařízení, způsob provede-
ní s uvedením místních uzemňovacích 
podmínek“. Článek 1.4.2. Výkresová 
část uvádí: „ Obsahuje pouze základní 
orientační schémata jednotlivých vnitř-
ních rozvodů a zařízení, jejich základní 
dimenze a vedení, dále případné umís-
tění zařizovacích předmětů, požadavky 
na stavební úpravy a řešení některých 
speciálních prostorů jako kotelen, předá-
vacích stanic tepla, rozvoden, ústředen 
a regulačních stanic, jejichž dispoziční 
řešení bývá obvykle součástí výkresů 
stavební části“. Tedy výkresy pouze co 
se týká vnitřku stavby. O požadavcích 
na hromosvod a jakékoli ochraně proti 
blesku není v této části vyhlášky věnují-
cí se výkresům ani slovo. 

Z toho vyplývá, že pro stavební ří-
zení postačí pouze slovní popis řešení 
hromosvodu.

Článek 1.4.3. Výpočty zní: 
„Zpracovávají se potřebné výpočty te-
pelně technické, akustické, osvětlení 

a oslunění.“ Tedy výpočet rizika dle 
ČSN EN 62305-2 ed.2 není pro sta-
vební řízení potřeba.

Ale fyzické provedení stavby ne-
lze dělat dle projektové dokumentace 
odpovídající požadavkům § 2. Pro 
provádění stavby již platí mnohem 
přísnější požadavky dle § 3, který od-
kazuje na přílohu 2.

Tam bych upozornil zvláště na 
článek 3. Výpočty, který zní: „Zpra-
covávají se v potřebném rozsahu  
a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou 
součástí dokumentace a připojují se 
jako doklady ve dvou vyhotoveních.“

Problém výpočtů rizika bývá větši-
nou právě jeho kontrolovatelnost. Aby 
byl výpočet rizika kontrolovatelný, 
musí obsahovat veškeré vstupní úda-
je. To většina výstupů z výpočetních 
programů bohužel nesplňuje, nebo 
projektanti dodávají pouze zkrácenou 
verzi výstupu. 

Navíc výpočet ztrát L1 dle ČSN 
EN 62305-2 ed.2 není zdaleka tak jed-
noduchý, jak se zdá. Výpočet určují 
vzorce v tabulce C.1. Jejich činitele 
nz (počet osob v zóně) a tz (doba v ho-
dinách za rok, po kterou jsou osoby 
přítomné v zóně) musí být zadána a ně-
kde uvedena. Tyto údaje výpočet rizika 
ovlivňují dost značným vlivem. Jejich 
absenci tedy nelze jen tak promíjet.

Pro názornost uvádím příklad 
správného zadání výskytu osob ve slo-
žitějším případě, než je rodinný domek:

2 
 

Příloha	projektu:		XY	
Přehled	výskytu		
osob	v	zónách	
1.PŘEHLED  SKUPIN  OSOB  

SKUPINA  Č.  1  ÚDRŽBÁŘI  
Poznámka:  Chodí do Trafostanice  
na kontrolu a údržbu 
Počet osob ve skupině:  2  

SKUPINA  Č.  2  KUCHAŘKY  
Poznámka: Personál kuchyně 
Počet osob ve skupině:  7  

SKUPINA  Č.  3  ŽÁCI  CHODÍCÍ  NA  OBĚDY 
Poznámka: Chodí na obědy a účastní se tělocviku  
a výročních akcí 
Počet osob ve skupině:  500  

SKUPINA  Č.  4  ŽÁCI  DLE  KAPACITY   
POSILOVNY 
Poznámka: Teoretické množství žáků pro naplnění  
kapacity posilovny ‐ 20 žáků/ 6 hod a den  
Počet osob ve skupině:  20  

SKUPINA  Č.  5  OSTATNÍ  ŽÁCI 
Poznámka: Chodí na tělocvik a výroční akce 
Počet osob ve skupině:  130  

SKUPINA  Č.  6  UČITELÉ 
Poznámka: Tělocvik, dozor v jídelně a kabinety  
– kapacitní počet 
Počet osob ve skupině:  4  

VNĚJŠÍ  ZÓNY:  

OKOLÍ                                                                                                                                
Údržbáři 0,5 hod/rok 
Kuchařky 130 hod/rok 
Žáci chodící na obědy 10 hod/rok 
Žáci dle kapacity posilovny 10 hod/rok 
Ostatní žáci 10 hod/rok 
Učitelé 10 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 663 osob s průměrnou  
dobou výskytu 11,23831 hod/jedince za rok 
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VNITŘNÍ  ZÓNY:  

TRAFOSTANICE                                                                                                                  
Údržbáři 2 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 2 osoby s průměrnou  
dobou výskytu 2 hod/jedince za rok 

KUCHYŇ A  JÍDELNA                                                                                                         
Kuchařky 1700 hod/rok 
Žáci chodící na obědy 100 hod/rok 
Učitelé 550 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 511 osob s průměrnou  
dobou výskytu 125,4403  hod/jedince za rok 

TĚLOCVIČNA                                                                                                                       
Žáci chodící na obědy 129 hod/rok 
Žáci dle kapacity posilovny 1 329  hod/rok 
Ostatní žáci 120  hod/rok 
Učitelé 2 500 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 654 osob s průměrnou  
dobou výskytu 178,4098 hod/jedince za rok 

ŠATNY                                                                                                                                
Žáci chodící na obědy 42,7 hod/rok 
Žáci dle kapacity posilovny 142,7  hod/rok 
Ostatní žáci 42,7 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 650 osob s průměrnou  
dobou výskytu 45,77692 hod/jedince za rok 

KABINETY                                                                                                                         
Učitelé 1300 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 4 osoby s průměrnou  
dobou výskytu 1 300 hod/jedince za rok 
__________________________________________________________________________________ 

Bohužel s takto nebo podobně zpracovaným výskytem osob  jsem se v konkrétních výpočtech rizika, 
které jsem dostal k posouzení, ještě nesetkal. Podklady i výstupy tuto problematiku tiše pomíjely.  

Další obvyklé závady ve výpočtu rizika byly předmětem příspěvku a přednášek v roce 2014. Níže pak 
rozeberu mimo jiní jeden projekt včetně výpočtu rizika. 

Co  se  týká  vlastního  projektu  ochrany  proti  blesku,  tedy  obsahu  technické  zprávy  a  výkresové 
dokumentace, tak tu řeší článek 3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody.  

Obsah  technické  zprávy uvádí v článek 3.7.1. písmeno m): „popis způsobu a provedení uzemnění a 
bleskosvodu včetně uzemňovací soustavy“. 

Provedení výkresů uvádí článek 3.7.3. Bleskosvody, kde je velmi podrobný výčet požadavků. Zde bych 
zvláště  upozornil  na  písmeno  f)  „zdůvodnění  typu  bleskosvodu  a  rozmístění  jímací  soustavy“. 
Zdůvodnit  typ  hromosvodu  samozřejmě  znamená  především  jej  obhájit  zakreslením  ochranného 
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Bohužel s takto nebo podobně 
zpracovaným výskytem osob jsem se 
v konkrétních výpočtech rizika, které 
jsem dostal k posouzení, ještě nesetkal. 
Podklady i výstupy tuto problematiku 
tiše pomíjely. 

Další obvyklé závady ve výpo-
čtu rizika byly předmětem příspěvku 
a přednášek v roce 2014. Níže pak ro-
zeberu mimo jiní jeden projekt včetně 
výpočtu rizika.

Co se týká vlastního pro-
jektu ochrany proti blesku, tedy 
obsahu technické zprávy a výkreso-
vé dokumentace, tak tu řeší článek  
3.7. Zařízení silnoproudé elektro-
techniky a bleskosvody. 

Obsah technické zprávy uvá-
dí v článek 3.7.1. písmeno m): 
„popis způsobu a provedení uzemnění  
a bleskosvodu včetně uzemňovací sou-
stavy“.

Provedení výkresů uvádí článek 
3.7.3. Bleskosvody, kde je velmi po-
drobný výčet požadavků. Zde bych 
zvláště upozornil na písmeno f) „zdů-
vodnění typu bleskosvodu a rozmístění 
jímací soustavy“. Zdůvodnit typ hromo-
svodu samozřejmě znamená především 
jej obhájit zakreslením ochranného 
prostoru jímací soustavy. Rozmístění 
jímací soustavy znamená i zakótování 
rozmístění jednotlivých jímačů.

V dalším se budeme věnovat již 
výkresové části skutečných projektů  
a v nich konkrétním chybám.

Příklad č. 1:

Objekt, na který je projektován 
první případ hromosvodu, je na obráz-
ku 1.

Přesto že, výpočet rizika obsahuje 
pouze minimum údajů a tedy fakticky 
není kontrolovatelný, jsem našel řadu 
závažných chyb v zadaných údajích.

Poloha objektu – koeficient cD:

3 
 

VNITŘNÍ  ZÓNY:  

TRAFOSTANICE                                                                                                                  
Údržbáři 2 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 2 osoby s průměrnou  
dobou výskytu 2 hod/jedince za rok 

KUCHYŇ A  JÍDELNA                                                                                                         
Kuchařky 1700 hod/rok 
Žáci chodící na obědy 100 hod/rok 
Učitelé 550 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 511 osob s průměrnou  
dobou výskytu 125,4403  hod/jedince za rok 

TĚLOCVIČNA                                                                                                                       
Žáci chodící na obědy 129 hod/rok 
Žáci dle kapacity posilovny 1 329  hod/rok 
Ostatní žáci 120  hod/rok 
Učitelé 2 500 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 654 osob s průměrnou  
dobou výskytu 178,4098 hod/jedince za rok 

ŠATNY                                                                                                                                
Žáci chodící na obědy 42,7 hod/rok 
Žáci dle kapacity posilovny 142,7  hod/rok 
Ostatní žáci 42,7 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 650 osob s průměrnou  
dobou výskytu 45,77692 hod/jedince za rok 

KABINETY                                                                                                                         
Učitelé 1300 hod/rok 
V zóně se vyskytuje celkem 4 osoby s průměrnou  
dobou výskytu 1 300 hod/jedince za rok 
__________________________________________________________________________________ 

Bohužel s takto nebo podobně zpracovaným výskytem osob  jsem se v konkrétních výpočtech rizika, 
které jsem dostal k posouzení, ještě nesetkal. Podklady i výstupy tuto problematiku tiše pomíjely.  

Další obvyklé závady ve výpočtu rizika byly předmětem příspěvku a přednášek v roce 2014. Níže pak 
rozeberu mimo jiní jeden projekt včetně výpočtu rizika. 

Co  se  týká  vlastního  projektu  ochrany  proti  blesku,  tedy  obsahu  technické  zprávy  a  výkresové 
dokumentace, tak tu řeší článek 3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody.  

Obsah  technické  zprávy uvádí v článek 3.7.1. písmeno m): „popis způsobu a provedení uzemnění a 
bleskosvodu včetně uzemňovací soustavy“. 

Provedení výkresů uvádí článek 3.7.3. Bleskosvody, kde je velmi podrobný výčet požadavků. Zde bych 
zvláště  upozornil  na  písmeno  f)  „zdůvodnění  typu  bleskosvodu  a  rozmístění  jímací  soustavy“. 
Zdůvodnit  typ  hromosvodu  samozřejmě  znamená  především  jej  obhájit  zakreslením  ochranného 

Obr. 1 – RD se sedlovou střechou

Obr. 2 – zadání stavby ve výpočtu rizika

Obr. 3 – letecký snímek polohy stavby
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Ve skutečnosti není objekt úpl-
ně obklopen ani v případě, že bychom 
brali v potaz stromy. Ale ed.2 ČSN EN 
62305-2 již stromy neuvažuje.

Další, ještě závažnější chybou je 
zadaná délky přípojky NN (viz obr. 4)

Ve skutečnosti tato délka odpovídá 
pouze odbočce z hlavního vedení (viz 
obr. 5)

Takovouto neodůvodněnou reduk-
cí sběrných ploch vedení na pouhá 
3 % ploch odpovídajících ČSN EN 
62305-2 ed.2 je samozřejmě stejně re-
dukováno i výpočtové zatížení vnitřní 
elektroinstalace od přepětí přivede-
ných po vedení.

Tato chyba je dále navýšena 
určením odolnosti spotřebičů proti im-
pulsnímu přepětí (viz obr. 6)

Pokud se podíváte do technických 
dat většiny spotřebičů používaných  
v domácnosti, tak většina má impulzní 
výdržné napětí pouze 1,5 kV, někte-
ré neobsahující elektroniku 2,5 kV. 
Není tedy divu, že dle výpočtu rizika 
pro takto „odolné“ spotřebiče napáje-
né pouze 30 m dlouhým nadzemním 
vedením není potřeba žádná koordino-
vaná ochrana SPD.

Projektová dokumentace je sice 
prováděna pouze pro stavební povo-
lení, ale s vědomím, že se dle ní má 
hromosvod zhotovovat. Projekt je na 
obrázku č. 7.

Bohužel podobných projektů, kte-
ré obsahují pouze takovéto schema 
rozmístění hromosvodních prvků je 
velká spousta. Podle takovéhoto sché-
matu samozřejmě, pokud odhlédnu od 
závažných chyb, nějakým způsobem 
hromosvod lze zřídit. Ale v žádném 
případě není podobný „projekt“ dosta-
tečným podkladem pro výchozí revizi 
hromosvodu.

Prvním závažným nedostatkem, 
je úplná absence zobrazení ochranné-
ho prostoru jímací soustavy. Je velkou 

Obr. 4 – zadání délky přívodního vedení Obr. 5 – odbočka k vyšetřované stavbě

Obr. 6 – impulsní výdržné napětí spotřebičů

Obr. 7 – projekt hromosvodu
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otázkou, jestli se vůbec projektant ta-
kovou „maličkostí“, jako je vyšetření 
ochranného prostoru, vůbec zabýval. 

Další závažnou chybou je, že nikde 
není zakótováno rozmístění jímačů. 
Tím se odpovědnost za ochranný pro-
stor jímací soustavy přesouvá částečně 
na montážní firmu a revizního techni-
ka. Projektant pak vždy může tvrdit, že 
skutečný jímač měl být o kousek jinde, 
zvláště pokud zakreslená budova přes-
ně neodpovídá skutečnosti. Projektant 
popsal hromosvod v TS (viz obr. 8)

Zde je k povšimnutí zejména to, že 
je evidentně izolovaný hromosvod vy-
dáván za neizolovaný, tedy společně se 
stavbou by měl tvořit faradayovu klec. 

Dalším ekvilibristickým kouskem 
je řešení ochranného prostoru jímací 
soustavy metodou valivé koule za po-
mocí ochranného úhlu! To jen svědčí  
o naprosté neznalosti projektanta …

Výpočet dostatečných vzdálenos-
tí projektant odkazuje až na prováděcí 
dokumentaci, ale pouze pro anténní sto-
žár. Na komín umisťuje jímač přímo. Obr. 8 – popis hromosvodu v technické zprávě

Obr. 9 – projekt LPS II provozní haly
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Navíc stavba má půdní vestavbu, kde 
podle navrženého schématu svodů ne-
lze hostečné vzdálenosti v horní části 
nikdy dodržet.

Zato umístí svodový FeZn drát 
do trubky, aby nebyla kontrolovatel-
ná jeho urychlená koroze, která ve 
vlhkém prostředí ze shora uzavřené 
trubky přístupné zespoda zemní vlh-
kosti jistě nastane. To, že se olovo ve 
venkovním prostředí nesmí již dávno 
používat, projektantovi jaksi ušlo.

Předepsané výšky ochranné trubky 
a revizní svorky jen svědčí o skuteč-
nosti, že projektant ohledně ochrany 
proti blesku ustrnul „vědomostmi“ na 
úrovní ČSN 34 1390, kterou ale stejně 
řádně neovládal.

Příklad č. 2:

Dalším projektem je projekt hro-
mosvodu provozní haly (viz obr. 9) 

Takto provedený projekt rozhod-
ně neodpovídá požadavkům vyhlášky  
č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. 
Chybí zakreslení ochranného prostoru 
i zakótování jímací soustavy.

Osobně se mi nezdá, že by navr-
žená jímací soustava obstála ve třídě 
LPS II. Ale protože mi nejsou známy 
rozměry budovy, tak to pouze odhaduji  
z fotografie a ze zkušenosti. 

Podstatnou chybou projektu je ab-
sence dilatačních vložek v podélných 
vedeních. Přitom 10 m vodiče z hli-
níku a jeho slitin se při rozdílu teplot 
100 K roztáhne o 23,7 mm. A rozdíly 
mezi zimními mrazy a parným létem 
na plechové střeše mohou být i o dost 
větší, než 100 K. Tento nedostatek se 
vyskytuje v projektech a bohužel i rea-
lizacích poměrně dosti často.

Zde musím podotknout, že projek-
tant na výkres uvedl správný materiál, ale 
rozpis materiálu v objednávce byl jiný 
než na výkrese. Ale s neznalostí v pou-
žívání materiálů jsem se setkal často i ve 
výkresech, proto tento příklad zde uvá-
dím z důvodu, že jej mohu dokladovat.

A teď přistoupíme k jednotlivým 
chybám v použitém materiálu, kte-
rý se objevil v rozpisu materiálu. Ve 
skutečnosti se jedná o objekt se sedlo-
vou střechou s velmi mírným sklonem  
s krytinou z trapézového plechu. Viz 
obrázek 10.

Na výkrese jsou jímače v ploše 
střechy zakresleny takto (viz obr. 11)

K tomu je v rozpise materiálu uve-
deno (viz obr. 12):

Betonový podstavec s plastovou 
podložkou nelze umístit na krytinu  
z trapézového plechu se sklonem cca 
10°. 

V rozpisu dále byly uvedeny plas-
tové podpěry na plochou střechu se 
zátěží. Nevím, jak by se takto reali-
zovaná jímací soustava udržela na 
střeše…

Příklad č. 3:

Jedná se o vyhnívací nádrž ČOV 
(viz obr. 13 až 14):

Hromosvod je navržen v LPS II 
čtyřmi jímači se svody HVI (označeno 
JS 1 až 4). Nad ochoz ční dva jeřábky. 
Jejich prostor výskytu symbolizují dvě 
soustředné kružnice.

Vyšetření ochranného prostoru je 
uvedeno na obr. 15:

Zde je zobrazena nejčastější chy-
ba snad 90 % všech projektů. Přestože 
chráněný objekt je prostorový útvar, 
vyšetřování ochranného prostoru se 
děje pouze v průmětně, jakoby celý ob-
jekt měl pouze 2 rozměry. Třetí rozměr 
se zredukoval na tloušťku průmětny, 
tedy cca 0,0000000… …0000 1 mm. 
Valivá koule byla zredukována na va-
livou kružnici, ochranný úhel (kužel) 
byl zredukován na ochranný trojúhel-
ník. Navíc vůbec nebyl brán v potaz 
profil okolního povrchu, přestože se 
ve skutečnosti právě po povrchu smě-
rem k objektu valí pomyslná valivá  
koule.

To, že ve skutečnosti by valivá kou-
le propadala mezi jímači hluboko do 
vyhnívací nádrže, nebylo vůbec uvažo-
váno. Válcová nádrž z roviny proložené 
dvěma sousedními jímači vyčnívá zá-
konitě ven díky svému tvaru.

Ve skutečnosti, aby ochranný pro-
stor jímací soustavy LPS II kryl celou 
nádrž včetně jeřábků, bylo potřeba  

Obr. 10 – pohled na provozní halu

Obr. 11 – detail JT2 z výkresu:

Obr. 12 – rozpis materiálu jímače JT 2
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Obr. 14 – celkový pohled na nádrž

Obr. 13 – půdorys vyhnívací nádrže
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5 jímačů rozmístěných po obvodu vy-
hnívací nádrže. Přitom byla podmínka, 
že mimo provoz jeřábků, budou tyto 
ustaveny tak, aby rameno jeřábku ne-
přečnívalo obrys nádrže. Obr.16 až 21.

Křížkem s fialovou kružnicí jsou 
symbolizovány jeřábky. Modré čer-
chované kružničky symbolizují jímač 
včetně oblasti koncovky jímače HVI.

Potřebná vyšetření ochranného pro-
storu jsou na následujících obrázcích.

Řešení bylo provedeno pouze sche-
maticky, jako podpora ze strany fy. 
DEHN & SÖHNE. Fialové „čepičky“ 
znázorňují možný výskyt ramen je-
řábků. Červené kružnice značí dotyk 
valivé koule s jímačem. Růžové čár-
kované kružnice značí propad valivé 
koule mezi jímači.

Z uvedeného je vidět, že zanedbá-
vat propady valivé koule mezi jímači 
směrem do objektu se nevyplácí …

Obr. 16 – půdorys správného řešení

Obr. 15 – vyšetření ochranného prostoru
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SVODIČE PŘEPĚTÍ
Nedílná součást systému ochrany před bleskem

Váš dodavatel přepěťových ochran

TŘI STUPNĚ OCHRANY PRO ROZVODY NAPÁJENÍ

DEHNshield DSH TNC 255

První stupeň - svodič bleskových 
proudů. Jeho úkol je jasný. Nesmí 
pustit ani malou část bleskového 
proudu dovnitř do rodinného 
domku. A to jak při přímém úderu 
blesku do domku, tak při vedlejších 
úderech, třeba k sousedovi nebo 
do napájecího vedení. Typická 
instalace je v hlavním rozváděči. 
Podmínky instalace jsou však ve-
lice důležité pro splnění kvalitní 
ochrany. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

DEHNguard® DG M TNS 275

Druhý stupeň - svodič přepětí. 
Žádná elektroinstalace není ideál-
ní, žádná nerespektuje v plné míře 
zásady elektromagnetické kom-
patibility. Prostě není dostatečně 
odolná. Proto jí musíme pomoci i 
za prvním stupněm. Právě k tomu 
jsou určeny tyto svodiče přepětí.
INFORMUJTE SE U  NÁS!

Objednací číslo Obj. č.

