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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, ed.2, 2017-12; 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, ed.2, 2018-04; 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, ed.2, 2018-05; 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 CLC/TS 61643-12 (341392), 2013-06: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené 
v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci
ČSN EN 61643-21, 2002; Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních 
a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební metody
CLC/TS 61643-22, 2005-09: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 22: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních 
a signalizačních sítích – Výběr a zásady instalace (nezavedena)

ČSN EN 60664-1 ed.2, 2008; Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
ČSN EN 61000-4-5 ed.3, 2015; Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový 
impulz – Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-9, ed.2, 2017-03; Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 9: Pulsy 
magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC (IEC 1000-4-9:1993) 
ČSN EN 61000-4-10 ed.2, 2017-07; Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 10: 
Tlumené kmity magnetického pole – zkouška odolnosti. Základní norma EMC

ČSN EN 50539-11 (341394), 2013-09: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití 
zahrnující DC – Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
ČSN CLC/TS 50539-12 (341394), 2013-05: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití 
zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických

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

Aktuální přehled souvisejících ČSN 
s ochranou před bleskem (k 1. 7. 2018) 
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ČSN EN 50310 ed.4, 2017-02; Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační 
technologie
ČSN EN 50130-4 ed.2, 2012; Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: 
Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, 
kontroly vstupu a přivolání pomoci

ČSN 33 2000-1 ed.2, 2009; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
defi nice
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 2000-4-443 ed.3, 2016-11; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím 
a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-5-534 ed.2, 2016-11; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – 
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 ed.2, 2017-03; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání
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Oprava versus rekonstrukce hromosvodu 
podle platné právní úpravy ČR

1. Úvod
Tento příspěvek je výňatkem ze sborní-

ku č. 9 semináře Unie soudních znalců, o. s., 

který si lze stáhnout v plné verzi z: http://
uniesoudnichznalcu.cz/vzdelavani-znalcu/
sborniky

2. Mimořádná událost po úderu blesku

Po úderu blesku do hromosvodu, který

chránil provoz biotechnologie, došlo k pře-

skoku části bleskového proudu do kovové kon-

strukce objektu (obr. 1). V důsledku průchodu 

bleskového proudu přes asfaltovou lepenku se 

tato hořlavá krytina vznítila a následně začala 

hořet také tepelná izolace objektu. Izolace spo-

lu s plechy tvořila základní obvodové opláště-

ní, které bylo uchyceno na ocelové konstruk-

ci stavby. Škoda činila pouze 300 000 korun, 

protože vznik požáru byl zpozorován ihned 

po úderu blesku. Důležitou okolností byl také 

včasný příjezd jednotek HZS.

Výpočet této vzdálenosti pro izolační ma-

teriál a třídu LPS I (200 kA) [1] a [2] podle 

normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 6.3 [3]:

– Jímací vedení.

s = 1,92 m (instalace s = 0,85 m).

– Okružní vedení.

s = 0,72 m (instalace s = 0,5 m).

– Svody.

s = 0,67-0,12 m (instalace – žádný izolač-

ní materiál s = 0,07 m).

Projektant nesplnil protipožární opatření, 

tj. nedodržel dostatečnou vzdálenost s mezi 

jímacím/okružním vedením a svody na jed-

né straně a hořlavou krytinou/plechy na stra-

ně druhé.

Posouzení zprávy o revizi hromosvo-
du výchozí 

Výňatek (obr. 3)

Revizní technik nesplnil požadavky normy:

– ČSN 33 1500. Závěr zprávy o výchozí re-

vizi neodpovídá změně Z4/2007 [4].

– ČSN EN 62305-3 ed. 2 [3]:

– čl. 7.1 Účel revize. Nesoulad mezi nor-

mou a instalací.

– čl. 6.3 Výpočet dostatečné vzdálenosti

s – viz dříve uvedené argumenty.

– Jímací vedení s = 0,85 m (podle normy s = 

1,92 m).

– Okružní vedení s = 0,5 m (podle normy s = 

0,72 m).

Dílčí konstatování
Tento případ může být posouzen i jako

trestný čin obecného ohrožení, protože na-

vržený hromosvod měl parametry přibliž-

ně o 30 % nižší než podle příslušných no-

rem ČSN (třída LPS I). Délka izolační vzpě-

ry hromosvodu byla o 30 % menší. To vedlo 

k podstatnému zhoršení požární bezpečnos-

ti stavby.

Pozn.:
Dalšími kritérii pro kvalifikaci trestného 

činu obecného ohrožení jsou:

– výše škody nad 5 000 000 Kč,

– více než sedm osob v objektu.

3. Legislativa ČR

3.1 Ekonomická část

Související právní předpisy:

– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-

ní pozdějších předpisů [5];

– vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se prová-

dějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-

pisů pro účetní jednotky, které jsou pod-

nikateli účtujícími v soustavě podvojného

účetnictví [6].

Problematika správné-

ho posouzení technického 

zhodnocení a oprav stále 

patří k velkým daňovým 

problémům, protože mají 

rozdílný daňový režim. 

Zatímco náklady na opra-

vy lze zahrnout do výda-

jů (nákladů) vynaložených 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů přímo 

bez ohledu na jejich výši, u výdajů (nákladů) 

na technické zhodnocení, jestliže přesáhne 

u jednotlivého majetku ve zdaňovacím ob-

dobí částku 40 000 Kč, tak lze učinit až pro-

střednictvím daňových odpisů.

Definice základních pojmů podle § 47 vy-

hlášky č. 500/2002 Sb. [6]

– odstavec 2

Opravou se odstraňují účinky částečného

opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 

do předchozího stavu, přičemž uvedením do 

Ing. Jiří Kutáč, 
předseda Unie soudních znalců, o. s.