Pro sítě TN-C je objednací číslo 9
Pro sítě TN-S je objednací číslo 9

Typ Obj. č.

Pro sítě TN-C je objednací číslo 952 300
Pro sítě TN-S je objednací číslo 952 400

DEHNprotector

Třetí stupeň - - kaskádu svodičů 
přepětí je třeba zakončit kvalitním
modulem, například adaptérem 
do běžné zásuvky. Nabízíme i 
variantní řešení pro instalaci do 
krabičky nebo pod zásuvku.

Jednodušeji už to nejde. Na-
bízíme Vám kombinované svodiče 
sdružující v sobě jednak ochranu
síťového zdroje, jednak ochranu 
anténního vstupu, nebo ISDN 
linky, nebo PC sítě, nebo běžné
telefonní linky. 

Varianta - třetí stupeň pro instalaci pod zásuvku DEHNflexM

Objednací číslo 924 396

A CO DATA, ANTÉNY, INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE?

Na obrázku vpravo je ukázka svodičů přepětí pro anténní rozvody. 
Předpokladem je správná instalace podle požadavků uvedených na 
opačné straně letáčku.

Inteligentní dům musí zůstat inteligentním i po bouřce. Na obrázku 
vpravo je vyobrazeno možné řešení ochrany datového řídicího cen-
tra. Rozhodně se nejedná o jednoduchou záležitost, aleproto jsme 
tu pro Vás, abychom provedli návrh řešení i samotnou instalaci.

Typ Obj. č.

ochrana sítě 909 235
ochrana sítě a anténního vstupu (F konektory) 909 305

ochrana sítě a telefonní linky (konektory RJ 11/12) 909 315

ochrana sítě a ISDN linky (konektory Rj 45) 909 325

-

Inteligentní dům musí zůstat inteligentním i po bouřce. Na obrázku 

vpravo je vyobrazeno možné řešení ochrany datového řídícího cen-

tra. Rozhodně se nejedná o jednoduchou záležitost, ale proto jsme 

tu pro Vás, abychom provedli návrh řešení i samotnou instalaci.

RJ 45)

DEHNflex M

SVODIČE PŘEPĚTÍ
Nedílná součást systému ochrany před bleskem

Lipská 5820, 430 03  Chomutov, tel.: 736 670 142
www.lumaplus.cz, lumaplus@lumaplus.cz

SVODIČE PŘEPĚTÍ
Nedílná součást systému ochrany před bleskem

Váš dodavatel přepěťových ochran

TŘI STUPNĚ OCHRANY PRO ROZVODY NAPÁJENÍ

DEHNshield DSH TNC 255

První stupeň - svodič bleskových 
proudů. Jeho úkol je jasný. Nesmí 
pustit ani malou část bleskového 
proudu dovnitř do rodinného 
domku. A to jak při přímém úderu 
blesku do domku, tak při vedlejších 
úderech, třeba k sousedovi nebo 
do napájecího vedení. Typická 
instalace je v hlavním rozváděči. 
Podmínky instalace jsou však ve-
lice důležité pro splnění kvalitní 
ochrany. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

DEHNguard® DG M TNS 275

Druhý stupeň - svodič přepětí. 
Žádná elektroinstalace není ideál-
ní, žádná nerespektuje v plné míře 
zásady elektromagnetické kom-
patibility. Prostě není dostatečně 
odolná. Proto jí musíme pomoci i 
za prvním stupněm. Právě k tomu 
jsou určeny tyto svodiče přepětí.
INFORMUJTE SE U  NÁS!

Objednací číslo Obj. č.

Pro sítě TN-C je objednací číslo 9
Pro sítě TN-S je objednací číslo 9

Typ Obj. č.

Pro sítě TN-C je objednací číslo 952 300
Pro sítě TN-S je objednací číslo 952 400

DEHNprotector

Třetí stupeň - - kaskádu svodičů 
přepětí je třeba zakončit kvalitním
modulem, například adaptérem 
do běžné zásuvky. Nabízíme i 
variantní řešení pro instalaci do 
krabičky nebo pod zásuvku.

Jednodušeji už to nejde. Na-
bízíme Vám kombinované svodiče 
sdružující v sobě jednak ochranu
síťového zdroje, jednak ochranu 
anténního vstupu, nebo ISDN 
linky, nebo PC sítě, nebo běžné
telefonní linky. 

Varianta - třetí stupeň pro instalaci pod zásuvku DEHNflexM

Objednací číslo 924 396

A CO DATA, ANTÉNY, INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE?

Na obrázku vpravo je ukázka svodičů přepětí pro anténní rozvody. 
Předpokladem je správná instalace podle požadavků uvedených na 
opačné straně letáčku.

Inteligentní dům musí zůstat inteligentním i po bouřce. Na obrázku 
vpravo je vyobrazeno možné řešení ochrany datového řídicího cen-
tra. Rozhodně se nejedná o jednoduchou záležitost, aleproto jsme 
tu pro Vás, abychom provedli návrh řešení i samotnou instalaci.

Typ Obj. č.

ochrana sítě 909 235
ochrana sítě a anténního vstupu (F konektory) 909 305

ochrana sítě a telefonní linky (konektory RJ 11/12) 909 315

ochrana sítě a ISDN linky (konektory Rj 45) 909 325

-

Inteligentní dům musí zůstat inteligentním i po bouřce. Na obrázku 

vpravo je vyobrazeno možné řešení ochrany datového řídícího cen-

tra. Rozhodně se nejedná o jednoduchou záležitost, ale proto jsme 

tu pro Vás, abychom provedli návrh řešení i samotnou instalaci.

RJ 45)

DEHNflex M

SVODIČE PŘEPĚTÍ
Nedílná součást systému ochrany před bleskem

Lipská 5820, 430 03  Chomutov, tel.: 736 670 142
www.lumaplus.cz, lumaplus@lumaplus.cz

Svodiče přepětí - Nedílná součást systému ochrany před bleskem

Tři stupně ochrany pro rozvody napájení
Dalibor Šalanský
LUMA Plus, s.r.o.
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BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

Pět kroků k jistotě
aneb hromosvod pro rodinné domky podle ČSN EN 62305

Dalibor Šalanský
LUMA Plus, s.r.o.

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ
zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku.
INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK PÁTÝ
Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše 
musí být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní 
stožár a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v 
nejnižším možném místě na ekvipotenciální vyrovnání (uzemnění). Je-li 
anténní stožár umístěn v hřebeni střechy, je možno provést podobnou 
úpravu, jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdále-
nosti. Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem an-
tény. Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Distanční vzpěry z nevodivého materiálu lze dodat v těchto provedeních 
(a mnoha jiných podle způsobu uchycení).

Sortiment hromosvodních součástí DEHN + SÖHNE je opravdu široký. 
Distanční vzpěry lze upevnit prakticky k jakémukoliv zařízení na střeše. 
Lze volit variabilní délku vzpěr, sestavit si ji podle svých potřeb. Jímací
vedení z legovaného hliníku, podpěry vedení z plastu nebo nerezi, 
jednošroubové svorky, klínové svorky - to vše velice usnadňuje samot-
nou montáž a prodlužuje životnost hromosvodu. A navíc - takový hro-
mosvod je i estetickou záležitostí, která nepůsobí po několika letech 
odpudivě.

Distan KROK PÁTÝ ční vzpěry

Úchyt pro JT 16 mm

Váš dodavatel systémů ochrany před bleskem

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE 
ČSN EN 62305

Pro stožár 48 - 60 mm Obj. č.

445 mm 106 225
605 mm 106 226

945 mm 106 228

Na trubku do 300 mm Obj. č.

445 mm 106 245
605 mm 106 246

645 mm 106 248

Pevný úchyt Obj. č.

445 mm 106 115
605 mm 106 120

945 mm 106 123

www.dehn.czwww.dehn.sk

BĚŽNÝ RODINNÝ DOMEK
vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je 
využit systém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jak pro 
anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven 
jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých 
rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.
INFORMUJTE SE U NÁS!

KROK PRVNÍ
Stanovení hladiny ochrany před bleskem (Lightning Protection Level). 
Pro většinu domků postačuje zatřídění do LPL III. Z této třídy ochrany 
vycházejí i požadavky kladené na systém ochrany (Lightning Protection 
System), tedy LPS III.

KROK DRUHÝ

KROK TŘETÍ
Zjištění ochrannýc h prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt 
zařízení na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s
výškou jímací tyče. V tomto případě činí 62°. INFORMUJTE SE U NÁS!

Typ Obj. č.

1 500 mm 103 410

2 000 mm 103 420

2 500 mm 103 430

KROK ČTVRTÝ
Instalace. Jako jímače jsou vhodné hliníkové tyče.

Zjištění ochranných prostorů jímací soustavy. Pro správnou funkci 
hromosvodu musí ochranný prostor jímací tyče spolehlivě překrýt zařízení 
na střeše, která chceme chránit. Ochranný úhel se mění s výškou jímací 
tyče. V tomto případě činí 620. INFORMUJTE SE U NÁS!

Zpracování projektové dokumentace LPS s důrazem na správný 
výpočet dostatečných vzdáleností s dle vzorců, které lze nalézt v normě 
ČSN EN 62305-3. Pro domek na obrázku vychází 48 cm. Dostatečná 
vzdálenost se zvětšuje s výškou a rozměry domku. 
INFORMUJTE SE U NÁS!

Závěrečná kontrola provedených úprav. Všechna zařízení na střeše musí 
být spolehlivě skryta v ochranných prostorech jímačů. Anténní stožár 
a komínová vložka se odpojí od jímací soustavy a připojí se v nejnižším 
možném místě na ekvipotencionální vyrovnání (uzemnění). Je-li anténní 
stožár umístěn na hřebenu střechy, je možno provést podobnou úpravu, 
jako na obrázku vlevo - vyhnout vedení v dostatečné vzdálenosti. 
Kontrolujeme zároveň mezi jímací tyčí a jakýmkoliv prvkem antény. 
Odpor základového zemniče by neměl přesáhnout 10 ohmů.

945 mm

PĚT KROKŮ K JISTOTĚ
ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305

Váš obchodní partner

LUMA Plus, s.r.o.
Lipská 5820 
430 03  Chomutov  

tel.: 736 670 142 
www.lumaplus.cz
lumaplus@lumaplus.cz
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Extrémní projevy počasí spojené s  vyso-
kými rychlostmi větru mají celosvětově 
stoupající tendenci. Vliv větru na  střešní 
konstrukce je velkou výzvou pro všechny 
projektanty a realizátory konstrukcí a zaří-
zení umístěných na střeše. Toto se samo-
zřejmě týká i jímací soustavy.
Komponenty DEHN pro jímací soustavy 
s úspěchem čelí této výzvě. Jsou odolné 
i  velmi vysokým rychlostem větru a  ma-
teriály použité u prvků DEHN obstojí i při 
velkém mechanickém namáhání. Tím jí-
mací soustava realizovaná výrobky DEHN 
samozřejmě bezezbytku plní požadavky 
uvedené v Eurokódu 1.
 
Normativní požadavky 
Tématu zatížení větrem se  věnují různé 
normy, které se používají pro technologie 
staveb. Pro konstrukce a  celkové dimen-
zování jímací soustavy vycházela společ-
nost DEHN z  DIN 1055-4: 2005-03 jakož 
i z DIN 4131. 
Jakmile vyšly v červenci 2012 nové Euro-
kódy, došlo jimi k nahrazení předchozích 
norem. U nových Eurokódů se jedná o zá-
kladní pravidla, která musí být v  návrhu 
a  realizaci konstrukcí respektována. Přes-
ně v souladu s naším mottem: ,,Bezpečně 
bouřlivou dobou´´, jsou všechny součásti 
pro konstrukci jímací soustavy Dehn navr-
hovány v souladu s 
 
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Za-
tížení větrem
ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování 
ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry 
a komíny - Stožáry

DimeNzováNí systému ochraNy 
přeD bleskem Dle eurokóDů
Při plánování a  instalaci jímací soustavy, 
součásti ochrany před bleskem, hraje vel-
mi důležitou roli její zatížení větrem. Bu-
dovy, a  obzvlášť celky objektů, vyžadují 
jímací soustavu provedenou odpovída-
jícím způsobem. Při dimenzování jímací 
soustavy musí být zohledněna celá řada 
vlivů. Zvláště pak při ohýbání větrem hrají 
velkou roli rozměry a vlastnosti použitých 
materiálů. U  volně stojící jímací tyče, na-
příklad stožárového jímače se základnou, 

je velmi důležitá jeho stabilita. Stabilita je 
dána velikostí základny a  potřebnou zá-
těží. Celá řada norem v oblasti stavitelství 
je věnována vlivu větru. Tyto normy byly 
aktualizovány a  začleněny do  řady Euro-
kódů, které jsou jednotným předpisem. 
Eurokódy jsou pravidla pro stavebnictví 
platná v celé Evropské unii. Relevantní pro 
jímací soustavu jsou Eurokód 1 a Eurokód 
3. Vzhledem k  důležitosti, kterou proble-
matika zatížení větrem představuje a také 
nutnosti vytvořit z  jímací soustavy kom-
patibilní celek s dalšími instalacemi na ob-
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jektu, zvolila společnost DEHN + SÖHNE 
tyto nové Eurokódy jako základní parame-
tr při navrhování sestav jímací soustavy 
a jejích základních prvků. Samozřejmě že 
zůstává stále možnost, konstrukci přizpů-
sobit poloze objektu a jeho tvaru.   
 

výhoDy pro projektaNty 
a realizátory jímací soustavy:
• Úspora času při návrhu a montáži

• Bezpečnost provedení  
jímací soustavy 

• Stabilita a odolnost  
vůči namáhání větrem

• Úspora materiálu při respektování  
specifik v okolí objektu

• Úspora nákladů investorovi
• Možnost redukování zatížení  

střechy
• Statické podklady  

pro dokumentaci stavby

DimeNzováNí  
jímací soustavy  
poDle eurocoDe
Pro základní dimenzování jímací soustavy 
na objektu, musí být známé tyto základní 
parametry:

větrná oblast:
Česká republika je rozdělena do několika 
větrných oblastí:
•  Větrná oblast 1: Výchozí základní rychlost 

větru 22,5 m/s 
•  Větrná oblast 2: Výchozí základní rychlost 

větru 25,0 m/s
•  Větrná oblast 3: Výchozí základní rychlost 

větru 27,5 m/s
•  Větrná oblast 4: Výchozí základní rychlost 

větru 30,0 m/s
•  Větrná oblast 5: Výchozí základní rychlost 

větru 36,0 m/s
 
Projektant nebo montážní firma musí 
v  první řadě začlenit objekt do  příslušné 
větrné oblasti.
 
kategorie terénu a jejich 
charakteristika
0 -  Moře nebo pobřežní oblasti vystavené 

otevřenému moři.
I -  Jezera nebo vodorovné oblasti se zane-

dbatelnou vegetací a bez překážek.
II -  Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva 

a  s  izolovanými překážkami (stromy, 
budovy), jejichž vzdálenost je větší než 
20 násobek výšky překážek.

III -  Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací 
nebo budovami nebo s  izolovanými 
překážkami, jejichž vzdálenost je ma-
ximálně 20 násobek výšky překážek 
(jako jsou vesnice, předměstský terén, 
souvislý les).

IV -  Oblasti, ve  kterých je nejméně 15 % 
povrchu pokryto pozemními stavba-
mi, jejichž průměrná výška je větší než 
15 m.

s hromosvody DEHN 
nemáte strach 

    ani při silném vichru!
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG organizační složka Praha 

Obj. č. 105 910 105 911

Výška 10 000 mm 11 000 mm

Potřeba místa, včetně betonů 2900 x 2590 mm

Materiál stojanu FeZn

Materiál jímací tyče Al

Dle norem ČSN EN 62561- (1+2)

Váha 53 kg 54 kg

Maximální poryv větru 105 910 105 911

při 12 kusech á 17 kg 129 km/h 121 km/h

při 18 kusech á 17 kg 152 km/h 141 km/h

Zatížení plochy 105 910 105 911

při 12 kusech á 17 kg 268 kg 269 kg

při 18 kusech á 17 kg 370 kg 371 kg

Jímač může stát rovně nebo být nakloněn až o 10°.Jímací soustava dle Eurokódů

Detail upevnění ramen stojanu

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Ochrana před bleskem
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výška objektu
Další faktory, které mají vliv a  je důležité 
je zjistit:
Výška domu nebo objektu nad úrovní te-
rénu
Výška nad mořem
 
příklad pro dimenzování jímací tyče
Na  objektu má být umístěna jímací tyč 
o výšce 4,5 m. Jsou známy následující spe-
cifické parametry:
Větrná oblast I
Kategorie terénu III - Předměstský terén
Výška objektu nad terénem: 10 m
Výška nad mořem: 200 m
 
Z  těchto parametrů nám vyjde maximál-
ní poryv větru o velkosti 103 km/h, který 
musí jímací tyč přestát.

Při statickém výpočtu musí být ověřena 
stabilita jímací tyče a  její odolnost proti 
ohybu.
Výše uvedeným požadavkům vyhovuje 
jímač obj. č. 105 450 s výškou 4,5 m.  Jeho 
odolnost je závislá na  počtu betonových 
zátěží.

bezpečNý a stabilNí Na šesti 
Nohách
Šestinohý stativ pro jímače výšky 10 
a 11 m přesvědčí svojí stabilitou, jednodu-
chou montáží a variabilitou při vyrovnání 
sklonu střechy.
 
Společnost DEHN přichází s  šestinohým 
stativem jímače jako další inovací při 
vytváření vnější ochrany před bleskem. 
Nejmarkantnější výhodou nového šesti-

nohého stativu je omezení velikosti místa 
pro vztyčení vysokého jímače. I  při ome-
zeném místě pro instalaci je možné vzty-
čit velmi vysoký jímač. Jímač vysoký 11 m 
umožňuje zvětšit podstatným způsobem 
ochranné prostory jímací soustavy, které 
se mohou rozprostírat nad celou plochou 
střechy. Zatížení betonovými podstavci je 
závislé na očekávaném zatížení větrem. 
 
výhody pro projektanta a montážní 
firmu hromosvodu
-  Jednoduchý transport díky skládacímu 

stativu a  redukované váze hliníkového 
jímače.

-  Vysoká stabilita a  malá potřeba místa 
šestinohého stojanu.

-  Možnost přizpůsobení sklonu střechy 
nebo podkladu díky kloubovému spoji 
až 10°.

-  Jednoduchá montáž díky čtverhranné-
mu profilu.

-  Dimenzován podle Eurokódů.

DehN + sÖhNe Gmbh + co.kG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33

140 00 Praha 4 - Krč
tel.:  222 998 880-2

fax: 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz

Mapa větrných oblastí ČR ČSN EN 1991-1-4 ed

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Ochrana před bleskem
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Základní charakteristika vodiče 
HVI®light
Vodič HVI®light je základním vodičem 
v  produktové skupině izolovaných vodi-
čů. Jeho schopnost elektrické izolace pro 
bleskový proud je stejná, jako má 45 cm 
vzduchu. Je samozřejmé, že je nutné do-

držet všechny technické požadavky pro 
jeho montáž, aby bylo možné očekávat, že 
bude mít deklarované schopnosti. Těmito 
schopnostmi není pouze elektrická izola-
ce samotného vnitřního vodiče, ale i další 
důležitá schopnost a to je zabránění vzni-
ku povrchového klouzavého výboje.

Oblast koncovky 
Základní podmínkou pro zajištění správné 
funkce vodiče HVI®light, je oblast koncov-
ky, která zajišťuje nejenom správnou funk-
ci izolace vodiče, ale  i  to, že výboj se  ne-
bude částečně realizovat po plášti kabelu. 
Oblast koncovky je nejjednodušší vytvořit 
za pomoci podpůrné trubky s částí ze sklo-
laminátu, která bude díky použití nevodi-
vého dílu ideálním prvkem umožňujícím 
přehlednou a  snadno kontrolovatelnou 
oblast koncovky, tedy místa, kde začíná 
izolovaný svod vodičem HVI®light.

Vlastnosti Vodiče HVI®light 
Kromě již výše zmíněné izolační vlastnosti 
stejné, jako má 45 cm vzduchu, je vodič 
HVI®light nově testován na odolnost vést 
bleskový proud až 150 kA při které se tep-
lota jádra vodiče zvedne o  zanedbatel-
ných 96 K. Díky tomuto podstatnému 
rozšíření oblasti použití vodiče HVI®light 
je nyní možné za  jeho pomoci chránit 
i  malá zařízení s  prostředím Ex, kde vari-
anta jímače s jedním svodem podstatným 
způsobem zlevňuje celou mnohdy kom-
plikovanou ochranu zařízení před úderem 
blesku.

K čemu je ideální použít vodič 
HVI®light v sestavách DEHNcon H?
Kabely s  vysokonapěťovou izolací jsou 
výhodným řešením všude tam, kde by vy-
tvoření izolované jímací soustavy za  po-
moci klasického materiálu bylo nevhodné 
z hlediska vzhledu, nebo provozu výsled-

OCHRANA PŘED BLESKEM

ného systému pro ochrany před bleskem. 
Dlužno ovšem též podotknout, že jímací 
soustava řešená za  pomoci těchto izolo-
vaných vodičů je velmi rezistentní  vůči 
změnám v projektové dokumentaci a při 
průběhu stavby, kdy díky dodržení dosta-
tečné vzdálenosti za  pomoci VN izolace, 
není nutné složitě uzpůsobovat trasování 
jímací soustavy různým konstrukcím a ve-
dením, pro které nacházejí ostatní profese 
ideální místo všude tam, kde je počítáno 
se svodem jímací soustavy. 

Díky dodatečnému šedivému plášti, který 
má vodič HVI®light standardně na černém 
funkčním polovodivém, není problémem 
ani jeho uložení do zateplovacích systémů 
moderních objektů.

Logicky navržené příslušenství umožňuje 
vytvářet izolovaný systém vnější ochrany 
před bleskem velmi ekonomicky a s ohle-
dem na  specifika, která má každý objekt 
rozdílné. 