Obr. 1. 
Průraz 
bleskem 
izolo-
vaného 
okružního 
vedení dél-
ky pouze 
0,5 m

Obr. 2. 
Rozměry 
haly

Obr. 3. Výňatek zprávy
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provozuschopného stavu se rozumí provede-

ní opravy i s použitím jiných než původních 

materiálů, dílů, součástí nebo technologií, 

když tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, 

kterou se zpomaluje fyzické opotřebení 

a předchází poruchám a odstraňují se drob-

nější závady. Udržování je daňově uznatel-

ným výdajem (nákladem) stejně jako opra-

va. Na udržování však nemůže být, na rozdíl 

od oprav hmotného majetku, tvořena rezerva 

podle zákona o rezervách.

– odstavec 4

Technické zhodnocení jako: výdaje na

dokončené nástavby, přístavby a stavební 

úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

jestliže převýší u jednotlivého majetku v úhr-

nu částku 40 000 Kč. Technickým zhodnoce-

ním jsou i uvedené výdaje nepřesahující sta-

novenou hranici, které poplatník na základě 

svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (ná-

klad) podle § 26 odst. 2 písm. a) ZDP (zákon 

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu [7]).

Rekonstrukcí zákon rozumí takové zása-

hy do majetku, které mají za následek změ-

nu jeho účelu nebo technických parametrů.

Modernizací je rozšíření vybavenosti nebo 

použitelnosti majetku. V případě stavebních 

úprav je třeba vždy postupovat podle staveb-

ních předpisů.

Rozdíl mezi opravou a technickým 
zhodnocením

V čem spočívá zásadní rozdíl mezi opra-

vou a technickým zhodnocením? Zatímco 

oprava znamená buď výměnu původního za 

nové při zachování funkčnosti, nebo uvede-

ní majetku do původního stavu, technické 

zhodnocení představuje: změnu funkčnos-

ti objektu (u nemovitosti) nebo použitelnos-

ti (u věci movité), stavebně-dispoziční změ-

nu objektu, konstrukční změnu zasahující do 

podstaty věci, instalaci nebo zabudování no-

vých prvků či zásadní změnu technických pa-

rametrů věci (např. zvýšení výkonu, snížení 

spotřeby, apod.).

Důkazní břemeno prokázat, zda jde o opra-

vu, či technické zhodnocení, je vždy výhrad-

ně na straně poplatníka. Ten musí doložit pů-

vodní stav před úpravami a nový stav po pro-

vedených úpravách tak, aby oba stavy mohly 

být porovnány. 

Jako důkazní prostředek může daňový po-

platník použít všechny prostředky, jimiž lze 

ověřit jeho tvrzení, jestliže nejsou získány 

v rozporu s obecně platnými právními předpi-

sy. Je důležité, aby na faktuře nebo v přilože-

ném rozpisu dodavatelská firma vždy uvedla 

podrobný rozpis, čeho se oprava týkala. Dolo-

žit skutečnost, zda jde o opravu, či technické 

zhodnocení je možné také technickou doku-

mentací, dodacím listem, odborným posud-

kem, fotodokumentací apod.

Vhodnou pomůckou pro rozlišení, zda 

jde o opravu, nebo technické zhodnocení bu-

dovy, může být stavební zákon č. 183/2006 

Sb. [8], který vymezuje práce udržovací, 
na které není třeba stavební povolení, neboť 

jde o drobné činnosti, které neovlivňují sta-

bilitu stavby.

Za technické zhodnocení se považuje pře-

devším nástavba, přístavba, podstatné sta-

vební úpravy, rekonstrukce a modernizace 

(výdaje na projektovou dokumentaci budou 

součástí celkových nákladů), výměna elek-

troinstalace při změně napětí, zřízení spo-

lečné televizní antény, koupě rozváděče pro 

montáž nového elektroměru s větším po-

čtem jističů, vložkování komínů, instalace 

ústředního topení, výměna kotle za výkon-

nější nebo výměna kotle při změně druhu pa-

liva, instalace žaluzií, zvětšení oken a dveří 

a nebo výměna starých dveří za nové s bez-

pečnostní úpravou. Dále postavení nové stře-

chy při provedení nástavby dalšího podlaží 

včetně souvisejících fasádních, malířských 

a natěračských prací. To vše za předpokla-

du, že celková výše těchto nákladů přesáhla 

hodnotu 40 000 Kč.

U zateplení objektu jde o technické zhod-

nocení, protože představuje: 

– změnu funkčnosti objektu (u nemovitosti),

konstrukční změnu zasahující do podstaty

věci, instalaci,

– zabudování nových prvků či zásadní změ-

nu technických parametrů věci (např. sní-

žení spotřeby).

Tudíž v tomto případě nemůže jít o opravu.

3.2 Technická část

Výňatek z vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby [9].

Podle ní musí být, viz. § 36, provedena

analýza rizika škod podle normových hod-

not pro stavby, u kterých by mohlo nastat:

a) ohrožení života nebo zdraví osob, ze-

jména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitř-

ním shromažďovacím prostorem, stavbě pro 

obchod, zdravotnictví a školství, stavbě uby-

tovacích zařízení nebo stavbě pro větší po-

čet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na ve-

řejných službách, zejména v elektrárně, ply-

nárně, vodárně, budově pro spojová zaříze-

ní a nádraží,

c) výbuch, zejména ve výrobně a skladu

výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípa-

dě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, 

knihovně, archivu, muzeu, budově, která je 

kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední

stavby, které podle písmen a) až d) musí být 

před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené ne-
bezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího 
umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, 
zejména u továrního komína, věže, rozhledny 
a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí

být proveden výpočet řízení rizika podle 

normových hodnot k výběru nejvhodnějších 

ochranných opatření stavby.

Normovou hodnotou podle § 3 písm. k) 

této vyhlášky se rozumí:

Konkrétní technický požadavek, zejména 
limitní hodnota, návrhová metoda, národně 
stanovené parametry, technické vlastnosti 
stavebních konstrukcí a technických zařízení, 
obsažený v příslušné české technické normě, 
jehož dodržení se považuje za splnění poža-
davků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Podle dále uvedeného stanoviska Minis-

terstva pro místní rozvoj pro účely této vy-

hlášky je to soubor norem ČSN EN 62305-1 

až -4 ed. 2 [1], [2], [3], [10].

Dílčí konstatování:
U zateplení objektu jde o technické zhod-

nocení, protože představuje: změnu funkč-

nosti objektu (u nemovitosti), konstrukční 

změnu zasahující do podstaty věci, instala-

ci nebo zabudování nových prvků či zásad-

ní změnu technických parametrů věci (např. 

snížení spotřeby). Tudíž v tomto případě se 

nemůže jít o opravu.

4. Technické posouzení rizik ochrany
před bleskem

Hromosvod je protipožární ochrana budov 

či staveb před bleskem. Při rekonstrukci či 

technickém zhodnocení objektu je třeba pro-

vést analýzu rizika podle ČSN EN 62305-2 

ed. 2 [2] a na jejím základě stanovit úroveň 

Obr. 4. 
Příklad 
zateplení 
bytového 
domu

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání
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Obr. 5. 
Rozměry – 
výpočet 
podle 
neplatné 
normy

Obr. 6. 
Výpočet 
podle 
aktuální 
normy

ochrany před bleskem LPS I až IV. Dále je 

nutné vypočítat dostatečnou vzdálenost mezi 

hromosvodem a první kovovou konstrukcí bu-

dovy. Ve většině případů může jít o železobe-

tonovou konstrukci budovy. 

Příklad zateplení obytného domu
Rozhodujícím kritériem bezpečnosti hro-

mosvodu z hlediska požáru je výpočet do-

statečné vzdálenosti s podle normy ČSN EN 

62305-3 ed. 2, čl. 6.3 [3].

Pro bytový dům o rozměrech 60 × 20 ×  

× 20 m (obr. 4) byl proveden výpočet také pro:

– šest svodů (obr. 5) podle již zrušené normy

ČSN 34 1390 [11]. Největší vzdálenosti je

dosaženo pro hořlavou střechu s = 1,11 m

a pro svislé svody s = 0,71 m;

– dvanáct svodů (obr. 6) podle platné normy

ČSN EN 62305-3 ed. 2 [3]. Největší vzdá-

lenosti je dosaženo pro hořlavou střechu

s = 0,67 m a pro svislé svody s = 0,53 m.

Dílčí konstatování:
V případě opravy hromosvodu jde o pou-

hou výměnu, např. drátu. Přitom revizní tech-

nik ve většině případů vůbec neposuzuje vý-

počet dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 

62305-3 ed. 2 [3]. Tuto povinnost mu ukládá 

vyhláška č. 50/78 Sb. §12 [12] – posouzení 

podle nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Z uvedených výpočtů je zřejmé, že v pří-

padě opravy, která je provedena podle již zru-

šené normy ČSN 34 1390 [11], podstatně na-

roste riziko vzniku požáru v důsledku průcho-

du bleskového proudu přes hořlavou krytinu 

střechy (viz bod 2) [13].

5. Shrnutí

Je-li při zateplení demontován hromosvod,

musí být pro příslušný objekt či stavbu:

– Vyhotovena projektová dokumentace po-
dle ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 [1], [2],
[3], [10] a posouzena především dosta-
tečná vzdálenost s mezi vodičem hromo-

svodu a první vnitřní kovovou instalací/ 
/konstrukcí.

– Vypracována zpráva o výchozí revizi podle
ČSN EN 62305-1 až -4 ed. 2 [1], [2], [3], [10].

– To vše musí být podle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. [8] nahlášeno příslušné-
mu stavebnímu úřadu.

– Bude-li cena opravy přesahovat částku 40
000 Kč a přitom budou změněny vlastnosti
objektu, může jít také o daňový únik vzhle-
dem k finančnímu úřadu.

– Okolnosti vzniku mimořádné události po úde-
ru blesku (viz bod 2) mohou být posouzeny
i z pohledu trestného činu obecného ohrožení.
Uvedená argumentace je podložena cito-

vanou platnou právní úpravou ČR.

Literatura:
[1] ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 Ochrana před

bleskem – Část 1: Obecné principy.

[2] ČSN EN 62305-2, ed. 2:2013 Ochrana před
bleskem – Část 2: Řízení rizika.

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

[4] ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy –
Revize elektrických zařízení.

[5] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.

[6] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
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o účetnictví.

[7] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon).

[9] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poža-

davcích na stavby.

[10] ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 Ochrana před
bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbách.

[11] ČSN 34 1390:1969 Elektrotechnické předpisy. 
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[12] Vyhláška č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice.
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HODNOCENÍ ČLÁNKU
hlasuj v elektronické verzi

Technika v domácnosti (17)
Baťův sporák

Mgr. Lucie Střechová,
Národní technické muzeum

Východiskem z velké hospodářské kri-

ze na přelomu 20. a 30. let 20. století se 

v mnoha firmách stala razantní změna ve 

způsobu podnikání, v modernizaci výro-

by, a především v přístupu k zaměstnan-

cům. Průkopníkem v tomto novém směru 

byla jednoznač-

ně zlínská firma 

Baťa a velkolepé 

vize jejího zakla-

datele Tomáše 

Bati a následně 

jeho bratra Jana 

Antonína. Nejen-

že si oba uvědo-

mili skutečnost, 

že prosperita fir-

my stojí na kvalifikovaných zaměstnancích, 

ale v důsledku toho rozvinuli vlastní firemní 

vzdělávací systém. Následně se také zabý-

vali tím, jak jejich zaměstnanci žijí. V rám-

ci snahy zabezpečit jim odpovídající úroveň 

bydlení projektovali firemní domky v okolí 

svých provozů.