Postup při návrhu izolované jímací 
soustavy pro objekt
Základním krokem je samozřejmě analý-
za rizika, která nám pomůže určit hladinu 
ochrany před bleskem, ve které se objekt 
bude nacházet a  s  ní spojené hodnoty, 
které bude mít velikost ochranných úhlů 
a poloměr bleskové koule. 

Při vlastním návrhu se  nejprve musíme 
rozhodnout, zda jímací tyče s  izolova-
nou částí budou kotveny v  trojnožkách, 
nebo na  držácích na  stěně či anténním 
stožáru. Systém uchycení volíme i podle 
toho, v jaké větrné oblasti se bude insta-
lace nacházet, abychom zvolili upevnění, 
které bude odolné očekávané rychlosti 
větru. 

Nejlepší je rozmístit jímací tyče na co nej-
výhodnější místa na  objektu, kde bude 
jejich nejsnadnější umístění a  zároveň 
z  těchto míst bude co nejpřímější a  nej-
kratší cesta dolů k zemi. Vždy je výhodné 

začínat s  nejkratší dostupnou jímací tyčí. 
Po rozmístění jímačů na objektu je nutné 
ověřit, jestli jejich ochranné prostory zajis-
tí vykrytí celého chráněného objektu. Po-
kud výška jímacích tyčí není dostatečná, je 
potřeba vše zopakovat s vyššími jímacími 
tyčemi. Pokud ani nejvyšší standardně do-
stupné jímače nezajistí potřebný ochran-
ný prostor, je třeba systém doplnit o další 
jímače na jiných místech a opět postupně 
začínat s co nejnižšími a v dalších krocích 
je zvyšovat. Tímto postupem je výsledný 
návrh nejenom nejvhodnější, ale i ekono-
micky výhodný.

Zjištění dostatečné vzdálenosti
Jakmile máme celý systém rozmístěný 
na střeše a máme ho spojený se zemnící 
soustavou, ověříme, zda v místě, kde svod 
vodičem HVI®light začíná, je vypočtená 
dostatečná vzdálenost nižší, než je maxi-
mální izolační schopnost vodiče HVI®light, 
ekvivalent 45 cm vzdálenosti ve vzduchu. 
Pokud by byla tato vypočtená dostatečná 

Nové komponetny DEHNcon H 
a systém HVI®light pro hladinu 
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začínat s  nejkratší dostupnou jímací tyčí. 
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vzdálenost vyšší než 45 cm pro vzduch, je 
třeba jímače na  střeše mezi s  sebou více 
propojit, nebo zvednout počet svodů 
jímací soustavy, tak aby se  dostatečná 
vzdálenost snížila.

Nové komponenty pro sestavy 
DEHNcon H.
U prvního provedení sestav DEHNcon H 
s  vodiči HVI®light byly preferovány pře-
dem připravené sety, které umožňovaly 
dodávku jímací soustavy v  co nejvyšší 
míře připravenou pouze k  finánímu do-
končení na  stavbě. Vše souviselo s  do-
bou, kdy izolované svody byly pro i  pro 

většinu specialistů pro ochranu před 
bleskem pouze ojediněle používaným 
komponentem. Doba pokročila a  speci-
alizované firmy zabývající se  ochranou 
před bleskem nejenom realizují tyto hro-
mosvody již standardně, ale i pro co nej-
rychlejší zvládnutí zakázky mají na svých 
skladech i  dostatek vlastního vodiče 
HVI®light, který je dodáván na  bubnu 
po  100 m. Logickým krokem tedy bylo, 
stejně jako v případě vodiče HVI, umožnit 
kompletaci sestavy s vodičem uloženým 
uvnitř podpůrné trubky montážníkovi 
přímo na stavbě.

Pro docílení co nejjednoduššího kon-
taktování polovodivého černého pláště 
a zbytečného nezvětšování vnějšího prů-
měru vodiče tak, aby bylo snadné ho za-
sunout do  podpůrné trubky, byla volena 
svorka PA tvořená nerezovou pružinou.

Kompletace DEHNcon na místě 
montáže
Na  výběr je několik podpůrných trubek 
umožňujících vnitřní uložení vodiče HVI®-
light, které se  liší svojí délkou a  délkou 
jímací tyče, která je upevněná na  konci 
sklolaminátové části a  kde začíná jak vo-
dič HVI®light, tak oblast koncovky. 

Po  odměření potřebné délky vodiče 
HVI®light se  na  straně určené k  zasunutí 
do podpůrné trubky odstraní izolace kry-
tá černým pláštěm v délce 35 mm a šedivý 
plášť ještě o  dalších 15 mm tak, aby byl 
černý polovodivý plášť v  kontaktu s  při-
pojovacím členem po jeho našroubování. 
Připojovací člen je nutné spolehlivě zafi-
xovat zajišťovacími šroubky. Poté se  přes 
člen a  odhalený černý plášť přetáhne 
smršťovací polovodivá trubice, která za-
jistí nepřerušení kontaktu mezi členem 
a polovodivým pláštěm. 

Pro vytvoření PA svorky je nutné ve vzdá-
lenosti 1090 mm odstranit šedivý svrchní 
plášť v  délce 110 mm a  vytvořit na  něm 
za pomoci pružinové PA svorky vyrovnání 
potenciálu pláště na konci oblasti koncov-
ky.

Celý set je samozřejmě možné obdržet 
i  ve  zkompletované podobě, která je 
vhodná pro montážní firmy, které nemají 
skladovou zásobu komponentů pro izolo-
vané hromosvody.

Více podrobností o montáži je uvedeno 
v  montážním návodu 1632. Je důležité, 
aby všichni zúčastnění, tedy projektant, 
montážní firma i  revizní technik, měli 
znalosti o  systému izolovaných hromo-
svodů společnosti DEHN. Dobrým uka-
zatelem prokazujícím tyto znalosti je 
absolvování školení HVIworkshop spo-
lečnosti DEHN.

DEHNcon-H, podpůrná trubka s jímací tyčí

Kat. č. Podp. trubka 
[mm]

Jímací tyč  
[mm]

max. RNV  
[km/h]

max. volná 
výška [mm]

105 272 1990 500 232 1890

105 273 1990 1000 198 2390

105 274 2640 500 232 2540

105 280 2640 1000 198 3040

DEHNcon-H Set

Kat. č. Podp. trubka 
[mm]

Jímací tyč  
[mm]

max. RNV  
[km/h]

max. volná 
výška [mm]

819 255 1990 530 232 1890

819 256 1990 1030 198 2390

819 257 2640 530 232 2540

819 258 2640 1030 198 3040

819 259 5040 530 148 4940

RNV: rychlost nárazového větru

RNV: rychlost nárazového větru

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33

140 00 Praha 4 - Krč
tel.:  222 998 880-2

fax: 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – téma: Ochrana před bleskem
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Svodiče přepětí pro zajištění bezpečnosti  
osob i majetku

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

mimořádná událost
Po úderu blesku do korun okolních stromů došlo k zapálení 
penzionu, včetně vedlejší budovy (obr. 1 a 2). Část bles-
kového proudu přešla kořenovým systémem stromů přes 
napájecí kabel ohradníku a zahradního osvětlení (CYKY 
3× 1,5 mm2) do vedlejší budovy, kterou zapálila. Ve stej-
ném okamžiku se vzňala také hlavní budova v důsledku 
průchodu bleskového proudu propojovacím kabelem mezi 
budovami. Tyto skutečnosti byly potvrzeny zkušebním 
protokolem HZS. Zkoušky dále vyloučily úmyslné zapá-
lení objektů. V rozváděčích, které byly umístěny v hlav-
ní a vedlejší budově, nebyly instalovány svodiče přepětí. 
Vyšetřovatel HZS po dohodě s majitelem vyčíslil škodu 
způsobenou požárem na 30 mil. Kč. Poškozena byla pře-
devším střecha, krovy a střešní krytina, restaurace, dále pak 
stodola, kotelna a garáž a další vybavení. Hasiči svým zá-
sahem uchránili další majetek (hlavně ubytovací prostory) 
za 20 mil. Kč.
Tato mimořádná událost je jednou z mnoha, které se staly 
v důsledku chybějících nebo chybně navržených přepěťo-
vých ochran. 

analýza rizika
Projektant může rozdělit ochranu před bleskem – jímací 
soustavu, soustavu svodů a pospojování proti blesku, do 
různých tříd ochrany před bleskem LPS I až IV s ohledem na 
skutečná rizika. Výsledky analýzy rizika ovlivňují ochran-
ná opatření nejen pro sítě nn, ale i další metalické sítě, které 
jsou zavedeny do objektu. Tímto opatřením se mohou snížit 
náklady na vnější ochranu a optimalizovat rizika, která jsou 

spojena s pospojováním proti blesku – svodiči bleskových 
proudů SPD typu 1. V mnoha případech je riziko spojené se 
zavlečením bleskových proudů mnohem větší z napájecích 
sítí, než je riziko přímého úderu blesku do vlastního objek-
tu. Bleskové proudy mohou ovlivnit elektrická a elektro-
nická zařízení uvnitř budov do vzdálenosti 1 až 1,5 km od 
místa úderu po metalických sítí. 

Jiskřiště versus varistor
Jako první ochranné opatření na rozhraní zón LPZ 0A–1 je 
nutno použít svodič bleskových proudů SPD typu 1 podle 
normy ČSN EN 61643-11 ed. 2. Tento svodič plní funkci 
„vlnolamu“, kdy svádí část bleskového proudu do uzem-
ňovací soustavy a zároveň srovnává potenciál bleskového 
proudu mezi fázemi a vodičem PEN/PE. Energii impulzu 
bleskového proudu mohou bezpečně zvládnout jen jiskřiš-
tě, protože dochází k „useknutí“ této vlny:
– zkrácení času impulzu (obr. 3),

obr.2 Vyhořelý rozváděč

obr. 1 Vyhořelá část budovy

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2015
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– zmenšení reziduální plochy pod křivkou napětí-čas, což 
je rozhodující pro zatížení následných ochranných stup-
ňů a koncových zařízení na velmi malou hodnotu.

Následně instalované svodiče SPD typu 2 a 3 podle normy 
ČSN EN 61643-11 ed. 2 svádějí jen dílčí zbytkovou ener-
gii bleskového proudu a indukovaná přepětí v přívodních 
vodičích:
– do podružných rozváděčů (SPD typu 2 – svodič na bázi 

varistorů),
– ke koncovým zařízením (SPD typu 3 – svodič na bázi 

varistorů). 

V současné době jsou používány i alternativy pro svodi-
če bleskových proudů SPD typu 1, a to na bázi varistorů. 
Varistor na rozdíl od jiskřiště „řeže“ vlnu 10/350 µs podél-
ně (obr. 4). To má za následek:
– varistor po delší dobu omezuje napětí na úrovni, která je 

obvykle podstatně vyšší než napětí oblouku a také než 
jmenovité napětí napájecí sítě,

– plocha pod grafem napětí-čas je proto u varistoru výraz-
ně větší než u jiskřiště. V důsledku toho je u varistoru 

izolace následných zařízení a instalací významně více 
namáhána než u jiskřiště, což se také projeví ve zkrácení 
životnosti těchto zařízení.

Je-li svodič bleskových proudů definován pomocí vrcho-
lové hodnoty sváděného bleskového proudu Iimp a ochran-
né úrovně Up, nevyjadřuje to dostatečně skutečné poměry 
z hlediska omezení průchodu energie bleskového proudu ke 
koncovému zařízení. 
Důležitým koeficientem zbytkové energie, kterou propustí 
svodič přepětí SPD typu 1 do další elektroinstalace, je čini-
tel vlnolamu (obr. 5).

Činitel vlnolamu = (A10/350 – AKZ)/ A10/350 (%)

kde: 
A10/350 – celková energie (plocha, která je omezena vlnou 

bleskového proudu 10/350 µs),
AK – propuštěná energie na koncové zařízení (plocha, která je 

omezena vlnou propuštěnou svodičem SPD typu 1 + 2).

Poznámka: 
Byl proveden srovnávací výpočet činitele vlnolamu pro:
•	 Svodič	 SPD	 typu	 1	 +	 2	 na	 bázi	 varistoru (pro 

Iimp= 12,5 kA, UC= 280 V, Up= 1,5 kV) – činitel	vlnola-
mu	=	31,2	%.

•	 Svodič	 SPD	 typu	 1	 +	 2	 na	 bázi	 jiskřiště (pro 
Iimp = 12,5 kA, UC= 255 V, Up= 1,5 kV) – činitel	
vlnolamu	=	99,4	%.

obr. 4 průběh svádění bleskového proudu varistorem podle cLc/tS 61643-12 

obr. 5 Činitel vlnolamu

obr. 6 dEhnventil chrání frekvenční měniče

obr. 3 průběh svádění bleskového proudu jiskřištěm podle cLc/tS 61643-12 

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2015
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dEhnventil – svodič bleskových proudů Spd typu 1+2 
o hodnotě 100 ka (vlny 10/350)
Přepěťová ochrana DEHNventil je v očích technické veřej-
nosti synonymem pro skutečný svodič bleskových proudů 
na bázi jiskřiště, který opakovaně zajistí bezpečnost osob 
i majetku v extrémních situacích. V průmyslu umožní 
zvýšit provozní disponibilitu za bouřky a v zapojení před 
elektroměrem zamezí výpadku elektrické energie. Instalací 
DEHNventilu je možno optimalizovat celkovou ochranu 
před bleskem např. pro:
– Rodinné domy, kde je vyšší riziko zavlečení bleskové-

ho proudu z okolních vyšších objektů, kopců, či stromů. 
Jde-li o kabelová vedení, je jejich sběrná plocha až 20 m 
na každou stranu od osy vedení.

– Objekty, které jsou napájeny z vedení vysokého napětí.
– Stavby s nebezpečím výbuchu.
– Průmyslové technologie, např. frekvenční měniče, kde 

hrozí častá spínací přepětí či výskyt statické elektřiny 
(obr. 6). 

dEhnvencI – svodič bleskových proudů Spd typu 1+2 
o hodnotě 100 ka (vlny 10/350)
DEHNvenCI je jiskřiště ve funkci SPD typu 1+2 a do 5 m 
dokonce typu 3. Tento svodič je především určen pro průmy-
slové aplikace, kde se ve většině případů používají skříňové 
rozváděče o výšce 2 m (obr. 7). Dále pak v rozpojovacích 
polích s pojistkami nad 315 A. Uvnitř svodiče se nachá-
zejí integrované pojistky, což podstatně zkrátí délku pří-
vodních vodičů a zamezí křížení nebo souběhu přívodních 
a uzemňovacích svodů SPD. Instalací DEHNvenCI dojde 
k úspoře montážního času a místa v rozváděči. Do hodnoty 
50 kA zkratového proudu se nemusí instalovat předjištění 
svodiče. Je k dispozici také souhrnná kontrola stavu jiskři-
ště a pojistek.

dEhnshield – svodič bleskových proudů Spd typu 1+2 
o hodnotě 50 ka (vlny 10/350)
Tím, že DEHNshield má jen schopnost svádění bleskových 
proudů o hodnotě 50 kA, vlny 10/350 při ochranné úrovni 

1,5 kV, je vhodný pro tyto aplikace:
– Rodinné domy, kde riziko zavlečení bleskového proudu 

přes přívodní vedení je nízké.
– Podružné elektrické vývody vně objektu, např. bazény, 

vedlejší objekty, vyhřívání okapů, elektrické závory.
– Stojany čerpacích stanic při použití kovových konstruk-

cí (obr. 8).
– Vnější osvětlení obchodních center a průmyslových 

areálů.
– Měniče fotovoltaických elektráren. 

Shrnutí
• Revizní technici by si měli uvědomit, že použitím papí-

ru a kulatého razítka pro účely revize vytvářejí úřední 
doklad. Ten je v případě výchozí zprávy o revizi uložen 
u provozovatele po celou dobu živostnosti zařízení.

• V některých zprávách o revizi není vůbec zmínka, zda 
svodiče vyhovují dané třídě ochrany před bleskem LPS. 

• Základem pro stanovení potřebných parametrů svodičů 
SPD je analýza rizika škod.

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

• Použitím svodičů firmy DEHN je splněna podmínka pro 
třídu ochrany před bleskem:
–  LPS I instalací DEHNventilu nebo DEHNvenCI,
–  LPS III instalaci DEHNshieldu.

• Všechny výše jmenované svodiče bleskových prou-
dů SPD typu 1+2 – DEHNvenCI, DEHNventil, 
DEHNshield jsou navzájem energeticky koordinovány 
s dalšími svodiči SPD typu 2 a 3 řady Red/Line. Každý 
svodič má svůj zkušební protokol, který dokazuje, že 
prošel zkouškou v nezávislé laboratoři, a tudíž se nemů-
že jednat o nějakou maketu nebo levnou kopií.

Ing. Jiří Kutáč,  
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.,  

organizační složka Praha
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obr. 7 Instalace dEhnvencI v hlavním rozváděči objektu

obr. 8 dEhnshield v podružném rozváděči objektu

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2015
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Ochrana kamerových systémů  
před bleskem a přepětím

1. Mimořádná událost

Po úderu blesku do ochranného prosto-
ru jímače ESE došlo ke škodám na vnitřním 
vybavení kulturní památky ve výši 3 milio-
ny korun. Zarážející na této události byla sku-
tečnost, že celá stavba měla být v údajném 
„ochranném prostoru“ jímače ESE. Po pro-
hlídce dokumentace, která zahrnovala i výpo-
čet řízeného rizika podle ČSN EN 62305-2, 
bylo zcela zřejmé, že projektant nemá 
o ochraně před bleskem a přepětím ani tušení. 

Bleskem byl zasažen hřeben střešní kon-
strukce kulturní památky, po které sjel bles-
kový proud na nejbližší kovovou konstruk-
ci požárního zabezpečovacího systému. Tato 
konstrukce navíc nebyla uzemněna. Poté do-
šlo k přeskokům bleskového proudu na kři-
žující se vnitřní metalické instalace. Byly zni-
čeny tyto systémy:
– zabezpečovací (EZS) a požární (EPS),
– kamerový (CCTV),
– datový.

2. Nejčastější chyby v instalacích 
kamerových systémů

Mezi nejčastější chyby v instalacích ka-
merových systémů patří: 
– na budově je umístěn pouze jeden jímač 

a jeden, popř. dva svody,
– anténní systémy, včetně kamerových systé-

mů, jsou nejvyšší body objektu; vše je po-
spojováno se vším, a tudíž hrozí zavlečení 
bleskových proudů přímo do objektu,

– kamery jsou umístěny na skrytých svodech 
(obr. 2),

– mezi svodem a kamerou není dodržena do-
statečná vzdálenost s,

– k ochraně kamerových systémů nejsou po-
užity svodiče přepětí.

3. Ochrana kamerových systémů 
DEHNvario

Kamerový dohledový systém se skládá 
přinejmenším z jedné kamery, jednoho moni-
toru a jedné vhodné přenosové cesty. Kamery 
s dálkovým řízením jsou zpravidla vybaveny 
objektivem s horizontálním a vertikálním po-
lohováním, takže lze ovladačem individuálně 
nastavit směr pohledu kamery.

V nejjednodušším případě může být přeno-
sové vedení mezi kamerou a monitorem tvo-
řeno koaxiálním kabelem nebo symetrickým 
dvoudrátovým vedením. U koaxiálního kabelu 
jde o nesymetrický přenos, videosignál je pře-

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

Obr. 2. Kamery jsou umístěny přímo v trase skrytých svodů

© 2016 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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18.12.15 / MHEObr. 3. DEHNvario, typ DVR BNC RS485 230, příklad zapojení

Obr. 1. Zcela 
poškozené 
kamerové 
a zabezpečo-
vací systémy 
kulturní 
památky
(Zdroj: 
Rozbor 
mimořád-
ných událostí 
způsobených 
údery blesků 
v roce 2012, 
sborník  
č. 4/2012 
UNIE SZ)
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hlavice

připojovací 
krabice
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přepěťové ochrany pro systémy IT

kabelové 
propojení
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koaxiální vedení

230 V

ovládací pult

monitor

P8

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2016 – téma: Amper 2016 – 24. mezinárodní elektrotechnický veletrh
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téma

nášen vnitřním vodičem kabelu. Stínění kabe-
lu (kostra) je vztažný bod pro přenos signálu. 

U dvoudrátových přenosů se používají sy-
metrizační členy (baluny), které převádějí ko-
axiální signál na dvoudrátový systém.

Napájecí napětí je často přiváděno oddě-
leně. U IP kamer jsou však obrazový signál 
i napájecí napětí přenášeny jedním vedením. 
Polohování kamery řídí sběrnice RS-485.

DEHNvario je kompaktní kombinova-
ný svodič pro ochranu kamerových, elektro-

akustických a zabezpečovacích systémů 
(obr. 3 a obr. 4). Je určen k ochraně jedno-
ho páru vodičů s galvanickým oddělením 
a s možností přímého nebo nepřímého uzem-
nění stínění. Montovat ho lze rychle a bez po-
moci nástrojů, nástrčnými svorkami. Připo-
jovací bloky je možné uvolnit z tělesa a vy-
jmout za účelem výměny svodiče samotného. 
Jednoduché připojení svodiče na potenciálové 
vyrovnání umožňuje zemnicí kontakt na mon-
tážní lištu, schopný odvádět bleskové proudy. 
Svodič je vybaven integrovaným signalizač-
ním kontaktem.

Svodič přepětí DEHNvario (obr. 5) 
umožňuje:
– jednoduchou a rychlou montáž díky kom-

paktním připojovacím svorkám,
– připojení vodičů bez použití nástrojů – ná-

strčné svorky,
– rychlou výměnu svodiče jednoduchým 

uvolněním a vytažením bloku svorek,
– uzemnění a potenciálové vyrovnání pro-

střednictvím montážní lišty.
Příklady uplatnění:

– nádraží, letiště,
– logistická, nákupní a sportovní centra,
– banky a veřejné budovy,
– galerie a kulturní památky.