Tak tomu bylo i v případě nové výroby 

dětské obuvi ve Zruči nad Sázavou. I zde 

začala firma Baťa začátkem roku 1939 bu-

dovat pro své dělníky novou obytnou čtvrť. 

Na projektech zabývajících se především 

účelností bydlení se podílelo několik více 

či méně známých československých archi-

tektů. Ti se přirozeně snažili zapracovat po-

slední trendy moderního bydlení i do jed-

noduchých domků pro baťovské dělníky. 

K pokrokům doby patřila především elek-

třina, která se v moderně pojatém bydlení 

uplatňovala ve všech směrech. Koncepci 

a míru vybavenosti dodnes dokládá docho-

vaný tříplotýnkový elektrický sporák s trou-

bou z jednoho z realizovaných domků. Jde 

o běžný jednoduchý typ domácího sporáku,

který vypovídá nejen o snaze zadavatele vy-

bavit domky základními spotřebiči, k nimž

zřejmě patřil i bojler na ohřev vody, nebo

dokonce lednice k hospodárnému uchová-

ní potravin. I samotný výrobní štítek sporá-

ku, který nese označení Baťa, dává zprávu

o tom, že se sama firma podílela na produk-

ci určitých spotřebičů. To je zcela nová in-

formace, která jen podtrhuje záměr pokro-

kové koncepce bydlení a poukazuje na sna-

hu navrhnout všechno od půdy až po sklep

odlišně, tedy „baťovsky“.

Nyní bude mít sporák, který byl použí-

ván až do roku 2010, zcela novou úlohu. Je 

zařazen do sbírky Technika v domácnosti 

Národního technického muzea a bude do-

kládat zmíněnou skutečnost s poukazem na 

zaměstnavatele, který si vážil svých dobře 

pracujících a kvalifikovaných zaměstnanců. 

(pokračování)

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání
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Výpočet rizika dle vyhl. č. 268/2009 Sb.
a jímače ESE

V r. 2015 vyšly v odborných časo-
pisech články, ve kterých Velkoobchod 
Vysočina obhajoval použití aktivních jí-
mačů NIMBUS. V reakci na tyto člán-
ky a dotazy čtenářů zveřejnilo vedení 
subkomise Ochrana před bleskem při 
TNK 22 odbornou reakci na výše uve-
dené články. Rovněž já osobně se své 
praxi neustále setkávám s dotazy, jak 
je to s výpočtem rizika u alternativních 
hromosvodů, které mají fungovat na ji-
ném principu než klasické pasivní jí-
mací soustavy. Proto jsem se odborné 
stanovisko předsedy a místopředsedy 
subkomise rozhodl rozšířit podrobněji 
o souvislosti plynoucí přímo z vlastní-
ho výpočtu rizika.

Nebudu zde opakovat citace z nále-
zu nejvyššího správního soudu (sp.zn 1 
As 162/2014 ze dne 28.5.2015), které 
byly podrobně uvedeny výše zmíněným 
vedení subkomise při TNK 22 a s mým 
vyjádřením velmi úzce souvisí. Ve 
svém příspěvku se zaměřím hlavně na 
vstupní hodnoty do výpočtu rizika.

Povinnost provést výpočet rizika 
je dán vyhláškou č. 268/2009 Sb. pro 
všechny případy, kde by blesk mohl 
ohrozit zejména životy a zdraví lidí, ne-
bo způsobit nemalé škody na majetku, 
službách veřejnosti a provozních ztrá-
tách. Podrobně vše určuje § 36, odst. 1.

Minimální přípustnou kvalitu ochra-
ny před bleskem pak určuje odst. 2 té-
hož paragrafu, který zní:

Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí 
být proveden výpočet řízení rizika podle 
normových hodnot k výběru nejvhodněj-
ších ochranných opatření stavby.

Co se rozumí normovou hodno-
tou, určuje § 3, odst. k) vyhlášky č. 
268/2009 Sb. který zkráceně zní:

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
normovou hodnotou návrhová metoda 
obsažená v české technické normě, jejíž 
dodržení se považuje za splnění poža-
davků konkrétního ustanovení této vy-
hlášky.

Podrobně vše rozebírá i výše zmíně-
ný nález Nejvyššího správního soudu.

Příslušný mezinárodně přijatý po-
stup výpočtu rizika, platný v ČR, je tedy 
dán platnou českou technickou normou 
ČSN EN 62305-2 určenou pro výpočet 

rizika. Od 1.2.2013 již v edici 2. Norma 
rovněž udává přesné hodnoty výpočto-
vých koefi cientů dosazovaných do vý-
počtu a odpovídajících reálné situaci ve 
vyšetřovaném objektu.

Výpočty provedené dle ČSN EN 
62305-2 ed. 1 byly platné pro dokonče-
ní staveb projektovaných před 1.2.2013 
a dokončených a zkolaudovaných do 
13.1.2014. Pokud se do toho termínu 
kolaudace nepodařila úspěšně provést, 
mělo být povinností vše znovu prověřit 
dle edice 2. A provést případné úpravy.

V souvislosti s platností ČSN EN 
62305-2 (ed.1 i ed.2) je nutné si uvě-
domit, že veškeré skutečnosti ve vyšet-
řovaném objektu, na jejichž základě se 
zadávají do výpočtu hodnoty různých 
koefi cientů, musí odpovídat ustanovení 
uvedeným v ostatních částech souboru 
ČSN EN 62305. To samozřejmě platí 
pro obě edice, kde v rozsahu platnosti 
jsou uvedeny pouze ostatní části sou-
boru norem 62305, tedy části 1, 3 a 4. 
Nikde norma neuvádí, že by byla platná 
i s francouzskou normou NF C 17 –102

Dále je nutné si uvědomit, že výpo-
čet rizika dle ČSN EN 62305-2 (v ed. 1 
i ed.2) je statistický výpočet, který na 
základě zadaných parametrů vyšetřova-
ného objektu, jeho okolí a všech opat-
ření proti blesku na objektu realizova-
ných, určuje míru ohrožení bleskem 
a pravděpodobnost poškození a výši 
možných škod. 

Proto i opatření proti blesku a jeho 
následkům, mají ve výpočtu čistě stati-
stickou hodnotu, která vyjadřuje míru 
ohrožení objektu vztaženou ke konkrét-
nímu opatření.

V souvislosti s jímači ESE je nutné 
podrobněji prověřit vztah hodnoty ko-
efi cientu odpovídajícímu provedenému 
LPS a statistické míře skutečného ohro-
žení objektu. 

Provedení LPS vstupuje do výpočtu 
rizika koefi cientem PB.
1)  Tento koefi cient vstupuje rovnicí 

(B.1):
PA = PTA × PB

do koefi cientu PA, a tím i do součás-
ti rizika RA související s úrazem ži-

vých bytostí bleskovým proudem, 
viz rovnice (6): 

RA = ND × PA × LA

2)  koefi cient PB vstupuje přímo do sou-
části rizika RB souvisejícím s hmot-
nou škodou na stavbě v souvislosti 
s úderem blesku do stavby, viz rov-
nice (7):

RB = ND × PB × LB

Hodnoty koefi cientu PB jsou dá-
ny tabulkou B.3. Tato tabulka různým 
úrovním bezpečnosti provedení jímací 
soustavy přiřazuje i výši hodnoty prav-
děpodobnosti PB .

Pro nechráněnou stavbu je PB = 1, 
pro izolovaný hromosvod třídy LPS I je 
PB = 0,02, pro třídu LPS II je PB = 0,05, 
pro LPS III je PB = 0,1 a pro LPS IV 
je PB = 0,2. Pro neizolované hromosvo-
dy (faradayova klec) jsou hodnoty ještě 
nižší.

Poznámka 1 pod tabulkou uvádí, že 
změny hodnot koefi cientu PB jsou mož-
né, ale musí odpovídat kritériím uvede-
ným v ČSN EN 620305-1. Těmto krité-
riím samozřejmě odpovídají i hodnoty 
uvedené v této tabulce v normě.

Čím je tedy koefi cient PB 
jednoznačně určen?

ČSN EN 62305-1 udává parametry 
bleskových výbojů a četnost jejich vý-
skytu na základě dlouhodobých celo-
světových měření. V souvislosti s fy-
zikální podstatou účinnosti konvenční-
ho LPS popsaného v ČSN EN 62305-3 
ed.2 (platilo samozřejmě i pro ed.1) je 
důležitá hodnota minimálního vrcholo-
vého proudu pro danou třídu LPS, kte-
rá je ještě schopna vybudit vstřícný vý-
boj přímo z LPS tak, aby tento, i bles-
ky o vyšším vrcholovém proudu, byly 
bezpečně LPS zachyceny a svedeny. 
Blesky o menší vrcholové hodnotě, než 
je minimální udaná, sice LPS může za-
chytit, ale také nemusí. Proto jsou uva-
žovány ve výpočtu rizika jako nezachy-
cené, působící škodu vždy. Skutečnost 
tedy může být lepší, než vyplyne z vý-
počtu rizika, protože i tyto menší blesky 
mohou být někdy v reálu konvenčním 
hromosvodem zachyceny.

Ing. Milan Kaucký
viceprezident ESČ

člen Subkomise ochrana před bleskem při TNK 22
autor bezplatného programu na výpočet rizika na www.kniska.eu
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Zde je nutno se zmínit o fyzikálním 
principu metody valivé koule. Nikdo 
jistě nebude pochybovat o tom, že okolo 
elektrického výboje, tedy i výboje blesku 
se šíří elektromagnetické pole. Přitom 
u každého elektromagnetické pole klesá 
jeho intenzita s třetí mocninou vzdáleno-
sti od zdroje, tedy má shodnou intenzitu 
v pomyslných kulových vrstvách.

Přičemž poloměr valivé koule od-
povídá poloměru pomyslné koule oko-
lo čela výboje o nejnižší intenzitě elek-
tromagnetického pole, která je ještě 
schopna vybudit vstřícný výboj a spojit 
oba kanály a spolehlivě blesk zachytit. 
Z toho je vidno, že účinnost konvenč-
ního LPS je jednoznačně dána platný-
mi fyzikálními zákony a je jednoznačně 
i kvantifi kovatelná.

Pravděpodobnost výskytu blesků 
v přírodních podmínkách daných vr-
cholových proudů udává na základě 
dlouhodobých pozorování a měření ta-
bulka 5:

Tyto četnosti jsou podloženy velmi 
dlouhodobými pozorováními bouřko-
vé činnosti a měřením velikosti blesků. 
Četnost výskytu blesků v jednotlivých 
třídách LPS pak udává i jejich uvažo-
vanou účinnost. Přičemž menší blesky, 
než odpovídá minimálnímu vrcholové-
mu proudu blesku pro danou třídu LPL 
se do jímací soustavy trefi t nemusí, ale 
mohou, a přitom jsou uvažovány z hle-
diska účinnosti hromosvodu zásadně ja-
ko nezachycené.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že 
hodnota koefi cientu PB je neoddisku-
tovatelně určena velikostí vrcholového 
proudu blesků menších, než dokáže da-
ná třída LPS zachytit a svést zcela sto-
procentně a možných škod, které tato 
velikost blesků dokáže napáchat, a vy-
plývajících ze statistických záznamů 
o případech. Proto jsou hodnoty koefi -
cientu PB u konvenčních LPS naprosto 
spolehlivě průkazné.

A jak je hodnota koefi cientu PB 
defi nována u jímačů ESE?

NF C 17-102 udává hodnoty koe-
fi cientu PB v naprosto shodné výši pro 
jednotlivé třídy LPS, jako je u konvenč-
ního pasivního provedení hromosvodu.