4. Shrnutí

Kamerové systémy jsou důležitou součás-
tí technologických provozů. Má-li být zcela 
vyloučen vliv bleskových proudů na ně, je 
vhodné pro jejich ochranu instalovat např. 
vysokonapěťové vodiče řady HVI.

DEHNvario – nejvýznamnější charak-
teristiky: 
– určen k použití pro zónu ochrany před bles-

kem LPZ 0B – 2 a vyšší,
– kompaktní konstrukce pro montáž na nos-

nou lištu,
– řešení pro analogové kamerové systémy,
– ochrání tři rozhraní (230 V/video/data) 

(obr. 6),
– optická signalizace napájecího napětí.
http://www.dehn.cz

Navštivte na veletrhu Amper 2016 expo-
zici společnosti DEHN + SÖHNE ve stán-
ku P4.26.

© 2016 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Obr. 4. DEHNvario, typ DVR BNC RS485 230, příklad instalace

Obr. 5. Typy kombinovaných svodičů DEHNvario

Obr. 6. Technické 
údaje DEHNvario, 
typ DVR BNC 
RS485 230

videosignál

vstup na rozhraní RS-485

napájení 230 V

DVR BNC RS485 230

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2016 – téma: Amper 2016 – 24. mezinárodní elektrotechnický veletrh
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Ochrana elektrického zařízení výtahů 
proti pulznímu přepětí

Ivan Rezek
REMA, spol.s.r.o., Praha

V uplynulých přibližně patnácti 
letech došlo z důvodu nutnosti dodr-
žení bezpečnostních směrnic Evropské 
Unie, k výměně výtahů prakticky ve 
všech objektech.

Standardní postup byl takový, že 
se použil stávající silový přívod do 
strojovny výtahu a vyměnila se kom-
pletní technologie výtahu.

Dodavatelé rekonstrukcí výtahů 
většinou, pravděpodobně z důvodu 
velkého konkurenčního boje, kdy bylo 
nutno vítězit nejnižší cenou, vůbec ne-
respektovali skutečnost, že původní 
ovládání výtahu bylo pouze reléové  

a že moderní výtahy obsahují složitou 
řídící elektroniku, komunikační systé-
my a frekvenční měniče pohonů.

Všechna tato elektronika je mno-
hem náchylnější k poškození přepětím, 
než byla původní reléová řídící jednot-
ka.

Na obr. č. 1 je vidět zařízení výtahu, 
které nemá žádnou ochranu proti pře-
pětí, na obr. č. 2 je vidět jiný výrobek, 
který má na vstupu alespoň varistor.

Provedení elektrického zařízení vý-
tahu se liší podle jednotlivých výrobců.

Vždy je instalována rozvodni-
ce strojovny výtahu, kde je provedeno 

jištění přívodu pro rozváděč výtahu  
a světelných a zásuvkových obvodů vý-
tahové strojovny.

Řídící systémy výtahu jsou v do-
daném výtahovém rozváděči. Někteří 
výrobci v tomto rozváděči mají instalo-
ván i frekvenční měnič řízení hlavního 
motoru výtahu, jiní výrobci montují fre-
kvenční měnič samostatně. Stále častěji 
s také dodávají výtahy v provedení, kde 
hlavní řídící elektronika je montována 
v zárubni dveří vtahu nebo v rozváděči 
vedle dveří výtahu.

Součástí všech výtahů je i komu-
nikační zařízení zajišťující spojení 
mezi kabinou výtahu a servisním stře-
diskem. Ve většině nových instalací je 
tato komunikace zajištěna pomocí mo-
dulu GSM, na budovách s více výtahy 
však bývá tento komunikátor jen jeden 
a propojení s ostatními bývá vedením 
na střeše. Elektronika komunikace je 
vystavena nebezpečí poškození pře-
pětím jednak z napájecí sítě a nebo ze 
strany propojovacích vedení na střeše.

Příčinou poškození elektronických 
systémů bývá přepětí, které pronikne  
z napájecí sítě, ale častěji přepětí, které 
pronikne do napájecího vedení, nebo 
do komunikačních vedení z hromo-
svodu, protože strojovny výtahů jsou 
nejčastěji na střeše budov.

Mnoho výtahů bylo instalováno 
již v době, kdy i u nás platila evrop-
ská norma ČSN EN 62305, která řeší 
nejen ochranu objektů před bleskem, 
ale i ochranu systémů v objektech pro-
ti přepětí. Jedním z důvodů, proč se 
na tomto předpise začalo pracovat, 
byly narůstající přímé i nepřímé ško-
dy na elektrických a elektronických 
systémech vlivem přepětí. V České re-
publice, ale i jinde v Evropě je většina 
objektů chráněna proti blesku podle dří-
ve platných norem, které řešily hlavně 
ochranu budov proti poškození bleskem 
a proti požáru způsobeného přímým 
úderem blesku. Podobně je to i s elek-
trickými instalacemi, jen v novějších Obr. 1 Obr. 3

Obr. 2
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budovách jsou provedena opatření 
pro snížení úrovně pulzních přepětí na 
úroveň, na kterou jsou dimenzována 
elektrická zařízení. Do budov s instala-
cemi, které nesplňují moderní předpisy 
na ochranu proti blesku a přepětí, jsou 
montována moderní zařízení vybavená 
elektronikou.

Škody vzniklé vlivem přepě-
tí bývají značné. Řešení těchto škod 
je velmi různé. Jsou výrobci, kteří  
v době záruky uznají závadu za zá-
ruční a odstraní ji na vlastní náklady. 
Častěji však dodavatelé, v těch pří-
padech, kdy poškození přepětím je 
zjevné, postupují tak, že byly poruše-
ny záruční podmínky. Tento postup je 
zákonný, protože v technických pod-
mínkách bývá uvedeno, že napájecí síť 
musí splňovat platné normy.

Pro eliminaci nebezpečí poškození 
elektroniky je nutno postupovat v ně-
kolika krocích.

Především doporučuji prově-
řit kvalitu hromosvodu. Hromosvod 
zpravidla bývá zhotoven podle ČSN 
341390, což sice není optimální, ale 
není to to nejhorší, velmi často totiž 
hromosvod nevyhovuje ani této sta-
ré normě, nejčastější závadou bývá 
velký přechodový odpor uzemnění  
a nedodržení vzdáleností hromosvodu 
od silových a slaboproudých vedení. 
Bohužel se také často vyskytuje ne-

švar, kdy při rekonstrukci střechy je 
rekonstruována pouze část hromosvo-
du na střeše a vůbec nejsou řešeny jeho 
další části. Majitel budovy pak žije  
v mylném domnění, že má nový funkč-
ní hromosvod a bývá nemile překvapen 
škodami na elektronických systémech 
v budově při úderu blesku do tohoto 
„nového“ hromosvodu.

Všeobecně známou zásadou na 
ochranu před přepětím je vyrovnání 
potenciálů.

Do systému vyrovnání potenciálu 
je třeba zařadit všechny kovové části 
výtahu.

Na obrázcích č. 3 a 4 je vidět ur-
čitá snaha o pospojení kovových částí, 
ale je zřejmé, že to není uděláno zcela 
správně. Při pospojení je nutno počí-
tat s tím, že pospojením může protékat 
bleskový proud. V některých přípa-
dech jsme zjistili, že je sice provedeno 
pospojení vodivých částí výtahu, ale 
není spojeno s PE vodičem napájecí 
sítě ani s bodem hlavního ochranného 
pospojení.

Je tedy nutno zvolit dostatečný 
průřez vodiče a dbát na dostatečné 
styčné plochy připojení. Velmi častým 
nedostatkem je to, že kovové části vý-
tahu nejsou s vyrovnáním potenciálu 
spojeny na svém spodním konci.

Při volbě vhodného svodiče pře-
pětí do napájecí sítě, je nutno počítat 

s tím, že tento svodič musí být dimen-
zován na bleskový proud. Rozváděč 
strojovny bývá dodáván dodavatelem 
výtahu a často v něm není místo na do-
datečnou montáž svodiče.

Na obr. č. 5 je vidět montáž svodi-
če v samostatné krabici, jejíž průhledné 
víko umožňuje vizuální kontrolu svo-
diče.

Pro dosažení co nejmenšího zbyt-
kového přepětí je vhodné instalovat 
svodič třídy 3 co nejblíže chráněnému 
zařízení, nejlépe tedy do rozváděče vý-
tahu.

Složitější bývá ochrana komuni-
kačních vedení. Jedná se o vedení mezi 
strojovnou a kabinou výtahu a často také 
mezi jednotlivými strojovnami výtahů 
na objektu. Toto vedení mezi strojov-
nami je tedy v zóně nebezpečí přímého 
úderu blesku. Správný svodič přepětí je 
nutno zvolit podle přenášeného signálu 
a často též podle mechanického prove-
dení, protože v některých výtahových 
rozváděčích, které jsou instalovány  
v zárubni kabinových dveřích, je vel-
mi málo místa. Komplikací volby bývá 
také skutečnost, že přenášené signály 
často neodpovídají standardním proto-
kolům. Při výběru svodiče je tedy nutno 
spolupracovat s dodavatelem výtahu.  
V sortimentu výrobků DEHN je možno 
vždy nalézt vhodný výrobek.

Obr. 4 Obr. 5
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7.6 Potenciálové vyrovnání na hranici zón 
LPZ 0A a LPZ 2

7.6.1 Potenciálové vyrovnání u kovových 
instalací

Viz kap. 7.5.1

7.6.2 Potenciálové vyrovnání u silových 
instalací 

LPZ 0A – LPZ 2
V konkrétním objektu často není možné, obzvláště  
u kompaktních instalací, vyhnout se provedení přechodu 
z LPZ 0A na LPZ 2 (viz obrázek 7.6.2.1).
Implementace takového přechodu mezi zónami vyvolá-
vá vysoké nároky na přepěťové ochrany a jejich instalační 
okolí. Kromě dodržení parametrů uvedených v kap. 7.5.2 
je třeba zajistit ochrannou napěťovou úroveň zajišťující 
bezpečný provoz zařízení a systémů v zóně LPZ 2. Nízká 
napěťová ochranná úroveň a silné omezení rušivé energie 
propuštěné přepěťovou ochranou tvoří základ pro bezpeč-
nou energetickou koordinaci s přepěťovými ochranami  
v zóně LPZ 2 či s přepěťovými ochrannými prvky ve vstup-
ních obvodech chráněného zařízení. Svou napěťovou 
ochrannou úrovní ≤ 1,5 kV jsou kombinované svodiče z ro-
diny DEHNventil a DEHNvenCI, založené na technologii jis-
křiště, ideálně přizpůsobeny pro takové použití, a poskytují 
optimální ochranu koncových zařízení, dokonce i citlivých 

SPD

0/1/2

?

svodič bleskových proudů svodič přepětí

?

kombinovaný svodič

stíněný kabel

vnější 
hromosvod

koncové zařízení
(třída odolnosti 1)

koncové zařízení
(třída odolnosti 1)

SPD 

SPD 

SPD 

?

Obrázek 7.6.3.1 Kombinační pomůcka pro typy svodičů Yellow/Line (viz též obrázek 7.8.2.2)

Obrázek 7.6.2.1 Zde (LPZ 0/1/2) je nezbytný pouze je-
den SPD (LPZ 2 integrována do LPZ 1)

Obrázek 7.6.2.2 DEHNventil M TT 255

BLITZPLANER®

výňatek
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zařízení s pulsním výdržným napětím 1,5 kV (přepěťová ka-
tegorie I podle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2. Dovolují tedy uži-
vateli kombinovat potenciálové vyrovnání pro ochranu před 
bleskem s koordinovanou ochranou koncových zařízení, 
zejména energetickou koordinaci svodičů typů 1, 2 a 3 na 
prvních 5 metrech, v jednom přístroji (viz obrázek 7.6.2.2).
Protože pro přechod z LPZ 0 do LPZ 2 je nezbytné, aby obě 
tyto zóny ochrany před bleskem spolu těsně sousedily, je 
naprosto nezbytný vysoký stupeň stínění na hranicích zón. 
V principu se doporučuje udržet plochu přiléhajících zón 
LPZ 0 a LPZ 2 co nejmenší. Pokud to objekt dovoluje, měla 
by být zóna LPZ 2 na hranici s LPZ 0 vybavena doplňkovým 
stíněním, odděleným od stínění ovlivněného průtokem 
bleskového proudu, čímž, jak je vidět na obrázek 7.6.2.1, 
je vytvořena LPZ 1 pro rozsáhlou část instalace. Potlačení 
elektromagnetického pole v zóně LPZ 2 realizované tím-
to opatřením odstraňuje jinak nezbytné důsledné stínění 
všech vedení a systémů v zóně LPZ 2.

7.6.3 Potenciálové vyrovnání pro instalace 
informačních technologií

LPZ 0A – LPZ 2
Svodič bleskových proudů na přechodu LPZ 0 na LPZ 1 
odvádí velkou část rušivé energie a chrání tak instalace  
v budově před škodami. Přesto však je zbytková úroveň ru-
šivých vlivů často ještě příliš vysoká, než aby ochránila kon-
cová zařízení. V dalším kroku jsou tedy na přechodu LPZ 1 
na LPZ 2 instalovány doplňkové přepěťové ochrany, ome-
zující rušivé vlivy na napěťovou úroveň odpovídající napěťo-
vé odolnosti koncového zařízení (viz též obrázek 7.8.2.1).
Je-li prováděno potenciálové vyrovnání z LPZ 0 na LPZ 2, 
pak je nejprve třeba při volbě místa instalace a při určení 
dílčích bleskových proudů jednotlivých vodičů a stínicích 
plášťů postupovat přesně tak, jak je popsáno v kap. 6.3.
Požadavky na instalovaný svodič (SPD) na přechodu zón 
LPZ a požadavky na další vedení se ovšem po tomto pře-
chodu mění. Přepěťová ochrana musí být kombinovaným 
svodičem, energeticky koordinovaným s koncovým zaříze-
ním (obrázek 7.6.3.1). Kombinované svodiče mají jednak 
vysokou schopnost odvádět bleskové proudy, a jednak 
nízkou úroveň zbytkového rušení pro ochranu koncových 
zařízení. Dále je třeba dbát na to, aby pro ochranu před 
indukovaným rušením byla vedení od přepěťové ochrany 
ke koncovému zařízení stíněná, a aby stínění vodičů bylo 
na obou koncích připojeno na potenciálové vyrovnání.

Instalace kombinovaných svodičů se doporučuje, když

� koncová zařízení jsou blízko vstupu kabelu do budovy,

� mezi přepěťovou ochranou a koncovým zařízením je 
možné vytvořit nízkoimpedanční ekvipotenciálové pro-
pojení,

� vedení mezi přepěťovou ochranou a koncovým zaříze-
ním je průběžně stíněné s uzemněním na obou koncích,

� se hledá obzvláště hospodárné řešení.

Instalace samostatných svodičů bleskových proudů a svo-
dičů přepětí se doporučuje, když

� mezi svodičem a koncovým zařízením je dlouhé vedení 
a je třeba očekávat indukovaná rušení,

� uzemnění svodiče na napájecím vedení a svodiče na IT 
vedení jsou připojena na různé ekvipotenciální sběrnice,

� jsou použita nestíněná vedení,

� uvnitř LPZ 1 se mohou vyskytovat silná elmg. rušení.

7.7 Potenciálové vyrovnání na přechodu 
LPZ 1 na LPZ 2 a vyšší

7.7.1  Potenciálové vyrovnání pro kovové 
instalace

Toto potenciálové vyrovnání je třeba realizovat co nejblíže 
vstupu vedení a kovových instalací do zóny (přechod zón).
Všechny systémy a vodivé části musí být připojeny tak, jak 
je popsáno v kap. 7.5.1.
Vodiče pospojení je třeba vést co nejkratší, nízkoimpe-
danční.
Obvodové ekvipotenciální pospojení v těchto zónách 
umožňuje nízkoimpedanční připojení systémů na poten-
ciálové vyrovnání.
Obrázek 7.7.1.1 ukazuje přípravu kabelového žlabu  
k připojení na obvodové ekvipotenciální pospojení na pře-
chodu zón.

Na ekvipotenciální pospojení musí být připojeny tyto ko-
vové instalace:

� kovové kabelové žlaby,

� stíněné kabely a vedení,

Obrázek 7.7.1.1 Obvodové ekvipotenciální pospojení 
a vývod uzemnění pro připojení kovo-
vých instalací
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� armování budovy,

� vodovodní potrubí,

� kovová potrubí pro elektrická vedení,

� různá kovová potrubí nebo vodivé díly (např. stlačený 
vzduch).

Zde je třeba použít stejné půřezy propojovacích vodičů 
mezi ekvipotenciální přípojnicí a uzemněním či ostatními 
ekvipotenciálními přípojnicemi, jak je popsáno v kap. 6.2.
Pro připojení kovových instalací na potenciálové vyrovnání 
je možné na těchto přechodech zón použít redukované 
průřezy (viz tabulka 7.7.1.1).

7.7.2 Potenciálové vyrovnání u silových 
instalací

LPZ 1-2 a vyšší
Také při přechodech zón LPZ 1 na LPZ 2 a vyšší se dosa-
huje omezení přepětí a potlačení rušivých elmg. polí tím, 
že souběžně se všemi kovovými systémy i všechna napájecí 
i datová vedení v každém přechodu zón LPZ jsou zahrnuta 

do potenciálového vyrovnání (obrázek 7.7.2.1). Prostorové 
stínění a stínění přístrojů potlačuje elektromagnetické vlivy.
Přepěťové ochrany instalované na přechodu LPZ 1 na LPZ 2 
a vyšší mají za úkol dále minimalizovat zbytkové veličiny za 
předřazenými přepěťovými ochranami. Musejí redukovat in-
dukovaná přepětí působící na vedení uvnitř LPZ, stejně jako 
přepětí v dané LPZ vznikající. Výkon zde nasazovaných SPD 
lze odvodit z tabulky E.2 v ČSN EN 62305-1 ed. 2. SPD typu 
2 musí být bez poškození schopny odvést min. 5 kA impuls-
ního proudu (8/20 μs) na jednu fázi. V závislosti na tom, 
v jakém místě jsou ochranná opatření realizována, mohou 
být přiřazena konkrétnímu zařízení (ochrana zařízení) (ob-
rázek 7.7.2.2), nebo představují v instalaci infrastrukturní 
základ pro fungování přístroje či zařízení (obrázek 7.7.2.3). 
Způsob provedení přepěťové ochrany na přechodu zón LPZ 
1 na LPZ 2 a vyšší může být tedy velmi rozličný.

7.7.3 Potenciálové vyrovnání u instalací 
informačních technologií

LPZ 1-2 a vyšší
Na přechodech zón uvnitř budov je třeba uskutečnit 
další opatření pro minimalizaci rušivých vlivů. (obrázek 
7.7.3.1). Jelikož v zóně LPZ 2 nebo vyšší jsou zpravidla in-
stalována koncová zařízení, musí tato opatření zajistit, aby 
zbytková hladina rušivého přepětí byla nižší, než je výdrž-
ná hladina u příslušného zařízení. Toho se dosahuje tímto:

� instalací přepěťových ochran v blízkosti koncových za-
řízení,

� připojením stínicích plášťů na potenciálové vyrovnání,

Materiál Průřez

Cu 6 mm2

Al 10 mm2

Fe 16 mm2

Tabulka 7.7.1.1 Minimální průřezy pro vnitřní spoje po-
tenciálového vyrovnání

Obrázek 7.7.2.1 Systém ochrany před bleskem s prostorovým stíněním a koordinovanou ochranou proti přepětí dle 
obrázku A.1 v ČSN EN 62305-4 ed. 2

U2 , I2 U1, I1

H2

H1

H0

I0 , H0

U0 , I0
dílčí
bleskový
proud

primární zdroj rušení

elektronický 
systém

(příjemce rušení)

stínění

stínění

stínění (plášť)

Primární zdroj rušení definovaný podle zvoleného stupně 
ohrožení, podle:

ČSN EN 62305-1 ed. 2:
I0 a H0: impuls 10/350 μs, 1/200 µs a 0.25/100 μs

Silová napájecí instalace s odolností definovanou v ČSN EN 
60664-1 ed. 2: přepěťové kategorie I až IV; Telekomunikační 
instalace s odolností proti rušení definovanou v doporučeních 
ITU-T K.20:2008, K.21:2003 a K.45:2003.

Elektronický systém (příjemce rušení) definovaný odolností proti 
vlivům blesku zavlečenými po vedení (U, I) a vyzářenými (H):

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3:   U: impuls 1.2/50 μs, I: impuls 8/20 μs

ČSN EN 61000-4-9:     H: impuls 8/20 μs, 
                (tlumené kmity 25 kHz), Tp = 10 μs

ČSN EN 61000-4-10:          H: impuls 0,2/0,5 μs,, 
                (tlumené kmity 1 MHz), Tp = 0,25 μs
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� nízkoimpedančním potenciálovým vyrovnáním SPD 
chránícího IT zařízení, a to jak s chráněným zařízením, 
tak s SPD napájecího vedení,

� dodržením energetické koordinace SPD s předřazeným 
SPD i s koncovým zařízením,

� zachováním instalačního odstupu mezi telekomunikač-
ním vedením a výbojkovými svítidly,

� zřízením elektroinstalačního rozvaděče a datového roz-
vaděče v oddělených skříních,

� křížením silového vedení nn a telekomunikačních ve-
dení pod úhlem 90 °,

� provedením kabelových křížení nejkratší cestou.