Bohužel tyto hodnoty jsou pou-
ze přejaté bez jakéhokoli zdůvodnění 
a nepodložené fyzikálními zákony. Je-
diná zmínka o účinnosti a z toho vyplý-
vajícím statistickém ohrožení stavby 
schráněné jímačem ESE je v předmluvě 
k francouzské normě NFC 17 – 102:

Protože jde o náhodný přírodní jev, 
instalace systému ochrany proti blesku 
v souladu s předloženou normou (NFC 
17 – 102 pozn. autora) nezaručuje sto-
procentní ochranu staveb, osob a zaří-
zení, ale může zásadně snížit riziko úde-
ru blesku v chráněných objektech.

Jak je vidět, výrobci ani distributoři 
jímačů ESE nejsou vůbec schopni jas-
ně a jednoznačně deklarovat účinnost 
svých jímačů. Není vůbec jasné, o jak 
velké vrcholové hodnotě již nemusí být 
blesk zachycen, v kterých případech se 
to stane, a kam všude může udeřit do 
deklarovaného ochranného prostoru jí-
mačů ESE. Navíc je spousta podrobně 

zdokumentovaných reálných případů, 
kdy blesk uhodil dovnitř deklarovaného 
ochranného prostoru jímačů ESE a způ-
sobil vážné škody, nebo dokonce v tom-
to ochranném prostoru zabil člověka.

Vyjádření, že ochrana jímači ESE 
není stoprocentní a pouze může (ale 
také vůbec nemusí) snížit riziko zása-
hu, neobhájí výši opsaných koefi cien-
tů z ČSN EN 62305-2. Tyto koefi cienty 
nejsou pro jímače ESE pro výpočet ri-
zika podloženy fyzikálními zákony, ani 
statistikou.

Dalším, ve výpočtu rizika nerespek-
tovaným rozdílem mezi konvenčním 
hromosvodem a hromosvodem s jíma-

či ESE, je na výpočet rizika uvažovaný 
vliv přímých úderů do budovy. Ve vý-
počtu rizika je toto výpočtové zatížení 
dáno sběrnou plochou pro přímý úder 
blesku, násobenou počtem úderu bles-
ku na km2. 

U klasického pasivního hromosvo-
du je tato oblast defi nována přibližně 
trojnásobkem výšky objektu okolo jeho 
půdorysu. 

Ale pokud připustíme, že jímače 
ESE opravdu spolehlivě fungují a přita-
hují blesky z celého svého ochranného 
prostoru defi novaného normou NFC 12 
– 102, byla by tato sběrná plocha pro 
přímý úder blesku mnohonásobně vět-
ší, než má klasický hromosvod. Ale tato 
mnohonásobně větší sběrná plocha pro 
přímý úder blesku u jímačů ESE opět 
není ve výpočtu rizika nikde zohledně-
na. Ve výpočtu se používá pouze sběrná 
plocha klasického hromosvodu!

Přitom každý jistě bude souhlasit, 
že intenzita elektromagnetického po-
le vytvářeného svodem blesku po svo-
dech hromosvodu vyvolá mnohem vět-
ší zatížení spotřebičů a zařízení v domě 
elektromagnetickým polem, než pou-
ze úder blesku ve vzdálenosti 50, 100 
a více metrů od objektu. To je také zo-
hledněno ve výpočtu rizika, kde počet 

Minimální uvažované hodnoty vrcholového proudu pro každou třídu LPS včetně po-
loměru valivé koule udává tabulka 4:

Kritéria zachycení LPL

označení jednotka I II III IV

Minimální vrcholový proud I kA 3 5 10 16

Poloměr valící se koule r m 20 30 45 60

Pravděpodobnost, že parametry 
bleskového proudu jsou

LPL

I II III IV

menší než maximální stanovené v tabulce 3 0,99 0,98 0,95 0,95

větší než minimální stanovené v tabulce 4 0,99 0,97 0,91 0,84
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nebezpečných událostí ze sběrných 
ploch pro přímý úder ovlivňuje výsle-
dek výpočtu více, než počet nebezpeč-
ných událostí ze sběrných ploch pro 
nepřímý úder blesku. Tedy opět znač-
ná nesrovnalost s deklarovanou funk-
cí jímačů ESE oproti způsobu použití 
ve výpočtu rizika. Viz rovnice (8) ČSN 
EN 62305-2 ed.2 součásti rizika RC, 
vyjadřující riziko poruch elektrických 
a elektronických systémů vlivem úderu 
blesku do stavby:

RC = ND × PC × LC 

kde ND je počet nebezpečných udá-
lostí daný sběrnou plochou pro přímý 
úder do stavby.

Jímače ESE by měly mít sběrnou 
plochu ND ekvivalentní deklarovanému 
ochrannému prostoru dle teorie výrob-
ců, což opět není splněno. 

Přitom údery blesku v blízkosti 
stavby se zohledňuje v součásti rizika 
RM které rovněž zohledňuje riziko po-
ruch elektrických a elektronických sys-
témů ve stavbě v rovnici (9) ČSN EN 
62305-2 ed.2:

RM = NM × PM × LM

Toto riziko je pak pro konvenč-
ní i jímače ESE shodné, protože sběr-
ná plocha je ve výpočtu rizika určena 
plochou, která má hranici 500 m (u ed. 
1 250 m) od obvodu stavby. Sběrná plo-
cha pro nepřímý úder blesku ve výpočtu 
rizika zahrnuje nejen samotnou stav-
bu, ale i plochu pro přímý úder blesku, 
a proto se od ní nemusí odečítat změna 
plochy pro přímý úder blesku u jímačů 
ESE. Navýšení zátěže ve výpočtu rizika 
by pak správně bylo pouze u součásti ri-
zika RC, ale to výpočet dle NF C 17-102 
vůbec neuvažuje.

Posledním aspektem, spíše již for-
málním, proč považuji výpočet rizika 
dle ČSN EN 62305-2 ed. 2 pro jímače 
ESE za nepodložený, je skutečnost, že 
norma NF C 17-102 udává v příloze A, 
ANALÝZA RIZIK postup výpočtu do 
detailu převzatý z ČSN EN 62305-2 
ed.1. Ale v ČR platí od 1.2.2013 novější 
postup dle ČSN EN 62305-2 ed.2., kte-
rý jímače ESE v žádném případě neuva-
žuje a do NF C 17-102 není aktualizo-
ván. Jímače ESE neuvažovala ani ČSN 
EN 62305-2 ed. 1.

Z výše uvedených skutečností ne-
považuji výpočet rizika dle ČSN EN 
62305-2 ed.2 pro hromosvody s jímači 
ESE za prokazatelný a splňující poža-
davky stavebního zákona a jeho prová-
děcí vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výše uvedený Nález nejvyššího 
správního soudu v bodě 44 říká:

Stanovení určité normové hodnoty ne-
znamená, že nemůže být zvoleno ještě lep-
ší řešení. Aby někdo ale mohl zvolit lepší 
řešení, musí vědět, jaký je povolený mini-
mální standart, kterého musí dosáhnout. 
Musí hlavně být dopředu jasné, jak postu-
povat, aby danou vyhlášku neporušil.

Srovnáme-li tedy způsob stanove-
ní koefi cientu PB u konvenčního hro-
mosvodu, provedeného dle ČSN EN 
62305-3 ed.2 (i ed.1), s naprosto vág-
ním stanovením účinnosti systému 
ESE, a z toho „odvozenými“ hodnotami 
koefi cientu PB jímačů ESE, nelze výpo-
čet rizika dle NF C 17-102 považovat 
ani za rovnocenné, natož lepší řešení, 
než je u konvenčních hromosvodů.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento 
výpočet převážně provádějí v obchod-
ních vztazích osoby znalé, je nutno zva-
žovat, nejedná-li se v takovém případě 
dokonce o úmyslný podvod vůči jejich 

klientům. Rozhodnutí, jde-li o podvod 
nebo pouhé opominutí z nedbalosti sa-
mozřejmě přísluší pouze soudu.

Závěr o trestně právní odpovědnosti 
a z toho vyplývajících důsledcích z pro-
vedení takového výpočtu rizika nechť si 
vyvodí každý sám …

Na závěr svého článku přidám jed-
nu perličku. Při jednání TNK 97 (tehdy 
subkomise ochrany proti blesku patřila 
do TNK 97, převod do TNK 22 byl v r. 
2014) s prodejci jímačů ESE na ÚNMZ 
22. dubna 2013 jsem zastáncům ESE na-
vrhnul následující dohodu. Pokud se ode 
dne jednání prokáže jediný úder blesku 
kamkoli do deklarovaného ochranné-
ho prostoru jímačů ESE, přispějí spo-
lečně ÚNMZ na překlady norem částku 
20 000 000 Kč. Jestliže na toto přistoupí 
a sepíšou s ÚNMZ smlouvu, přestaneme 
do doby všemi uznaného jednoznačného 
prokázání funkčnosti či nefunkčnosti jí-
mačů ESE tvrdit, že jímače ESE nefun-
gují jinak, než pasivní jímač stejné fyzic-
ké výšky. Prodejci takovou dohodu od-
mítli s odůvodněním náhodnosti blesku 
a tedy nemožnosti zaručit bezpečnost 
ochranného prostoru. 

Já osobně jsem byl v rámci souboru 
ČSN EN 62305 ochoten ručit za účin-
nost konvenčních hromosvodů, jen niž-
ší částkou, protože jsem byl sám proti 
cca 20 fi rmám nebo jednotlivcům. Te-
dy na jednotlivce či fi rmu vždy připadla 
částka 1 000 000 Kč.

Myslím, že neochota prodejců ESE 
uzavřít tuto dohodu a přijmout navr-
žený závazek jasně dokresluje jejich 
důvěru v jimi prodávané jímače ESE. 
Ostatně odpovědnost za instalaci jíma-
čů ESE nenesou oni jako prodejci, ale 
projektanti, montážní fi rmy a revizní 
technici.



11DS85/CZ/0718 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč  

Vnější ochrana před bleskem má dvě 
možná řešení, izolované (oddálené) a ne-
izolované (Faradayovu klec). Nejlépe 
se v obou řešeních zorientujeme tak, že si 
jako nejlepší řešení izolovaného hromo-
svodu představíme muniční sklad, kde 
jsou kolem něj rozestavěny jímací stožáry 
se zavěšenými lany a mezi nimi a skladem 
je  vzdálenost alespoň 10 metrů. Cokoliv 
jiného, méně přísného musíme brát jako 
kompromis, kde nás musí zajímat zdů-
vodnění, proč to tak může být. V případě 
neizolované jímací soustavy je  dobré si 
představit námořní kontejner na zboží, ale 
z plechu silného 5 mm, kde jsou křídla vrat 
připojena vodiči ke kostře a v rozích jsou 
spoje na  uzemnění. Opět cokoliv méně 
přísného musíme brát jako kompromis, 
kde nás musí zajímat zdůvodnění, proč 
to tak může být.
 
Izolovaná jímací soustava 
je definována v řadě norem ČSN EN 
62305. Zde je její definice z ČSN EN 
62305-3
3.3
vnější LPS izolovaný od chráněné stavby; 
vnější LPS oddálený od chráněné stavby (ex-
ternal LPS isolated from the structure to be 
protected)

LPS, jehož jímací soustava a  svody jsou 
umístěny tak, aby dráha bleskového proudu 
nebyla v dotyku s chráněnou stavbou
POZNÁMKA: U  izolovaného (oddáleného) 
hromosvodu bude zabráněno nebezpeč-
ným jiskřením mezi LPS a stavbou.