7.8 Koordinace ochranných opatření  
na různých hranicích zón

7.8.1 Napájecí silové obvody
Zatímco přepěťová ochrana v koncovém zařízení (nebo 
jemu bezprostředně předřazená) má jednoznačně funk-
ci ochrany přístroje samotného, je funkce přepěťových 
ochran v okolní instalaci dvojí. Jednak představuje ochra-
nu instalace samotné, a jednak vytváří ochranný člen mezi 
parametry ohrožení celkového systému a výdržností chrá-
něných prostředků a systémů. Parametry ohrožení systé-
mu a výdržnost chráněného přístroje jsou tedy rozhodu-
jící faktory pro dimenzování zřizované ochranné kaskády. 
Aby tato kaskáda, od svodiče bleskového proudu až po 
ochranu koncového zařízení, mohla fungovat, musí být 
zajištěno, aby jednotlivé ochranné přístroje působily selek-
tivně. To znamená, aby každý ochranný stupeň převzal jen 
takovou část rušivé energie, pro jakou je stavěn. Toto při-
způsobení stupňů ochrany se nazývá koordinací a je blíže 
popsán v ČSN CLC/TS 61643-12 v příloze J. Pro dosažení 
uvedené selektivity působení ochrany je třeba parametry 
jednotlivých stupňů svodičů sladit tak, aby při hrozícím 
přetížení jednoho stupně ochrany zareagoval předřazený 

Obrázek 7.7.2.2 Přepěťová ochrana pro koncový vývod, 
DEHNflex-M

Obrázek 7.7.3.1 Ochrana pro přístroje průmyslové elek-
troniky (např. PLC) pomocí BLITZDUC-
TOR XT a SPS-Protector

Obrázek 7.7.2.3 Vícepólový svodič přepětí DEHNguard 
M TT
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výkonnější svodič a převzal funkci odvedení rušivé ener-
gie. Při projektování koordinace je třeba dát pozor na to, 
že je třeba pro ohrožení celého řetězce svodičů brát v úva-
hu rázovou vlnu s maximální délkou trvání. Pro zamezení 
nebezpečí chybné koordinace a z toho vyplývajícího pře-
tížení slabších stupňů ochrany byla vytvořena energeticky 
zkoordinovaná rodina produktů Red/Line. Tyto přepěťové 
ochrany, jak navzájem, tak i ve vztahu k chráněnému za-
řízení zkoordinované, dávají uživateli nejvyšší stupeň bez-
pečí. Jejich provedením jako svodiče bleskového proudu, 
svodiče přepětí a kombinované svodiče je dáno ideální 
přizpůsobení požadavkům odpovídajících přechodů mezi 
zónami LPZ (obrázek 7.8.1.1 až 7.8.1.3).
  
Zvláštní pozornosti ohledně použité technologie svodiče 
je třeba dbát při použití ochrany jako svodič typu 1 nebo 
jako kombinovaný svodič.

Svodiče typu 1 musejí být schopny ochránit elektroinsta-
laci před bleskovými proudy s rázovou vlnou 10/350 μs. 
Pro tuto vlnu je význačná extrémně dlouhá doba doběhu 
(pokles na polovinu za 350 μs). V následujícím textu je 
porovnáno odlišné chování jiskřišť a varistorů při takovém 
namáhání.

Jiskřiště
� U jiskřiště po velmi krátké době poklesne napětí na 

tzv. napětí oblouku. U moderních jiskřišť s omezením 
následného proudu je toto napětí v řádu jmenovitého 
napětí sítě.

� Tato spínací charakteristika jiskřiště odpovídá funkci vl-
nolamu. Vlna bleskového rázového proudu je sepnuta  
a tím je trvání napěťového pulsu výrazně zkráceno. 
Tímto zkrácením trvání impulsu se redukuje plocha pod 
grafem napětí-čas, rozhodující o zatížení následných 
stupňů a koncových zařízení, na velmi nízké hodnoty.

Varistor
� Varistor omezuje napětí po delší dobu na hodnotu, 

která je obvykle výrazně vyšší, než je napětí oblouku  
u jiskřiště, a také výrazně vyšší, než je jmenovité napětí 
sítě.

� Plocha pod grafem napětí-čas je proto u varistoru vý-
razně větší, než u jiskřiště. Toto vysoké napětí trvá po 
celou dobu trvání proudového impulsu. Proto jsou pak 
následné přístroje a instalace zatíženy podstatně více, 
než u jiskřiště, což má za následek poškození nebo 
zkrácení životnosti těchto přístrojů.

Pro ověření těchto teoretických úvah byly provedeny 
zkoušky koordinace podle ČSN CLC/TS 61643-12 příloha 

Obrázek 7.8.1.1 Třípólový svodič bleskových proudů 
DEHNbloc

Obrázek 7.8.1.2 Vícepólový svodič přepětí DEHNguard 
M TT

Obrázek 7.8.1.3 Modulární kombinovaný svodič DEHN-
ventil M TNS
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J, a to s běžnými svodiči typu 1 na bázi jiskřišť a varistorů, 
určenými podle údajů výrobců pro ochranu koncových za-
řízení (tzv. kombinované svodiče). Při tom byla vždy testo-
vána koordinace s referenčním varistorem S20K275, před-
stavujícím typický ochranný obvod v koncovém zařízení se 
jmenovitým napájecím napětím 230 V.

Jako kritérium koordinace sloužila energie, která byla pro-
puštěna SPD typu 1 na koncové zařízení (referenční varis-
tor). Tato energie byla měřena pro různé amplitudy prou-
dové rázové vlny 10/350 μs až do výrobcem deklarované 
hodnoty (12,5 kA). Amplituda byla zvyšována od 0 kA po 
malých krocích, aby tak bylo u spínajících SPD odhaleno 
okno (tzv. Blind Spot). Jedná se o to, že při malých ampli-
tudách rázového proudu 10/350 μs napětím spínající SPD 
ještě nesepne, a tehdy je energetické zatížení referenční-
ho varistoru největší.

Přepěťová ochrana: SPD typu 1 
na bázi jiskřiště
Závislost propuštěné energie na amplitudě rázové vlny 
10/350 μs u této konfigurace znázorňuje obrázek 7.8.1.4.
Z tohoto grafu je možno vyvodit:

� Při žádném aplikovaném proudu nedošlo k překročení 
maximálního energetického zatížení 150 J pro varistor 
S20K275.

� Dokonce i při odstupu 0 m mezi přepěťovou ochra-
nou a referenčním varistorem je zachována dostatečná 
energetická rezerva ΔW k maximální přípustné energii 
zmařené v referenčním varistoru.

� Při větších délkách vedení mezi přepěťovou ochranou  
a referenčním varistorem (např. 2 m) je tato energetic-
ká rezerva dokonce ještě významně větší.

Koordinace s referenčním varistorem je v celém rozsahu 
uvažovaného rázového proudu 10/350 μs (údaj výrobce: 
Iimp = 12,5 kA) plně zajištěna.

Přepěťová ochrana: SPD typu 1  
na bázi varistoru
Jedná se o přístroj, pro který je výrobcem udáno max. tr-
valé napětí UC = 280 V. Toto je měření, jaké se obvykle 
aplikuje v systémech nn 230/400 V.
Závislost propuštěné energie na amplitudě rázové vlny 
10/350 μs u této konfigurace a provedení přístroje zná-
zorňuje obrázek 7.8.1.5.
Z tohoto grafu je možno vyvodit následující poznatky:

� Je zřejmé, že od cca 2,5 kA 10/350 μs je následný re-
ferenční varistor přetěžován. Od cca 4 kA 10/350 μs 
může dojít k destrukci varistoru S20K275.

� U přístrojů s vyšším zkušebním napětím (např. Ue =  
335 V) může, díky ještě nepříznivějšímu rozdělení rá-
zového proudu mezi SPD a referenční varistor, dojít  
k energetickému přetížení a destrukci při ještě nižších 
amplitudách proudové vlny.

� V porovnání s maximálním deklarovaným rázovým 
proudem 12,5 kA vedou již velmi slabé rázové prou-
dy k energetickému přetížení následných ochranných 
stupňů nebo koncových zařízení. To v praxi odpovídá 

Obrázek 7.8.1.4 Závislost energie propuštěné na refe-
renční varistor s předřazeným SPD typu 
1 na bázi jiskřiště, vs. amplituda prou-
dové vlny

Obrázek 7.8.1.5 Závislost energie propuštěné na re-
ferenční varistor s předřazeným SPD 
typu 1 na bázi varistoru, vs. amplituda 
proudové vlny

Energie [J]

odstup SPD-referenční varistor 0 m 

odstup SPD-referenční varistor 2 m 

150

50

0

250

koordinace nedodržena 

koordinace dodržena 

Wmax (S20K275)

∆W

0 2,5 12,55,0
Iimp [kA]

Energie [J]

možná destrukce
S20K275

odstup SPD-referenční varistor vždy 0 m

0

150

50

0

250

2,5 12,55,0

koordinace nedodržena

koordinace dodržena

Iimp [kA]

Wmax (S20K275)
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částečnému poškození nebo dokonce možnému zniče-
ní těchto skupin.

Proces probíhající mezi přepěťovou ochranou a referenč-
ním varistorem při přídavném vedení (délky 2 m) mezi 
nimi není zobrazen, protože z důvodu použité technolo-
gie zde není takřka žádný rozdíl od zobrazených hodnot.

Výše uvedené výsledky jasně ukazují, že funkční energetic-
ká koordinace s následnými přepěťovými ochranami (typu 
2 a/nebo typu 3) a koncovými zařízeními je bez podrob-
né znalosti jejich vnitřní konstrukce možná jen s takový-
mi kombinovanými přístroji pro ochranu před bleskem  
a přepětím (SPD typu 1), které jsou založeny na technologii 
jiskřiště. Napětím spínající charakteristika způsobí, že pří-
chozí energie vlny bleskového proudu 10/350 μs je díky vl-
nolamové funkci potlačena na dostatečně nízkou úroveň. 
Jiskřiště převezme takřka celou energii, a tím jsou následné 
stupně ochrany zatíženy jen minimálně.
To však není případ, kdy je použit SPD typu 1 na bázi va-
ristoru. V bulletinu ABB (Výbor pro ochranu před bleskem 
a přepětím při VDE) č. 19 se píše, že u napětí omezujících 
komponent (varistorů) použitých jako SPD typu 1 je vše- 
obecná koordinace prakticky vyloučena.
Protože zde energie není „spínána“,  nýbrž pouze omezo-
vána, dochází pouze k pevnému rozdělení energie mezi růz-
né stupně ochrany a koncová zařízení. Protože u systému 
nn 230/400 V je v případě pochybností nutno vždy vycházet 
z toho, že ochranné stupně a koncová zařízení jsou typová-
ny na 275 V, jejich energetické zatížení je výrazně větší, což 
může vést k poškození či zničení komponent nebo zařízení  
v elektroinstalaci již při malých bleskových proudech.

7.8.2 Instalace IT
Při implementaci ochranných opatření uvnitř budovy proti 
působení blízkých, vzdálených i přímých úderů blesku se 
doporučuje realizovat koncepci vícestupňové ochrany. Tím 
je vysokoenergetické rušení (bleskový proud) stupňovitě 
redukováno tím, že hlavní díl rušivé energie zadrží před ná-
sledujícími systémy již první, energii absorbující předřazený 
stupeň (vlnolam). Následné stupně pak slouží k omezení ru-
šivých vlivů na hodnoty pod výdržností systému. V závislosti 

na podmínkách instalace mohou být víceré stupně realizo-
vány pomocí kombinovaného ochranného obvodu v jed-
nom ochranném přístroji (kombinovaném svodiči). Odpoví-
dající rozhraní, na nichž jsou přepěťové ochrany instalovány 
ve formě kaskády, jsou např. přechody zón (LPZ) v koncepci 
zón ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Přepěťové ochrany je třeba kaskádovat za dodržení kritérií 
koordinace.
Pro určení podmínek koordinace podle CLC/TS 61643-22  
existují různé metody, z nichž některé předpokládají urči-
té znalosti konstrukce přepěťových ochran. Metoda černé 
skříňky je tzv. metoda „propuštěné energie“ (Let-Through- 
Energy) založená na standardních parametrech impulsů  
a může tak být pochopena jak z matematického, tak  
i praktického pohledu.
Kaskáda podle obrázku 7.8.2.1 je považována za zkoordi-
novanou, jestliže jak zbytková hodnota Ip při zkratovaném 
výstupu, tak zbytková hodnota Up při výstupu naprázdno 
jsou menší, než příslušné hodnoty odolnosti vstupů IIN/UIN.
Tyto metody jsou však pro uživatele obtížně aplikovatelné 
pro jejich náročnost. Pro úsporu času a vynaloženého úsilí 
dovoluje norma také použít pro koordinaci údajů výrobce.

Svodič bleskového proudu na rozhraní LPZ 0/1 nebo vyšší 
mívají zpravidla deklarovánu schopnost odvádět blesko-
vý proud vlny 10/350 μs. Svodiče přepětí oproti tomu jen  
s vlnou 8/20 μs. To vyplývá z toho, že svodiče přepětí jsou 
vyvíjeny především pro rušení zavlečená kapacitní nebo 
induktivní vazbou. Pokud však vedení přesahující mimo 
budovu je osazeno kaskádou svodičů bleskového prou-
du a přepětí, je možno z podmínek koordinace vyvodit 
následující:

� Jako první zareaguje ten nejcitlivější prvek – svodič pře-
pětí.

� Svodič přepětí musí tedy také odvést určitý, byť malý 
podíl bleskového proudu s vlnou 10/350 μs.

� Svodič bleskového proudu musí „zapálit“ a převzít 
hlavní podíl bleskového proudu dříve, než dojde k pře-
tížení svodiče přepětí.

SPD 1 SPD 2 ITE

IP1

U
P1

U
IN

2

IIN2 IP2

U
P2

U
IN

 IT
E

IIN ITE UIN výdržnost vůči impulsním 
napětím

IIN výdržnost proti impulsním 
proudům

UP ochranná úroveň impulsního 
napětí

IP propustnost pro impulsní proud

Obrázek 7.8.2.1 Koordinace podle metody propuštěné energie; kaskáda 2 ochran a jednoho koncového zařízení (dle 
CLC/TS  61643-22)
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Obrázek 7.8.2.2 Příklady energeticky koordinovaných instalací svodičů odpovídající třídám svodičů Yellow/Line  
a struktura značení SPD Yellow/Line

Tabulka 7.8.2.1 Symboly označující třídy svodičů

Vlastnosti
Symbolická 
značka

Popis

Výkonnost svodiče 
(podle kategorií  
v ČSN EN 61643-21) 

Impuls D1 (10/350 μs), bleskový proud ≥ 2,5 kA/vodič resp. ≥ 5 kA celkem 
• převyšuje výkonnost SPD typu 2 až typu 4  – 

Impuls C2 (8/20 μs), zvýšené rázové zatížení ≥ 1 kA/vodič resp. ≥ 2 kA celkem 
 • převyšuje výkonnost SPD typu 3 až typu 4  – 

Impuls C1 (8/20 μs), rázové zatížení ≥ 0,25 kA/vodič resp. ≥ 0,5 kA celkem
 • převyšuje výkonnost SPD typu 4 

Zatížení < 

Ochranné působení 
svodiče (omezení na 
hodnoty pod mezí 
odolnosti podle ČSN 
EN 61000-4-5 ed. 3)

Požadovaná odolnost koncového zařízení: 1 nebo vyšší

Požadovaná odolnost koncového zařízení: 2 nebo vyšší

Požadovaná odolnost koncového zařízení: 3 nebo vyšší

Požadovaná odolnost koncového zařízení: 4

Energetická koordi-
nace (s dalším svo-
dičem Yellow/Line)

Svodič obsahuje oddělovací impedanci a je určen ke koordinaci se svodičem 
označeným značkou 

Svodič určený ke koordinaci se svodičem obsahujícím oddělovací impedanci 

koncové 
zařízení

1

bleskový proud
+ přepětí

stupeň odolnosti
podle ČSN EN 61000-4-5 ed. 3

použití 
kombinovaného
svodiče

koncové 
zařízení

1

přepětí
stupeň odolnosti
podle ČSN EN 61000-4-5 ed. 3

kaskáda 
svodičů bleskový proud

energetická koordinace svodičů 
Yellow/Line je nezávislá 

na délce vedení
výkonnost svodiče

          +
oddělovací impedance pro koordinaci 

s jiným svodičem (       )
svodič koordinovatelný 

s jiným svodičem (       +)

specifická ochrana 
koncového zařízení dle 

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3
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Ochranné přístroje rodiny Yellow/Line jsou bez výjimky  
a bezpečně koordinovány jak navzájem, tak i s koncovými 
zařízeními. K tomu na sobě nesou označení své třídy svo-
diče (tabulka 7.8.2.1 a 7.8.2.2, obrázek 7.8.2.2).

7.9 Zkoušení a údržba ochrany před LEMP
Pro přezkušování a údržbu ochrany před LEMP (elektro-
magnetické pulsy vyvolané bleskem) platí tytéž základy  
a předpoklady, jako pro revize a údržbu hromosvodů, po-
psané již v kap. 3.4.
Protože po dokončení stavby jsou mnohé prvky ochrany 
proti LEMP nepřístupné, obzvláštní význam zde mají kontroly 
ochranných opatření proti LEMP v průběhu výstavby. Nutná 
opatření (např. spojení a vývod armování) je třeba dokumen-
tovat fotografiemi přiloženými ke zkušebnímu protokolu.

Kontroly by měly být prováděny:

� během instalace ochrany proti LEMP

� po instalaci ochrany proti LEMP

� v periodických intervalech

� po každé změně komponent souvisejících s ochranou 
proti LEMP

� v případě potřeby po každém zásahu budovy bleskem

Po dokončení kontroly je třeba všechny zjištěné závady 
bezodkladně odstranit. Pokud je to třeba, musí být aktua-
lizována technická dokumentace.
Důkladná kontrola opatření ochrany proti LEMP by měla 
být prováděna min. každé dva až čtyři roky jako součást 
periodické revize elektro.

Tabulka 7.8.2.2 Přiřazení tříd SPD k přechodům zón LPZ

Trasa vedení Řešení svodičů
Příklad přiřazení tříd SPD k přechodům zón LPZ

do LPZ 1 do LPZ 2 do LPZ 3

z LPZ 0A

 kombinovaný svodič

kaskáda svodičů

z LPZ 0B

kombinovaný svodič

svodič přepětí  nebo 

kaskáda svodičů

z LPZ 1
kombinovaný svodič –

svodič přepětí –  nebo 

z LPZ 2

kombinovaný svodič –

svodič přepětí

– –

– –

– –
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8.1.7 Dimenzování průřezů přípojů  
a ochrana přepěťových ochran

Přívodní vodiče ke svodičům mohou být namáhány rá-
zovými proudy, provozními proudy a zkratovými proudy. 
Jednotlivé zátěže závisí na různých faktorech:

� způsob zapojení – jednoportové (obrázek 8.1.7.1) 
nebo dvouportové (obrázek 8.1.7.2),

� typ svodiče: svodič bleskového proudu, kombinovaný 
svodič, svodič přepětí,

� chování svodiče při následném proudu: přerušení ná-
sledného proudu/omezení následného proudu.

Jestliže jsou svodiče instalovány tak, jak je zobrazeno 
na obrázku 8.1.7.1, je třeba dimenzovat přípojné vodi-
če pouze podle kritérií pro zkratové proudy podle ČSN  
33 2000-4-43 ed. 2 a pro rázové proudy. V katalogovém 
listu přepěťové ochrany je uvedena maximální hodnota 
předjištění, které může být použito ve smyslu ochrany to-
hoto svodiče.
Při instalaci přístrojů je třeba dbát na to, aby skutečně 
protékající zkratový proud umožnil vybavení této záložní 
ochrany. Dimenzování průřezu vodiče vyplývá z následu-
jícího vztahu:

kde je:
t max. přípustná doba vypnutí zkratu [s]
S  průřez vodiče [mm2]
I proud při úplném zkratu [A]
k  materiálový koeficient [A.s1/2/mm2] podle tabulky 

8.1.7.1

Dále je třeba pamatovat na to, že údaj o maximálním pří-
pustném předjištění v katalogovém listu přepěťové ochra-
ny platí jen do udané hodnoty zkratové odolnosti tohoto 
přístroje. Jakmile je zkratový proud v konkrétní instalaci 
větší, než je zkratová odolnost přepěťové ochrany, musí 
být předjištění voleno v poměru 1:1,6 x menší, než je  
v katalogu pro daný svodič uvedeno jako maximální.
Pro přepěťové ochrany instalované podle obrázku 8.1.7.2 
nesmí max. provozní proud překročit udaný jmenovitý za-

těžovací proud SPD. U přepěťových ochran s možností 
zapojení do V platí maximální proud vnitřního propojení 
svorek (obrázek 8.1.7.3).
Průřezy připojovacích vodičů a ochranu pro svodič blesko-
vého proudu a pro kombinovaný svodič typu 1 je možné 
použít např. dle obrázku 8.1.7.4.
Pro přepěťové ochrany typu 2 jsou připojovací průřezy  
a ochrana zobrazeny na obrázku 8.1.7.5, a pro přepěťo-
vé ochrany typu 3 na obrázku 8.1.7.6.

Dimenzování předjištění pro přepěťové ochrany je třeba 
brát v úvahu chování rázového proudu. Pojistky vykazu-
jí významné rozdíly mezi vypínáním zkratového proudu  
a vypínáním při namáhání rázovými proudy, obzvláště 
bleskovými proudy s rázovou vlnou 10/350 μs. Bylo vy-
šetřeno chování pojistek v závislosti na jejich jmenovitém 
proudu a na rázovém proudu (obrázek 8.1.7.7 a tabulka 
8.1.7.2).

Oblast 1: bez přetavení
Energie přenesená bleskovým rázovým proudem do po-
jistky je tak malá, že pojistka nemůže být přetavena.

Obrázek 8.1.7.1 Jednoportový SPD

Obrázek 8.1.7.2 Dvouportový SPD

Obrázek 8.1.7.3 Jednoportový SPD s průchozími svor-
kami

Tabulka 8.1.7.1 Materiálový koeficient k pro měděné 
a hliníkové vodiče s různými materiály 
izolace (podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2)

k 2 S 2 I 2 t

1

2

S2

S3

3

4

1

2

Materiál 
vodiče

Materiál izolace

PVC EPR / XLPE guma

Cu 115 143 141

Al 76 94 93
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Oblast 2: s přetavením
Energie bleskového rázového proudu dostačuje k přeta-
vení pojistky a tím k přerušení proudové cesty pojistkou 
(obrázek 8.1.7.8).
Pro chování pojistky je charakteristické, že bleskový proud, 
jakmile je injektován, protéká pojistkou bez ohledu na její 
chování. Pojistka vypne teprve po odeznění bleskového 
proudového impulsu. Pojistky tedy nejsou v ohledu vypíná-
ní bleskového proudu selektivní. Proto je třeba dbát na to, 
aby kvůli chování bleskového proudu byly pro předjištění 
použity vždy nanejvýše maximálně přípustné pojistky podle 
technických údajů a/nebo montážního návodu svodiče.
Z obrázku 8.1.7.8 je též zřejmé, že během přetavení po-
jistky se na ní vytvoří úbytek napětí US, které může někdy 
výrazně přesáhnout 1 kV. V aplikacích, jako je na obrázku 
8.1.7.9, může přetavení pojistky vést i k tomu, že výsledná 
amplituda napětí US + UP je podstatně vyšší, než je ochran-
ná napěťová úroveň UP instalované přepěťové ochrany. 

Oblast 3: Exploze
Jakmile je energie rázového bleskového proudu tak vyso-
ká, že Jouleův integrál I2t dalece překračuje hodnotu pro 
přetavení pojistky, může dojít k tomu, že se pojistkový pá-
sek explozivně vypaří. Následkem je často i exploze těla 
pojistkové vložky. Vedle mechanických následků je třeba 
si povšimnout též toho, že rázový bleskový proud nadále 
obloukovým výbojem protéká explodující pojistkou. Tak-
to tedy nelze dosáhnout přerušení rázového bleskového 
proudu ani s tím spojené redukce nezbytné výdržnosti in-
stalovaného svodiče pro rázové proudy.

Selektivita ve vztahu k ochraně instalace
Při použití přepěťových ochran na bázi jiskřiště je třeba 
zohlednit to, že následný síťový proud je omezen do té 
míry, že nadproudové ochrany jako např. pojistky chránící 
vedení nebo předjištění svodičů tímto proudem nevybaví. 
Tato vlastnost přepěťových ochran se nazývá omezením 
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      F1    F2
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 63 10 16 ---
 80 10 16 ---
 100 16 16 ---
 125 16 16 ---
 160 25 25 ---
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Obrázek 8.1.7.4 Příklad: DEHNventil M TNC 255 Obrázek 8.1.7.5 Příklad: DEHNguard M TNC/TNS/TT 275
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Obrázek 8.1.7.6 Příklad s DEHNrail 

Obrázek 8.1.7.7 Chování pojistkových vložek NH při 
zatížení rázovým bleskovým proudem 
10/350 μs 

Obrázek 8.1.7.9 Použití samostatného ochranného před-
jištění přepěťových ochran 

Obrázek 8.1.7.8 Proud a napětí na tavící se pojistce  
NH 25 A během zatížení rázovým bles-
kovým proudem (10/350 μs)
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Tabulka 8.1.7.2 Proudová výdržnost pojistek NH při za-
tížení rázovým proudem 8/20 μs

Jmenovité proudy pojistek NH Vypočtený vyba-
vovací proud při 
rázové vlně 8/20 

μs [kA]

In

[A]
I2tmin

[A2s]

 35  3 030  14,7

 63  9 000  25,4

 100  21 200  38,9

 125  36 000  50,7

 160  64 000  67,6

 200  104 000  86,2

 250  185 000  115,0
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nebo potlačením následného proudu. Vyvinout svodiče  
a svodičové kombinace takové, které jsou schopny i při vy-
sokých zkratových proudech v instalaci potlačit či přerušit 
následný proud o velikosti očekávaného zkratového prou-
du do té míry, aby nevybavila předřazená jištění o nižších 
jmenovitých hodnotách – to je možné pouze technikami 
jako např. RADAX-Flow (obrázek 8.1.7.10).

Požadovanou dostupnost (spolehlivost) instalace dle ČSN 
EN 61439-1 lze s využitím výše popsané vlastnosti SPD 
„potlačení následného proudu“ naplnit i při aktivaci pře-
pěťových ochran. Zejména u přepěťových ochran s nižší 
ochrannou napěťovou úrovní, zajišťujících nejen potenci-
álové vyrovnání pro ochranu před bleskem, ale i ochranu 
před přepětími, je funkce omezení následného proudu 
pro dostupnost elektrické instalace důležitější než kdy jin-
dy. Z obrázku 8.1.7.11 je zřejmé, že dokonce i při oče-

kávaném zkratovém proudu 50 kArms je Jouleův integrál 
průchodu jiskřištěm RADAX-Flow pod minimální hodno-
tou pro přetavení pojistkové vložky NH-gG o jmenovité 
hodnotě 20 A.

8.1.8 Svodiče přepětí s integrovaným 
předjištěním

Při výběru předjištění pro přepěťové ochrany je třeba zo-
hlednit dvě kritéria:

� výrobcem deklarované max. předjištění,

� výdržnost předjištění pro rázové proudy.

Efektivní a jednoduchá možnost, jak tato kritéria naplnit, je 
použití přepěťových ochran s integrovaným předjištěním.
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Obrázek 8.1.7.10 Redukce následného proudu pomocí 
patentovaného principu RADAX-Flow 

Obrázek 8.1.7.11 Selektivita vypínání následného prou-
du s DEHNventil M proti pojistkovým 
vložkám NH rozličných jmenovitých 
proudů
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DEHN dodává různé svodiče typu 1 i typu 2, které již mají 
v sobě předjištění integrováno, jako např. DEHNvenCI  
a DEHNguard M/S ... CI (obrázek 8.1.8.1 až 8.1.8.3). Tyto 
svodiče pro montáž na lištu nabízejí uživateli řadu výhod:

� instalace bez dalšího předjištění díky již integrovanému 
předjištění,

� enormně redukované požadavky na velikost obestavě-
ného prostoru (obrázek 8.1.8.3),

� podstatně snazší montáž,

� monitorování integrované pojistky indikátorem funkce/
porucha a kontaktem dálkové signalizace,

� snadné provedení krátkých přívodů, jak žádá ČSN EN 
60364-5-534,

� je k dispozici pro všechny soustavy (TNC, TNS, TT, jed-
nopólové).

Svodiče s integrovaným předjištěním nabízejí mnoho 
předností, co se týče minimálních požadavků na velikost 
prostoru pro montáž a snadnosti instalace. Nadto není 
třeba žádných detailních znalostí ohledně kritérií pro di-
menzování předjištění svodičů, protože toto předjištění 
je již výrobcem zajištěno, ideálně přizpůsobené danému 
svodiči.

8.2 Instalace IT
Svodiče v prvé řadě slouží k ochraně navazujících konco-
vých zařízení, dále je pak minimalizováno riziko poškození 
kabelových vedení.
Výběr svodičů závisí mj. na následujících kritériích:

� ochranné zóny LPZ, pokud jsou definovány,

� energie, které je třeba odvádět,

� uspořádání ochran,

� ochrana proti symetrickému a/nebo nesymetrickému 
rušení,

� systémové požadavky, např. přenosové parametry,

� soulad s produktovými či aplikačními normami, pokud 
je vyžadován,

� přizpůsobení požadavkům na prostředí a instalační 
podmínky.

Obrázek 8.1.8.1 DEHNguard M TNC CI 
275 FM – SPD typu 2 
s integrovaným před- 
jištěním

Obrázek 8.1.8.3 Enormní redukce prostorových náro-
ků – porovnání zástavbových poměrů 
běžného svodiče typu 1 a DEHNvenCI

Obrázek 8.1.8.2 Vnitřní uspořádání svodiče DEHNguard M/S ... CI – po-
hled zepředu a zezadu
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Přepěťové ochrany pro anténní vedení se liší podle toho, 
zda jsou určeny pro koaxiální, symetrické nebo vlnovodné 
systémy, a to podle fyzického provedení anténního vedení.
U koaxiálních a vlnovodných vedení je zpravidla možné vnější 
vodič spojit přímo s potenciálovým vyrovnáním. K tomu jsou 
vhodné objímky, přizpůsobené speciálně k danému vedení.

Postup při výběru a instalaci svodičů:

na příkladu BLITZDUCTOR XT
Na rozdíl od výběru přepěťových ochran pro silové napá-
jecí obvody (viz kap. 8.1), kde se v systému nn 230/400 V  
počítá s jednotnými podmínkami ohledně napětí a kmi-
točtu, u automatizačních a MaR systémů se vyskytují růz-
né druhy přenášených signálů, co se týče:

� napětí (např. 0 – 10 V),

� proud (např. 0-20 mA, 4-20 mA),

� symetrické/nesymetrické vedení,

� kmitočet (DC, nf, vf),

� druh signálu (analogový, digitální).

Každá z těchto elektrických veličin přenášeného signálu 
může obsahovat informaci, která má být přenesena.

Proto nesmí být užitečný signál nepřípustně ovlivněn in-
stalací svodičů bleskového proudu a přepětí v MaR sys-
témech. V této souvislosti musí být při volbě přepěťových 
ochran pro MaR systémy zohledněny některé body, po-
psané dále pro naše univerzální ochrany BLITZDUCTOR XT 
a ilustrované v aplikačních příkladech (obrázek 8.2.1 až 
8.2.4 a tabulka. 8.2.1).

Typové značení svodičových modulů
C Přídavné omezení příčného napětí a přídavné 

oddělovací odpory na výstupu BLITZDUCTOR XT  
k oddělení ochranných diod v BLITZDUCTOR od 
příp. diod na vstupu chráněného zařízení (např. 
limitační diody nebo diody optocouplerů).

HF Provedení pro ochranu vysokofrekvenčních pře-
nosových cest (použití diodové matice pro jemné 
omezení přepětí), omezení podélného a/nebo 
příčného přepětí.

EX Přepěťová ochrana pro instalaci v bezjiskrových 
měřicích obvodech (izolační pevnost vůči zemi 
500 V). 
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BXT ML4 _ _  _ _  _
BXT ML2 _ _  _ _  _

typový klíč

B = svodič bleskového proudu
  Iimp = 2,5 kA (10/350 µs) na vodič 

B_ = kombinovaný svodič
  Iimp = 2,5 kA (10/350 µs) na vodič,
  avšak ochranná napěťová úroveň 

jako u svodiče přepětí (M)

M_ = svodič přepětí
  In = 2,5 kA (8/20 µs) na vodič

ochranná úroveňbleskový pulsní proud

BXT = BLITZDUCTOR XT
ML4  = ochranný modul s integrovanou technologií 
     LifeCheck (ML), 4-pólový
ML2 = ochranný modul s integrovanou technologií 
            LifeCheck (ML), 2-pólový

Obrázek 8.2.1 Klasifikace svodičů 
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Technické údaje

Ochranná úroveň UP

Ochranná úroveň je parametr charakterizující schopnost 
přepěťové ochrany omezovat napětí na jejích svorkách. 
Katalogová hodnota ochranné úrovně musí být vyšší než 
nejvyšší hodnota z naměřených napěťových omezení. 

Naměřené napěťové omezení je maximální napětí namě-
řené na svorkách přepěťové ochrany během jejího zatě-
žování rázovými proudy a/nebo napětími definovaného 
tvaru vlny a amplitudy.

Napěťové omezení při strmosti aplikované 
zkušební napěťové vlny 1 kV/μs
Tato zkouška slouží ke zjištění reakce bleskojistek (svodičů 
- plynových výbojek). Tyto ochranné prvky mají spínací cha-
rakteristiku. Jejich působení lze popsat jako spínač, jehož 
vnitřní odpor při překročení určité hodnoty napětí přepne 
z hodnoty > 10 GΩ (v nezapáleném stavu) na hodnotu  
< 0,1 Ω (v zapáleném stavu), takže přiložené napětí je 
téměř zkratováno. Hodnota napětí, při které bleskojistka 
zareaguje, závisí na rychlosti nárůstu přicházející napěťové 
vlny (du/dt).

Obrázek 8.2.2 Způsob omezení přepětí Obrázek 8.2.3 Speciální aplikace 

Obrázek 8.2.4 Jmenovité napětí a vůči čemu je vzta-
ženo 

Up

Up

Up

 E = jemná přepěťová 
ochrana vodič 
 zem (omezení 
podélného 
přepětí)

 D = jemná přepěťová 
ochrana vodič
 vodič (omezení 
příčného přepětí)

BXT ML4 _ _  _ _  _
BXT ML2 _ _  _ _  _

typový klíč

BXT = BLITZDUCTOR XT
ML4 = ochranný modul s integrovanou technologií LifeCheck (ML), 
     4-pólový
ML2 = ochranný modul s integrovanou technologií LifeCheck (ML), 
     2-pólový

HF = provedení pro ochranu 
vysokofrekvenčních 
přenosových cest (použití 
diodové matice pro jemné 
omezení přepětí), omezení 
podélného a/nebo 
příčného přepětí

EX = přepěťová ochrana pro 
instalaci v bezjiskrových 
měřicích obvodech (izolační 
pevnost vůči zemi 500 V) 

BXT ML4 _ _  _ _  _
BXT ML2 _ _  _ _  _

typový klíč

 C = přídavné omezení 
příčného přepětí a přídavné 
oddělovací odpory na 
výstupu BLITZDUCTOR XT 
k oddělení ochranných diod 
v BLITZDUCTOR od příp. 
diod na vstupu chráněného 
zařízení (např. limitační 
diody nebo optocoupler)

BLITZDUCTOR XT BLITZDUCTOR XT
1

2

1‘

2‘

1

2

1‘

2‘

_E = napětí mezi vodičem (žílou) a zemí

Udané jmenovité napětí 
charakterizuje rozsah typických 
signálových napětí, která za 
nominálních podmínek nejsou 
přepěťovou ochranou nijak 
limitována. Jmenovitá hodnota 
jmenovitého napětí je udávána 
jako stejnosměrné napětí.

_D = napětí mezi vodiči (žílami)

_E C = napětí mezi vodiči a rovněž napětí mezi 
vodičem a zemí

_E HF = napětí mezi vodičem a zemí

_D HF = napětí mezi vodiči

_D EX = napětí mezi vodiči

Uvodič-zem Uvodič-vodič

Typ  Jmenovité napětí UN

BXT ML4 _ _  _ _  _
BXT ML2 _ _  _ _  _

typový klíč

Jmenovitá napětí jsou pro jednotlivé typy udána takto:
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Obecně platí: čím větší je du/dt, tím je vyšší reakční napě-
tí bleskojistky. Aby bylo možné porovnat reakce různých 
bleskojistek, je pro změření jejich dynamického zápalné-
ho napětí na jejich svorky přiloženo napětí s rychlostí ná-
růstu 1 kV/μs, a změřeno reakční napětí (obrázek 8.2.5  
a 8.2.6).

Napěťové omezení při jmenovitém 
odváděném proudu
Tato zkouška slouží ke zjištění omezujících vlastností 
ochranného prvku s plochou charakteristikou (obrázek 
8.2.7 a 8.2.8). 

Jmenovitý proud IL

Jmenovitý proud svodiče BLITZDUCTOR XT označuje pří-
pustný provozní proud chráněného měřicího obvodu. 

Jmenovitý proud svodiče BLITZDUCTOR XT je dán prou-
dovou zatižitelností a dovolenou výkonovou ztrátou im-
pedancí použitých pro oddělení bleskojistek od jemných 
přepěťových ochran, a schopností bleskojistek zhášet 
následný proud. Udává se jako hodnota stejnosměrného 
proudu (obrázek 8.2.9).
Příklad maximálních jmenovitých proudů jednotlivých svo-
dičových modulů BLITZDUCTOR XT je uveden v tabulce 
8.2.2.

Mezní kmitočet fG

Mezní kmitočet popisuje kmitočtově závislé chování svo-
diče. Jako mezní kmitočet je udáván kmitočet, při němž 
za definovaných podmínek nastává průchozí útlum (aE)  
3 dB (viz ČSN EN 61643-21) (obrázek 8.2.10). Pokud 
není uvedeno jinak, platí údaj o frekvenci pro systém  
s charakteristickou impedancí 50 Ω.

1

2

1‘

2‘

nárůst napětí du/dt = 1 kV/µs

U [V]
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

t [μs]

rychlost 
nárůstu napětí 
du/dt = 1 kV/µs 

napěťové omezení

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1.
0

1.
1

1.
2

ML4 B 180 ML2 B 180

ML4 BE

5
12
24
36
48
60
180

ML2 BE S

5
12
24
36
48
 
 

ML4 BD

5
12
24
48
60
180

ML2 BD S

5
12
24
48
 
180

ML4 BC
5
24

ML4 BE C
12
24

ML4 BE HF 5 ML2 BE HFS 5

ML4 BD HF
5
24

ML2 BD HFS
5
 

ML4 MY
110
250

ML2 MY
110
250

ML2 BD DL S 15

ML4 BD EX 24 ML2 BD S EX 24

ML4 BC EX 24

ML2 BD HF EX 6

Tabulka 8.2.1 Typové značení svodičových modulů BXT

Obrázek 8.2.5 Zkušební obvod pro zjištění napěťové-
ho omezení při rychlosti nárůstu napětí 
du/dt = 1 kV/μs 

Obrázek 8.2.6 Reakce bleskojistky při du/dt = 1 kV/μs 
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Kritéria výběru (VK)

1. Jak výkonný svodič je zapotřebí?
Dimenzování výkonu svodiče BLITZDUCTOR XT (zkušební 
impulsní proud) závisí na tom, jakou ochrannou úlohu má 
svodič plnit. Pro zjednodušení výběru jsou dále popsány 
čtyři případy.

Případ a
V tomto případě se chráněný přístroj nachází v budově vy-
bavené vnějším hromosvodem, nebo budova má kovové, 
bleskem ohrožované nástavby na střeše (např. anténní sto-
žáry, klimatizační jednotky). Telekomunikační či MaR kabel 
spojující koncové zařízení se snímačem (obrázek 8.2.11) 
vede mimo budovu. Vede ke snímači umístěnému v teré-
nu. Jelikož je budova vybavena vnějším hromosvodem, je 
zde nezbytný svodič bleskového proudu SPD typu 1.

Z produktové rodiny BLITZDUCTOR XT přicházejí v úvahu 
buďto svodiče bleskového proudu typu 1, nebo kombino-
vané svodiče typu 1.

Případ b
Tento případ je obdobný případu a, avšak budova s chrá-
něným koncovým zařízením nemá vnější hromosvod. Zde 
se nepočítá s výskytem přímých úderů blesku. Instalace 
svodiče typu 1 schopného odvádět bleskové proudy je 
pak nutná pouze v případě, že kabel MaR může být ovli-
věn údery blesku do budovy stojící poblíž, tzn. mohou být  
kabelem MaR odváděny dílčí bleskové proudy.

Pokud je toto možné vyloučit, postačí instalace přepěťové 
ochrany SPD typu 2 (obrázek 8.2.12).

1

2

1‘

2‘

proud Isn

U [V]

60
40
20
0

- 20
- 40
- 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

t [μs]

napěťové omezení

BLITZDUCTOR XT

IL

IL

IL

IT
zařízení

IL

1

2

1‘

2‘

f [Hz]

3 dB

fG

aE [dB]

Tabulka 8.2.2 Maximální jmenovité proudy svodičo-
vých modulů BXT

Obrázek 8.2.7 Zkušební obvod pro zjištění napěťové-
ho omezení při jmenovitém odvádě-
ném proudu

Obrázek 8.2.8 Napěťové omezení při jmenovitém od-
váděném proudu

Obrázek 8.2.10 Typická frekvenční charakteristika  
BLITZDUCTOR XT

Obrázek 8.2.9 Jmenovitý proud svodiče 
BLITZDUCTOR XT

Typ IL při 45 °C Typ IL při 45 °C

B 1,2 A

BE 0,75 A / 1 A BD 0,75 A / 1 A

BC 0,75 A / 1 A BE C 0,1 A

BE HF 1 A BD HF 1 A

MY 3 A BD DL S 0,4 A

BD EX 0,5 A

BD HF EX 4,8 A
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Případ c
V případě c nejsou v oblasti telekomunikační/MaR ka-
beláže žádná vedení zasahující mimo budovu. Ačkoli je 
budova vybavena vnějším hromosvodem, v pojednávané 
oblasti telekomunikačním systému se nemůže vyskytovat 
přímý bleskový proud. Proto jsou v tomto případě insta-
lovány svodiče přepětí. K tomu mohou být použity např. 
i kombinované svodiče BLITZDUCTOR XT s odpovídající 
ochranou koncového zařízení (obrázek 8.2.13).

Případ d
Případ d se liší od případu c v tom, že dotyčná budova 
nemá vnější hromosvod, jakož ani telekomunikační/MaR 
kabely zasahující mimo budovu. Proto jsou pro ochranu 
koncových zařízení nezbytné pouze svodiče přepětí. Tak 
jako v případech b a c, i zde mohou být použity např.  
i kombinované svodiče BLITZDUCTOR XT (obrázek 
8.2.14).

Případ b:

přep. ochrana

přep. ochrana 
kabel 
MaR/telco

koncové zařízení

snímač

koncové zařízenípřep. ochrana

vnější hromosvodPřípad c:

koncové zařízenípřep. ochrana

Případ d:

snímač

snímač

koncové zařízenípřep. ochrana

vnější hromosvodPřípad c:

Obrázek 8.2.11 Budova s vnějším hromosvodem a ka-
belovým vedením zasahujícím mimo bu-
dovu podle koncepce ochranných zón

Obrázek 8.2.12 Budova bez vnějšího hromosvodu a ka-
belovým vedením zasahujícím mimo bu-
dovu

Obrázek 8.2.13 Budova s vnějším hromosvodem a ka-
belovým vedením uvnitř budovy podle 
koncepce ochranných zón

Obrázek 8.2.14 Budova bez vnějšího hromosvodu a ka-
belovým vedením uvnitř budovy
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Komplexní elektrické a IT instalace vykreslují obrázek mo-
derního zemědělství. Dochází zde k optimalizaci časově 
náročných prací, a pokud je to možné, i k jejich automa-
tizaci. Jsou aplikovány postupy a systémy, projevující se 
pozitivně na výnosech.
Pro chov mléčného skotu to znamená, že:

� plně automatické krmicí a dojicí zařízení identifikuje 
transpondér krávy a řídí proces dojení nebo krmnou 
dávku,

� vydojené mléko je analyzováno na přítomnost krve či 
infekce a poté zlikvidováno nebo přečerpáno do nádrže,

� mléko z dojicího systému je v mléčném tanku chlaze-
no, a pomocí tepelného čerpadla je přes výměník ohří-
ván přívod zásobníku užitkové vody (úspora nákladů 
ohřevem užitkové vody),

� čisticí automatika proplachuje mléčné potrubí,

� vakuové zařízení zajišťuje podtlak pro dojení,

� tlakový vzduch ovládá bránu dojicího robotu, pohání 
krmicí mechanismy a pneumatický poháněč dobytka,

� elektrické lapače hmyzu mohou minimalizovat hmyzí 
populace a tedy i přenos infekcí,

Obrázek 9.6.2 Zapojení přepěťových ochran pro sběr-
nicové systémy a telefonní přípojku

Obrázek 9.6.1 Uspořádání přepěťových ochran pro zemědělskou budovu

HR 40 °C80 °C

odlučovač

sklad

napájení elektrického 
ohradníku

stáj

řízení

řízení

telco mléčný 
tank
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 ro

bo
tic

ký
 

sy
st

ém

čistička 
mléka

elektrický 
lapač hmyzu

rozvaděč 
měření

UV

řízení

zál. 
agregát

vakuum

switch controller

stlačený 
vzduch

PC

detailní zapojení 
viz obrázek 2

mlékárenský 
robotický systém

mléčný tank

controller switch

modem

PC

tel.
přípojka

9.6 Ochrana proti přepětí v zemědělských budovách
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� ventilátory zlepšují vnitřní klima stáje a tedy příznivě 
ovlivňují zdraví dobytka i kvalitu mléka.

Na příkladu zařízení s mlékárenskými roboty (obrázek 9.6.1) 
jsou jednotlivé systémy zobrazeny v jejich prostorovém umís-
tění. Řízení těchto systémů se uskutečňuje pomocí vícero 
datových vedení (obrázek 9.6.2). Prostřednictvím modemu 
má provozovatel k dispozici přístup k celému systému.

Norma ČSN 33 2000-7-705 ed. 2) doporučuje, aby v pří-
padě instalovaného elektronického zařízení byla zřízena 

ochrana proti blesku a přepětí. Tabulka 9.6.1 ukazuje 
vhodnou sestavu přepěťových ochran pro hospodářskou 
budovu (obrázek 9.6.1 a 9.6.2).

Pro ochranu zemědělských budov před přepětími je dúle-
žité ochranné potenciálové vyrovnání podle ČSN 33 2000-
5-54 ed. 3 a dále podle ČSN 33 2000-7-705 ed. 2. Tyto 
normy popisují připojení cizích vodivých částí v podlaze 
stájí a dojicích prostorách, a je doporučeno i pro roštové 
betonové podlahy.

Číslo pol. v obr. 9.6.1 a 2 Svodič Kat. č.

DEHNventil DV ZP TNC 255 
DEHNventil DV ZP TT 255
nebo alternativně:
DEHNshield DSH TNC 255
DEHNshield DSH TT 255

Instalováno na napájecí 
sběrnici před měřicím 
zařízením 

900 390 
900 391

941 300
941 310

DEHNrail                DR M 4P 255 3/N/PE ≤ 25 A 953 400

DEHNrail                DR M 2P 255 
DEHNflex DFL A 255

1/N/PE ≤ 25 A 
1/N/PE ≤ 16 A

953 200
 924 389

DEHNventil DV M TN 255
DEHNventil DV M TT 2P 255
nebo alternativně:
DEHNshield DSH TT 2P 255

1/N/PE

 951 200
951 110

941 110

SFL-Protector SFL PRO 6X konektorová lišta 909 250

BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HF 5
+ základna  BXT BAS
nebo alternativně:
BLITZDUCTOR BSP M2 BE HF 5 
+ základna  BXT BAS

sběrnice CAN-bus  
nebo ALCOM-bus 

920 270
920 300

926 270
920 300

DEHNpatch DPA M CAT6 RJ45S 48 LAN 929 121

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180 
+ základna BXT BAS
nebo alternativně:
DEHNbox DBX TC 180

Telefon UK0

920 247
 920 300

922 210

Tabulka 9.6.1 Příklad osazení přepěťových ochran pro zemědělskou budovu s mlékárenským robotickým systé-
mem (je třeba dodržet též technické údaje jeho výrobce).



DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2017

DS85/CZ/0317 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 54

K tomu, aby bylo možné v případě požáru bezpečně 
opustit budovu, je nezbytné, aby únikové cesty byly udr-
žovány prosté kouře. Kouř zhoršuje orientaci i dýchání lidí.
Zařízení pro odtah kouře a tepla jsou vybavena jak ruční-
mi, tak i automatickými hlásiči požáru, detekujícími kouř 
nebo vysokou teplotu, a pomocí elektromechanicky nebo 
pneumaticky poháněných oken či světlíků odvádějí kouř 
a teplo z únikových cest. Kromě této hlavní úlohy jsou 
tato okna a světlíky používány pro větrání. K tomu slouží 
přídavné ovladače, které mohou potlačit ovládací příkazy 
nižší priority. Protože tyto systémy musí být funkční i při 
výpadku napájecí sítě, jejich ústředny jsou vybaveny aku-
mulátory zajišťujícími napájení požárních hlásičů a odtahu 
kouře a tepla. Proto také bývají pohony oken a větracích 
světlíků stejnosměrné.

V následujících příkladech je pro dimenzování přepěťo-
vých ochran uvažováno napájecí napětí 24 V DC, obvyk-
lé v této oblasti techniky. Dále použijeme větrací světlíky  
s elektromechanickým pohonem a s odběrem nepřekra-
čujícím 1,8 A DC resp. 4 A DC.

Budova s nekovovou střechou  
a s vnějším hromosvodem
Zapuštěné nebo vyčnívající střešní nástavby staveb vyba-
vených vnějším hromosvodem musí být podle ČSN EN 
62305-3 ed. 2 umístěny v ochranném prostoru jímací sou-
stavy při dodržení dostatečné vzdálenosti s, a to tehdy, 
jakmile jsou překročeny následující mezní hodnoty:

Zapuštěné nebo vyčnívající kovové nástavby:

� 0,3 m výšky nad rovinou střechy,

� celkové plochy nástavby 1,0 m2,

� délky nástavby 2,0 m.

Zapuštěné nebo vyčnívající nekovové nástavby:

� výšky 0,5 m.

Z výše uvedených důvodů musí být větrací světlíky odpoví-
dající velikosti chráněny před zásahem blesku.

Obrázek 9.27.1 Světlík v ochranném prostoru jímače na nekovové střeše budovy s vnějším hromosvodem

9.27 Ochrana proti přepětí u zařízení pro odtah kouře  
a tepla

motor 
24 V DC < 4 A ochranný úhel α

2*
4*

3*

230 V / 50 Hz

detektor kouře

senzor větru a deště

ústředna 
systému

4* (6*)

4* (6*)6*

6*

detektor 
kouře

požární 
hlásič

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

DG M TN 275 (síť TN-S)
DG M TT 2P 275 (síť TT)

952 200 
952 110

BXT ML4 BE 24
+ BXT BAS

920 324
920 300

2 ks BXT ML4 BE 24
+ 2 ks BXT BAS 

920 324
920 300 

BXT ML4 BE 36 (1,8 A)
+ BXT BAS nebo
2x BVT ALD 36 (4 A)

920 336
920 300
918 408

BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

920 224
920 300 

 = 

Alternativně    

TL2 10DA CC
DRL 10 B 180 FSD
EF 10 DRL
8 ks DRL RE 24

907 991
907 401
907 498
907 422

* Minimální počet nutných vodičů
    (dbát jednotlivých pokynů výrobce)
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Díky instalovaným jímacím tyčím se světlíky nacházejí  
v ochranném prostoru v ochranné zóně LPZ 0B, znamena-
jící žádné zasažení zde instalovaných zařízení bleskovými 
proudy (obrázek 9.27.1). Svodič přepětí zde plní poža-
davky kladené v této zóně ohledně induktivní vazby.

Stavba s kovovou střechou a s vnějším 
hromosvodem
Na rozdíl od staveb s nekovovou střechou a vnějším hro-
mosvodem zde platí různé normativní předpisy ohled-
ně použitelnosti kovových střech jako jímací soustavy  
a ohledně jejich schopnosti vedení bleskového proudu:

1. Kovová střecha může být použita jako přirozený (náhod-
ný) jímač pouze pokud výrobce krytiny potvrzuje její po-
užitelnost jako jímací soustavy (ČSN EN 62305 3 ed. 2).

2. Kovová střešní krytina nemá požadovanou tloušťku t` 
(ČSN EN 62305-3 ed. 2, tabulka 3) a musí být chráněna 
proti přímým zásahům blesku, jelikož by její propálení 
mohlo způsobit požár snadno zápalných či dřevěných 

materiálů pod střešní krytinou a došlo by k porušení vo-
dotěsnosti střechy. Jímací soustava musí být propojena 
navzájem vodiči a spoji dimenzovanými pro bleskové 
proudy (např. testovanými svorkami, tvrdým pájením, 
svařováním, lisováním, šroubováním nebo nýtováním).

3. Kovová střešní krytina má nezbytnou tloušťku t (ČSN 
EN 62305 3 ed. 2, tabulka 3).

Ve spojení s popsanými variantami provedení kovových 
střech rozlišujeme ještě dvě varianty svodů:

A. Stěny sestávají z propojeného armování schopného 
vést bleskové proudy, nebo mají kovovou konstrukci. 
V těchto případech není třeba dodržovat dostatečnou 
vzdálenost, jelikož buďto je díky množství proudových 
cest (armováním) jednotlivý proud velmi nízký, nebo 
díky nízké indukčnosti (kovových nosníků) nehrozí 
nebezpečí přeskoku na jiné kovové struktury. Kovové 
fasády, v nejnižším místě (na úrovni terénu) každých 
15 m připojené na zemnicí soustavu, splňují rovněž 
uvedené požadavky. 

2*
4*

3*

230 V / 50 Hz

4* (6*)

4* (6*)6*

6*

motor 
24 V DC < 4 A ochranný úhel α

detektor kouře

senzor větru a deště

ústředna 
systému

detektor 
kouře

požární 
hlásič

Obrázek 9.27.2 Světlík v ochranném prostoru jímače na kovové střeše budovy se strukturou kovových svodů (kovový 
skelet, popropojovaný armovaný beton nebo uzemněná fasáda)

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

DG M TN 275 (síť TN-S)
DG M TT 2P 275 (síť TT)

952 200 
952 110

BXT ML4 BE 24
+ BXT BAS

920 324
920 300

2 ks BXT ML4 BE 24
+ 2 ks BXT BAS 

920 324
920 300 

BXT ML4 BE 36 (1,8 A)
+ BXT BAS nebo
2x BVT ALD 36 (4 A)

920 336
920 300
918 408

BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

920 224
920 300 

 = 

Alternativně    

TL2 10DA CC
DRL 10 B 180 FSD
EF 10 DRL
8 ks DRL RE 24

907 991
907 401
907 498
907 422

* Minimální počet nutných vodičů
    (dbát jednotlivých pokynů výrobce)
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B. Stěny sestávají z nevodivých materiálů (cihly, dřevo 
ap.) a svody jsou připojeny na zemnicí soustavu v ro-
zestupech odpovídajících třídě LPS.

Na budovách mohou být různé kombinace jímacích sou-
stav (viz předchozí body 1., 2. a 3) a svodů (viz předchozí 
body A. a B.). U staveb s jímací soustavou a svody v kom-
binacích 1.+A., 2.+A., nebo 3.+A. nehrozí zápalné výbo-
je. Úderům blesků do odvětrávacích světlíků lze zamezit  
jímací soustavou. Světlíky jsou tedy před přímými zásahy 
chráněny, avšak nenacházejí se v ochranné zóně LPZ 0B, 
jelikož jímače přivádějí bleskový proud přímo na střešní 
krytinu, což vede k rozdělení bleskového proudu do vel-
ké plochy. Protože však může dojít k úderu blesku v blíz-
kosti světlíku, doporučuje se instalace svodiče bleskového 
proudu (obrázek 9.27.2).

Budova s kovovou střechou a konvenčními svody je po-
važována za kritickou (obrázek 9.27.3). Při úderu blesku 
se bleskový proud rozdělí symetricky mezi svody. Přesto 

však zde hrozí nebezpečí, a tedy je zde nutnost dodržení 
dostatečné vzdálenosti. I u těchto budov je třeba zamezit 
přímému zásahu budovy pomocí jímací soustavy, avšak 
ani zde není odvětrávací světlík v ochranné zóně LPZ 0B. 
Protože zde mohou téci dílčí bleskové proudy do budo-
vy po kabelu pohonu ventilačního světlíku, je nezbyt-
ný svodič bleskových proudů. Budovy s odtahem kouře  
a tepla mívají zpravidla kvůli své výšce vícero svodů, v dů-
sledku čehož není nutno počítat s přetížením bleskového 
proudu.

Budovy bez vnějšího hromosvodu
Zde není třeba žádného rozlišování ohledně kovové nebo 
nekovové střešní krytiny, protože každý přímý zásah bu-
dovy znamená riziko požáru. Ani přímý zásah blesku do 
odvětracího světlíku není zvládnutelný svodiči bleskového 
proudu. Svodič přepětí zde plní funkci ochrany proti indu-
kovaným napětím (obrázek 9.27.4).

2*
4*

3*

230 V / 50 Hz

detektor kouře

senzor větru a deště

4* (6*)

4* (6*)6*

6*

motor 
24 V DC < 4 A

ústředna
systému

detektor 
kouře

požární 
hlásič

Obrázek 9.27.3 Světlík v ochranném prostoru jímače na kovové střeše budovy s tradičními svody

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

DG M TN 275 (síť TN-S)
DG M TT 2P 275 (síť TT)

952 200 
952 110

BXT ML4 BE 24
+ BXT BAS

920 324
920 300

2 ks BXT ML4 BE 24
+ 2 ks BXT BAS 

920 324
920 300 

BXT ML4 BE 36 (1,8 A)
+ BXT BAS nebo
2x BVT ALD 36 (4 A)

920 336
920 300
918 408

BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

920 224
920 300 

 = 

Alternativně    

TL2 10DA CC
DRL 10 B 180 FSD
EF 10 DRL
8 ks DRL RE 24

907 991
907 401
907 498
907 422

* Minimální počet nutných vodičů
    (dbát jednotlivých pokynů výrobce)
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2*
4*

3*

230 V / 50 Hz

detektor kouře

wind / rain sensor

4* (6*)

4* (6*)6*

6*

motor 
24 V DC < 4 A

ústředna
systému

detektor 
kouře

požární 
hlásič

Obrázek 9.27.4 Světlík v ochranném prostoru jímače na kovové střeše budovy s tradičními svody

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

DG M TN 275 (síť TN-S)
DG M TT 2P 275 (síť TT)

952 200 
952 110

BXT ML4 BE 24
+ BXT BAS

920 324
920 300

2 ks BXT ML4 BE 24
+ 2 ks BXT BAS 

920 324
920 300 

BXT ML4 BE 36 (1,8 A)
+ BXT BAS nebo
2x BVT ALD 36 (4 A)

920 336
920 300
918 408

BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

920 224
920 300 

 = 

Alternativně    

TL2 10DA CC
DRL 10 B 180 FSD
EF 10 DRL
8 ks DRL RE 24

907 991
907 401
907 498
907 422

* Minimální počet nutných vodičů
    (dbát jednotlivých pokynů výrobce)
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Hlavní úlohou nouzového osvětlení je ukázání a osvětlení 
únikových cest, osvětlení nebezpečných pracovišť až do 
bezpečného ukončení tamějších činností a osvětlení pro 
zabránění panice.

V následujícím textu bude pojednána ochrana proti pře-
pětí pro napájecí ústředny (CBS), na trhu uváděné jako 
centrální akumulátorové stanice.

Tyto systémy mají rozhraní na:

� napájecí síť;

� skříň s akumulátory;

� prvky spínající obvody nepřetržitého napájení, které ve 
spojení se systémově specifickými předřadníky svítidel 
umožňují individuální přiřazení jako trvalé, pohotovost-
ní nebo spínané trvalé světlo. Dále tyto prvky umožňují 
předepsané revize a monitorování jednotlivých svítidel. 
Navíc obsahují i potřebné prvky nadproudové ochrany;

� sběrnici pro komunikaci ústřední stanice s podřízenými 
jednotkami;

� LAN;

� dálkovou signalizaci;

� programovatelné vstupy a výstupy.

Z analýzy rizik vyplyne, zda je nutnné tato rozhraní chránit 
pomocí přepěťových ochran (SPD – Surge Protective Devi-
ce). Např. pro takřka bezrizikovou ochranu centrální aku-
mulátorové stanice je nezbytné osadit ochrany na všechna 

Obrázek 9.31.1 Centrální akumulátorová stanice, pří-
vod sítě, přívody k akumulátorům, 
sběrnicové vedení, vedení dálkové sig-
nalizace, vedení LAN a vedení nepře-
tržitého napájení – to vše v téže zóně 
LPZ 1 a v témže požárním úseku

Obrázek 9.31.2 Potenciálové vyrovnání pro ochranu 
před bleskem u obvodů nouzového 
osvětlení na přechodu zón budova-zem

9.31 Ochrana proti přepětí u nouzového osvětlení

sběrnice
LAN
prvky spínání 
proudových obvodů

napájecí zdroj

LAN

dálková signalizace

síť 3 x 230/400 V

akumulátorová skříň

obvody nepřetržitého napájení
230 V AC/216 V DC

sběrnicová stanice RS 485

nabíjení baterií

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24*
+ základna BXT BAS

920 324
920 300

DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 929 121

DEHNguard DG M TN 275 952 200

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5*
+ základna BXT BAS

920 271
920 300

DEHNguard DG M TN 275 952 200

DEHNguard M TNS 275*
DEHNguard M TT 275*

952 400
952 310

* zohlednit individuální požadavky rozhraní a sítě

CBSCBS

Č. Přepěťová ochrana Kat. č.

DEHNsecure DSE M 1 242 (2 ks)
propojovací lišta MVS 1 3

971 122
900 615
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výšeuvedená rozhraní. (obrázek 9.31.1). Na obrázcích 
9.31.1 až 9.31.4 jsou ty SPD, které jsou obvykle nutné, 
vyznačeny plně orámovaným symbolem. SPD instalované 
na základě analýzy rizik jsou vyznačeny čárkovaně orámo-
vaným symbolem.

Zatímco na obrázku 9.31.1 se vychází z toho, že na pří-
vodu napájecí i datové sítě do budovy je již koordinovaný 
svodič bleskového proudu (SPD typu 1) instalován, pro 
vedení obvodů nouzového osvětlení vycházející z budo-
vy je nutný též SPD typu 1 pro požadované potenciálové 
vyrovnání pro ochranu před bleskem (obrázek 9.31.2). 
Protože tyto obvody jsou napájeny jak střídavě, tak i stej-
nosměrně, musí zde instalovaný SPD typu 1 na přechodu 
zón LPZ 0A do LPZ 1 (vstup do budovy) pro to dimenzován. 
Z technických důvodů zde nemohou být použity stan-
dardní svodiče na bázi jiskřiště vyvinuté a testované pro 
AC obvody, jelikož při DC provozu chybí průchod napětí 
nulou, potřebný pro zhašení obloukového výboje. Ideální 
přepěťovou ochranou je zde DEHNsecure M 1 242, určený 
pro DC i AC (s předjištěním max. 10 A gL/gG).

Tak, jako musí být zaručeno fungování kabelové sítě  
i v případě požáru, je tomu stejně i při instalaci přepěťo-
vých ochran. To znamená, že při kabeláži se zaručenou 
funkcí při požáru je třeba přepěťové ochrany připojené na 
tuto kabeláž instalovat v rozvaděči v provedení E 30 (ob-
rázek 9.31.3). Přitom musí být rozvaděč E 30 dimenzován 
tak, aby nebyla překročena maximální přípustná teplota 
prostředí příslušného svodiče. K tomuto účelu musí být 
technický list této přepěťové ochrany dán k dispozici vý-
robci rozvaděče E 30.

Pokud je kabel se zaručenou funkčností vyveden skrze 
obvodovou zeď, a jestliže je přepěťová ochrana instalová-
na na vnější straně obvodové zdi, pak zde postačí běžný 
rozvaděč, ovšem s potřebným krytím IP (obrázek 9.31.4).

 

E 30E 30

přechod mezi požárními úsekypřechod mezi požárními úseky

E 30E 30

přechod mezi požárními úsekypřechod mezi požárními úseky

Obrázek 9.31.3 Potenciálové vyrovnání pro ochranu 
před bleskem u vedení E 30 v rozvadě-
či E 30 (vnitřní strana obvodové zdi)

Obrázek 9.31.4 Potenciálové vyrovnání pro ochranu 
před bleskem u běžného rozvaděče 
(vnější strana obvodové zdi)
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V chemických a petrochemických průmyslových provo-
zech při výrobě, zpracování, skladování a dopravě hořlavin 
(např. benzín, líh, zkapalněný plyn, výbušné prachy) vzni-
kají prostory s nebezpečím výbuchu. V těchto prostorech 
je pro zamezení výbuchům nutno eliminovat jakýkoli zdroj 
jisker. V příslušných bezpečnostních předpisech je pouká-
záno na ohrožení takových provozů atmosférickými výboji 
(bleskem). Je třeba si uvědomit, že zde hrozí nebezpečí 
výbuchu a požáru od přímého i nepřímého bleskového 
výboje, a to z toho důvodu, že takové provozy bývají často 
velmi rozlehlé.
Pro dosažení požadované dostupnosti a bezpečnosti je  
k ochraně elektrických a elektronických instalací proti bles-
kovým proudům a přepětím nezbytný koncepční postup.

Koncepce řešení ochrany
V prostorech s nebezpečím výbuchu se často používají jis-
krově bezpečné měřicí obvody. Obrázek 9.32.1 ukazuje 
principiální skladbu takového systému a přiřazení do zón 
ochrany před bleskem. Z důvodu požadované vysoké do-
stupnosti systémů a pro vyhovění značným nárokům na 
bezpečnost v Ex-zónách byly následující prostory rozděle-
ny na zóny ochrany před bleskem LPZ 1 a LPZ 2:

� vyhodnocovací elektronika v řídicí místnosti (LPZ 2),

� vysílače teploty u zásobníku (LPZ 1),

� vnitřní prostor zásobníku (LPZ 1).

Podle koncepce ochranných zón dle ČSN EN 62305-4 ed. 2  
musí být na hranicích zón všechna vedení vybavena dosta-
tečnými ochranami proti přepětí. Tyto ochrany budou po-
psány dále.

Vnější hromosvod
Vnějším hromosvodem se rozumí souhrn všech prostřed-
ků instalovaných na chráněném objektu nebo uvnitř, slou-
žících k zachycení bleskového výboje a odvedení blesko-
vého proudu do zemnicí soustavy.
Systém ochrany před bleskem pro prostory s nebezpečím 
výbuchu odpovídá za normálních okolností třídě ochrany 
LPL II. V odůvodněných jednotlivých případech, za zvlášt-
ních podmínek (např. zákonná ustanovení) nebo na zákla-
dě analýzy rizik, je možné se od tohoto pravidla odchýlit. 
Následující požadavky vycházejí z úrovně ochrany LPL II.

Jímací soustavy
V prostorech s nebezpečím výbuchu musí být zřizovány 
jímací soustavy minimálně podle LPS II (tabulka 9.32.1). 
Ke zjištění možných míst úderu blesku je doporučena  

Obrázek 9.32.1 Schéma rozdělení areálu a zařízení do zón ochrany před bleskem (LPZ)

9.32 Ochrana před bleskem a přepětím v prostředí 
s nebezpečím výbuchu

zasmyčkované potenciálové vyrovnání

stínění budovy, např. 
kovové armování

jímací soustava

vedení 
ke vzdálenému 
potenciálu

kovový zásobník 
o dostatečné tloušťce stěn

ventilace
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metoda valivé koule s poloměrem odpovídajícím minimál-
ně LPS II. V případě úderu blesku do jímací soustavy však 
v místě zásahu bleskem může dojít k jiskření či výboji. Aby 
se zabránilo nebezpečí zapálení, je třeba, aby jímací sou-
stava byla zřízena vně Ex-zón (obrázek 9.32.2). Jako jíma-
če mohou sloužit i náhodné součásti (např. kovové střešní 

konstrukce, kovová potrubí a zásobníky), pokud tloušť-
ka materiálu je min. 5 mm, a to podle ČSN EN 62305-3  
ed. 2, Příloha D 5.5.2, a pokud oteplení materiálu ani jeho 
úbytek v místě zásahu nevyvolá jiná další ohrožení (např. 
ztenčení stěny tlakového zásobníku, vysoká povrchová 
teplota v místě zásahu) (obrázek 9.32.1).

Svody
Svody jsou elektricky vodivé spoje mezi jímací soustavou 
a zemnicí soustavou. Pro minimalizaci možných škod při 
odvádění bleskového proudu k zemniči je třeba svody zří-
dit tak, aby od místa zásahu až po zem

� vedlo několik paralelních proudových cest (u zařízení 
v Ex-zónách po každých 10 m obvodu střechy jeden 
svod, minimálně však 4),

� délka proudových tras byla co možná nejkratší,

� pospojení pro potenciálové vyrovnání bylo provedeno 
všude, kde je to třeba.

� Osvědčilo se potenciálové vyrovnání provedené na 
úrovni terénu, a pak po každých 20 m výšky objektu.

Jako svody mohou být použita i armování železobeto-
nových staveb, pokud jsou vzájemně trvanlivě navzájem 
pospojena způsobem dovolujícím průchod bleskového 
proudu.

Dostatečná vzdálenost
K nebezpečnému přiblížení mezi součástmi vnějšího hro-
mosvodu a kovovými či elektrickými instalacemi uvnitř 
budovy dochází tehdy, jestliže izolační vzdálenost d mezi 

Třída 
LPS

Způsob ochrany Typický 
rozestup 

svodů  
[m]

Poloměr  
bleskové valivé 

koule [m]
Ochranný úhel a

Velikost  
smyčky (oka 
mříže) [m]

I 20

h [m]

α° 80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0 2 10 20 30 40 50 60

I II III IV

5 x 5 10

II 30 10 x 10 10

III 45 15 x 15 15

IV 60 20 x 20 20

zásobník

s

uzemnění 
(obvodový zemnič)

jímač např. 
teleskopický stožár

Obrázek 9.32.2 Jímací soustava pro zásobník s jímací-
mi tyčemi a jímacími lany

Tabulka 9.32.1 Uspořádání jímacích soustav podle třídy ochrany před bleskem
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jímací soustavou či svodem na jedné straně, a kovovými či 
elektrickými instalacemi uvnitř chráněné budovy na stra-
ně druhé, není dostatečná. Izolační vzdálenost nesmí být 
menší než tzv. dostatečná vzdálenost s (d>s).
Protože se ve skutečnosti bleskový proud rozdělí mezi 
jednotlivé svody podle jejich impedancí, je nezbytné do-
statečnou vzdálenost s podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro 
konkrétní stavbu či zařízení vypočítat samostatně.

Stínění budovy
Dalším opatřením v koncepci zón ochrany před bleskem je 
realizace stínění budovy. K tomuto účelu jsou podle mož-
ností pospojovány kovové fasády a armování stěn, podlah 
a stropů tvořících tak stínicí Faradayovy klece (obrázek 
9.32.3). Elektrickým pospojením těchto přirozených ko-
vových součástí chráněného objektu do co možná nejvíce 
uzavřených klecí se dosáhne pozoruhodného potlačení 
magnetických polí. Je možné tímto jednoduchým způ-
sobem zredukovat magnetická pole faktorem 10 až 300  
a vytvoří se tím infrastruktura pro EMC ochranu, a to za 
nízkých nákladů. Při dodatečných úpravách existujících 
staveb musí být pro prostorové odstínění k zajištění EMC 
např. instalovány obklady z rohoží z konstrukční oceli.

Ochrana proti přepětí v Ex-zónách
Zóny ochrany před bleskem a Ex-zóny jsou vzájemně har-
monizovány již ve stadiu projekce. To znamená, že musí 
být splněny jak požadavky na použití přepěťových ochran 
v Ex-zónách, tak i na hranicích zón LPZ. Místo instalace 
svodičů přepětí je tak jednoznačně dáno – nachází se na 
přechodu z LPZ 0B do LPZ 1. To zamezí vniknutí nebezpeč-
ných přepětí do Ex-zón 0 nebo 20, jelikož rušivý impuls je 
předem odveden. Také dostupnost čidel/vysílačů teploty, 
důležitých pro technologický proces, je tak podstatně zvý-
šena. Také musí být splněny požadavky ČSN EN 60079 11  
ed. 2, ČSN EN 60079 14 ed. 4 a ČSN EN 60079 25 ed. 2 
(obrázek 9.32.4):

� Instalace takových přepěťových ochran, které vydrží 
min. 10 impulsů po 10 kA bez poškození či narušení 
ochranné funkce.

� Zabudování přepěťové ochrany do kovového stíněné-
ho pouzdra, uzemněného min. 4 mm2 Cu vodičem.

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

Obrázek 9.32.3 Stínění budov využitím přirozených součástí stavby

w

dr
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dw
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dw

přímý zásah blesku

konvenční hromosvod stíněná budova

blízký zásah blesku

sa sa
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Podle definice v koncepci ochrany je PLC ve velíně dáno 
jako LPZ 2. Jiskrově bezpečné vedení od čidla teploty je 
rovněž na přechodu z LPZ 0B do LPZ 1 vedeno přes pře-
pěťovou ochranu. Tato přepěťová ochrana na opačném 
konci venkovního vedení vstupujícího do budovy musí být 
stejně dimenzovaná, jako přepěťová ochrana instalova-
ná u nádrže. Od přepěťové ochrany je jiskrově bezpeč-
né vedení dále vedeno přes oddělovací zesilovač (obrá-
zek 9.32.5). Odtud je pak vedeno stíněné vedení k PLC  
v LPZ 2. Připojení stínění tohoto kabelu na obou koncích 
pak umožňuje přechod kabelu z LPZ 1 do LPZ 2 bez pře-
pěťové ochrany, protože očekávané zbytkové rušení je 
oboustranně uzemněným stíněním kabelu významně po-
tlačeno (k tomu viz „Stínění v jiskrově bezpečnýchh měři-
cích obvodech“).

Další kritéria výběru přepěťových ochran  
v jiskrově bezpečných měřicích obvodech

Izolační pevnost zařízení
Pro to, aby bludné proudy nezkreslovaly údaje měřicích 
čidel, bývají měřicí signály vedené od nádrže galvanicky 
oddělené. Měřicí převodník má mezi jiskrově bezpečnou 
smyčkou 4 ... 20 mA a uzemněným teplotním čidlem izo-
lační pevnost ≥ 500 V AC. Zařízení je tedy plovoucí. Při 
instalaci přepěťových ochran je třeba tuto vlastnost za-
chovat.
Pokud má měřicí převodník izolační pevnost < 500 V AC, 
je jiskrově bezpečný měřicí obvod považován za uzem-
něný. V takovém případě pak použité přepěťové ochrany  
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Obrázek 9.32.5 Přepěťové ochrany pro jiskrově bezpečné měřicí obvody
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musí mít při jmenovitém rázovém proudu 10 kA (vlna 
8/20 μs) ochrannou napěťovou úroveň nižší, než je izo-
lační pevnost „uzemněného“ převodníku (např. UP (žíla/
PE) ≤ 35 V). 

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

Maximálně přípustné hodnoty L0 a C0

Před uvedením jiskrově bezpečného měřicího obvodu do 
provozu musí být prokázána jiskrová bezpečnost tohoto 
obvodu. Jak napáječ, tak i měřicí převodník, použitý kabel 
i přepěťové ochrany musejí v celku splňovat podmínky jis-
krové bezpečnosti. V daném případě je třeba vzít v úvahu 
i případné akumulátory energie (indukčnosti, kapacity)  
v přepěťových ochranách. U přepěťové ochrany typu  
BXT ML4 BD EX 24 (obrázek 9.32.6) jsou podle certifiká-
tu z typové zkoušky dle EU (PTB 99 ATEX 2092) vnitřní ka-
pacity a indukčnosti zanedbatelné a při posuzování celko-
vého obvodu není třeba je brát v úvahu (tabulka 9.32.2).

Maximální hodnoty napětí Ui a proudu Ii

Chráněný jiskrově bezpečný měřicí převodník má podle 
jeho technických údajů pro jiskrově bezpečné aplikace 
dáno maximální napájecí napětí Ui a maximální zkratový 

proud Ii (obrázek 9.32.7). Jmenovité napětí Uc přepěťové 
ochrany musí být minimálně tak vysoké, jako maximální 
výstupní napětí napájecího zdroje naprázdno. Také jmeno-
vitý proud přepěťové ochrany musí být přinejmenším tak 
vysoký, jako očekávaný zkratový proud Ii měřicího převod-
níku. Pokud by při dimenzování přepěťové ochrany nebyly 
dodrženy tyto mezní podmínky, mohla by být přepěťová 
ochrana přetížena a tedy by mohlo dojít k jejímu výpadku, 
nebo by mohlo dojít k narušení jiskrové bezpečnosti ne-
přípustným zvýšením teploty u přepěťové ochrany.

Koordinace přepěťové ochrany s koncovým 
zařízením
Doporučení NAMUR NE 21 stanovuje všeobecné pod-
mínky odolnosti provozních prostředků (např. měřicích 
převodníků) pro technologické procesy a laboratoře pro-
ti rušivým vlivům. Signálové vstupy takových zařízení 
musí odolávat napštím 0,5 kV mezi žílami (příčné napětí)  
a 1 kV mezi žílou a zemí (podélné napětí). Měřicí obvod 
a tvar měřicího impulsu jsou definovány v základní nor-
mě ČSN EN 61000-4-5 ed. 3. Podle amplitudy testovací-
ho impulsu je koncovému zařízení přiřazena odpovídající 
odolnost. Tyto výdržnosti jsou vyznačeny jako stupně 1-4. 
Přitom 1 znamená nejnižší stupeň odolnosti a 4 ten nej-
vyšší stupeň, Stupeň odolnosti je zpravidla možné nalézt  
v technické dokumentaci chráněného přístroje, nebo jej lze 
zjistit dotazem u výrobce. Při nebezpečí působení blesku  
a přepětí musí být rušivé impulsy na vedení (napětí, proud, 
energie) omezeny na takovou hodnotu, která se nachází 
pod zkušební úrovní koncového zařízení. Stupně odolnosti 
jsou vyznačeny na přepěťových ochranách (např. P1).

Tabulka 9.32.2 Příklad s jedním převodníkem teploty

Technické údaje Převodník TH02
Přepěťová ochrana 
BXT ML4 BD Ex 24

Místo instalace zóna 1 zóna 1

Úroveň ochrany proti jiskření ib ia

Napětí Ui max. = 29,4 V DC Uc = 33 V DC

Proud Ii max. = 130 mA IN = 500 mA

Kmitočet
fHART = 2200 Hz, frekvenční modu-

lace
fG = 7,7 MHz

Odolnost dle NE 21, např. 0,5 kV žíla/žíla
jmenovitý imp. proud In 20 kA (8/20 μs) 

ochranná úroveň ≤ 52 V žíla/žíla

Testováno podle ATEX, CE ATEX, CE, IEC 61643-21, IECEX

Plovoucí 500 V ano ano

Vnitřní kapacita Ci Ci = 15 nF zanedbatelná

Vnitřní indukčnost Li Li = 220 μH zanedbatelná
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Je třeba dodržet tyto normy pro zemnicí soustavu: 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN EN 62305-3 ed. 2: Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
příp. též ČSN EN 50310 ed. 3: Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením 
informační technologie
příp. též ČSN EN 50522: Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

1’ 1
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1
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Obrázek 9.32.6 Příklad zasmyčkované zemnicí soustavy

Obrázek 9.32.7 Příklad ošetření stínění u jiskrově bezpečných kabelů
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Mřížová zemnicí soustava
V praxi byly dříve zemnicí soustavy vytvářeny jako oddě-
lené (ochranné uzemnění pro hromosvod a pro ochranu 
před úrazem odděleně od funkčního uzemnění). To se 
ukázalo jako nevhodné a může to být dokonce nebezpeč-
né. Při úderu blesku zde mohou vzniknout rozdíly napětí 
v řádu stovek kV, což může vést ke zničení elektronických 
prvků, ohrožení osob a v důsledku výbojů k výbuchům  
v zónách s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu se do-
poručuje pro každou jednotlivou budovu či část zařízení 
vybudovat jeden vlastní zemnič, a tyto zemniče poté pro-
pojit do mříže. Toto zasmyčkování (obrázek 9.32.6) redu-
kuje potenciálové rozdíly mezi budovami / částmi zařízení 
a tedy i vyrovnávací dílčí bleskové proudy ve vedeních. 
Potenciálové rozdíly mezi budovami či částmi zařízení jsou 
v případě úderu blesku tím menší, čím hustší je zemnicí 
mříž. Jako hospodárné se prokázaly mříže o velikosti oka 
20 x 20 m (v prostředí s nebezpečím výbuchu a při instalaci 
elektronických systémů se doporučují mříže 10 x 10 m). Při 
výběru materiálu pro zemniče je třeba dbát na to, aby se 
zamezilo koroznímu ohrožení potrubních vedení v zemi.

Potenciálové vyrovnání
Ve všech prostorech s nebezpečím výbuchu je nutno pro-
vést důsledné potenciálové vyrovnání, aby nedocházelo 
k potenciálovým rozdílům mezi různými a cizími vodivý-
mi částmi. Rovněž nosné sloupy budov a stavební dílce, 
potrubní vedení, zásobníky atd. musejí být zapojeny do 
potenciálového vyrovnání tak, aby nebylo nutno počítat  
s napěťovými rozdíly ani při poruše. Vývody vodičů poten-
ciálového vyrovnání musí být zajištěny proti samovolnému 
povolení. Norma ČSN EN 60079-14 ed. 4 požaduje doplň-
kové pospojování, které je třeba pečlivě instalovat a ověřit 
v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54  
ed. 3. Při instalaci přepěťových ochran je třeba použít pro 
vodiče napojení na potenciálové vyrovnání min. Cu o prů-
řezu 4 mm2.

Potenciálové vyrovnání pro ochranu před 
bleskem vně Ex-zón
Použití přepěťových ochran v instalacích nn ve spotřebi-
telském sektoru a u MaR systémů vně prostor s nebezpe-
čím výbuchu (např. dozorna) nevykazuje žádné zvláštnosti 
oproti ostatním aplikacím a byly již mnohokrát popsány 

(viz dokument DS 649 E – „Red/Line Selection Guide“). 
V této souvislosti je třeba poukázat na to, že přepěťové 
ochrany pro vedení z LPZ 0A do LPZ 1 musí být schopny od-
vádět bleskový proud a být ověřeny zkušební vlnou 10/350 
μs. Přepěťové ochrany různých tříd musí být navzájem ko-
ordinvány. Vytvořením ochranného řetězce s přepěťovými 
ochranami od společnosti DEHN je toto zajištěno.

Stínění v jiskrově bezpečných obvodech
Ošetření stínění kabelu je důležitým opatřením proti elek-
tromagnetickým vlivům. Je zde požadováno, aby účin-
ky elektromagnetického pole ohledně jejich schopnosti 
vyvolat jiskření byly potlačeny na bezpečnou míru. To je 
však možné pouze tehdy, jestliže je stínění kabelu uzem-
něno na obou koncích. Oboustranné uzemnění stínění 
je v Ex-zónách přípustné tehdy, jestliže je možné s vyso-
kou jistotou počítat s neexistencí potenciálových rozdí-
lů mezi zemnicími body (mřížová zemnicí soustava s oky  
10 x 10 m), paralelně s jiskrově bezpečným vedením je ve-
den izolovaný zemnicí vodič o průřezu 4 mm2 (nebo lépe 
16 mm2), a ten je na libovolných místech na trase propojen 
se stíněním kabelu a spoj je vždy opět zaizolován. Toto pa-
ralelní vedení je pak na konci připojeno na touž přípojnici 
ekvipotenciálního pospojení, na kterou je připojen i stínicí 
plášť jiskrově bezpečného vedení (obrázek 9.32.6).

Navíc i armovací pruty, které jsou trvanlivě a elektricky vo-
divě propojeny, mohou být využity jako vodič potenciálo-
vého vyrovnání. Tyto jsou pak na obou koncích připojeny 
na přípojnici ekvipotenciálního pospojení.

Shrnutí
Ohrožení chemických a petrochemických provozů blesko-
vými výboji a z toho vyplývající elektromagnetické rušení 
jsou pojednány v příslušných směrnicích. Při uskutečňová-
ní koncepce zón ochrany před bleskem v projekci a rea-
lizaci takových zařízení lze minimalizovat rizika tvorby jis-
ker způsobených přímým zásahem blesku nebo výbojem 
rušivých energií indukovaných do vedení, a to technicky, 
bezpečnostně i ekonomicky akceptovatelným způsobem. 
Použité svodiče přepětí musí splňovat jak požadavky 
ochrany před výbuchem a koordinace s koncovým zaří-
zením, tak i požadavky vyplývající z provozních parametrů 
obvodů MaR.
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Zemnicí tyč3. Způsob použití 
3.1.1 Zemnicí tyč, jednodílná 

Zemnicí tyč ES ... slouží k nasazení zemnicích a zkratovacích přípravků (souprav) na zařízení ve vnitřním 
prostředí, v provedení hřídele se šestihranem a s příčným čepem, krátká hřídel (viz obr. 3.1.1). 
 

Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel se šestihranem 
ES SK 1000, ES SK 1500 
délka  1000 / 1500 mm 
zatížení hlavice 35 / 35 kg 
nebo 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel s příčným čepem 
ES SQ 1000, ES SQ 1500 
délka  1000 / 1500 mm 
zatížení hlavice 35 / 35 kg 
 
 
 
 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel se šestihranem STK 
ES SK STK 1000 
délka  1000 mm 
zatížení hlavice 35 kg 
ES SK STK 2000 
délka  2000 mm 
zatížení hlavice 14 kg 
nebo 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel s příčným čepem STK 
ES SQ STK 1000 
délka  1000 mm 
zatížení hlavice 35 kg 
ES SQ STK 2000 
délka  2000 mm 
zatížení hlavice 14 kg 
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Bližší informace naleznete v montážním návodu 
na www.dehn.cz
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prostředí, v provedení hřídele se šestihranem a s příčným čepem, krátká hřídel (viz obr. 3.1.1). 
 

Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel se šestihranem 
ES SK 1000, ES SK 1500 
délka  1000 / 1500 mm 
zatížení hlavice 35 / 35 kg 
nebo 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel s příčným čepem 
ES SQ 1000, ES SQ 1500 
délka  1000 / 1500 mm 
zatížení hlavice 35 / 35 kg 
 
 
 
 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel se šestihranem STK 
ES SK STK 1000 
délka  1000 mm 
zatížení hlavice 35 kg 
ES SK STK 2000 
délka  2000 mm 
zatížení hlavice 14 kg 
nebo 
Zemnicí tyč, jednodílná 
hřídel s příčným čepem STK 
ES SQ STK 1000 
délka  1000 mm 
zatížení hlavice 35 kg 
ES SQ STK 2000 
délka  2000 mm 
zatížení hlavice 14 kg 
 
 