V  principu se  jedná o  řešení, kdy na  ob-
jektu umístíme jímací soustavu a  systém 
svodů tak, aby vždy mezi jímací soustavou 
a  nejbližší vodivou strukturou objektu 
byla taková vzdálenost, tedy elektrická 

Faradayova klec 
   a izolovaný hromosvod

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

Svorky pro armování 

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem

izolace, která zabrání přeskoku bleskové-
ho proudu z  jímací soustavy a  vytvoření 
vůči svodu jímací soustavy paralelní cesty, 
kterou poteče bleskový proud. Vzhledem 
k tomu, že napětí na jímací soustavě je  zá-
vislé na velikosti bleskového proudu (nor-
mativně konstantní hodnota pro každou 
úroveň hladiny ochrany před bleskem – 
LPL lightning protection level) a  úbytku 
napětí na vodičích jímací soustavy a zem-
niči (variabilní hodnota lišící se pro každý 
případ objektu) je velice důležité, aby jak 
jímací soustava, tak systém svodů vytváře-
ly co nejvíce se větvící symetrickou cestu 
pro bleskový proud na  zemnící soustavu 
a díky tomu byl úbytek napětí, tedy z toho 
vyplývající vzdálenost ve vzduchu či pev-
ném materiálu k dosažení potřebné elek-
trické izolace co nejmenší.

Jak z výše uvedeného vyplývá, čím bude 
objekt vyšší, rozsáhlejší a  čím bude přís-
nější LPL, tím bude vzdálenost pro dosa-
žení elektrické izolace vyšší (viz 6.3. z ČSN 
EN 62305-3). 
 
Neizolovaná jímací soustava 
(Faradayova klec). Zde je její definice 
z ČSN EN 62305-3
3.4
vnější LPS neizolovaný od  chráněné 
stavby; vnější LPS neoddálený od chráněné 
stavby (external LPS not isolated from the 
structure to be protected).

LPS, jehož jímací soustava a  svody jsou 
umístěny tak, že  dráha bleskového proudu 
může být v dotyku s chráněnou stavbou

V  případě neizolované jímací soustavy 
se  naopak snažíme o  to, aby bleskový 
proud tekl co nejvíce a nejsymetričtěji roz-
dělen všemi vodivými prvky objektu (armo-
vání, sloupy, trubky, vodiče napájení i sdě-
lovací) na zemnící soustavu. Výsledkem je, 
že při zásahu bleskem, je na všem vodivém 
shodný potenciál a každou cestou teče vel-
mi malá část bleskového proudu.

Při vytváření Faradayovy klece je důležité 
mít vodivě propojeno ideálně 100 % vodi-
vých prvků stavby, na všech vodičích mít 
instalované svodiče přepětí a na jejich 
vstupech do  objektu svodiče blesko-
vých proudů. Faradayova klec je efektivní 
řešení v případě, že je s  jejím vytvářením 
počítáno již v projektu a při stavbě. Je jas-

Kromě obou rukou je potřeba mít na montáž klasických svorek i nářadí
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né, že pokud nejsou vytvořeny spoje ko-
rektně, je po zalití betonem pozdě. 

Dovybudování Faradayovy klece na  stá-
vajícím objektu je  sice možné, ale nato-
lik pracné a  nákladné, že  bude mnohdy 
jednodušší vytvořit raději izolovanou 
soustavu.

Obě výše uvedené varianty pro dosažení 

ochrany před bleskem jsou rovnocenné 
a  nelze jednoznačně říci, že  by  bylo lep-
ší izolované, nebo naopak neizolované 
provedení. Konkrétní rozhodnutí je nutné 
vždy opřít nejenom o vyžadovaný stupeň 
bezpečnosti objektu, ale i  konkrétní ob-
jekt a porovnání reálných nákladů. V praxi 
dochází někdy k té chybě, že jsou porov-
návány pouze ceny potřebného materiá-
lu, bez připočtení ceny za montáž, dozor 

a  kontrolu, a  tak není porovnání přesné 
a  na  první pohled dražší řešení vyjde ve 
výsledku na polovinu toho, co vypadalo 
jako levnější.

Pokud je konstruovaná ochrana na princi-
pu Faradayovy klece, je potřeba armovací 
železa mezi sebou nějak spolehlivě spojit 
tak, aby byly spoje průchodné pro bles-
kový proud. Dle ČSN EN 62305-3 máme 
na výběr několik možností.

V zahraniční populární exotermické svařo-
vání se v České republice moc v ochraně 
před bleskem nepoužívá a vzhledem k ab-
senci tohoto řešení v normě se bude jed-
nat o  okrajovou záležitost. Tento způsob 
bude je asi tím nejdražším řešením spojo-
vání armovacích želez.

V  našich podmínkách realizovatelné 
svařování, má jeden velmi podstatný 
problém, na  stavbě nejsou kvalifikova-
ní pracovníci pro sváření. Pokud se  při-
počtou další komplikace, jako je příprava 
vlastních želez a  jejich srovnání, tak aby 
šla svařit, což dost zvětšuje časovou ná-
ročnost spoje, nebo i vyšší spotřebu želez 
díky nutným přesahům, je  tento způsob 
do budoucna zřejmě neperspektivní.

Normativně povolené vázání drátem – 
svorníkové spoje, je časově snad ještě ná-
ročnější a v našich podmínkách nemá ani 
tradici.

Spojování za  pomoci svorek je  v  našem 
pracovním prostředí metodou, která 
je  nejrychlejší a  nejméně komplikuje ča-
sový harmonogram stavby. 

ČSN EN 62305 -3 ed.2
E.4.3.3 Svařování nebo svorkování 
ocelových armovaných prutů 
Propojení armovacích prutů by mělo být za-
jištěno svorkami nebo svařováním.

Svařování armovacích prutů je dovoleno jen 
na základě schválení stavebním inženýrem. 
Délka svárů armovacích prutů by  měla být 
minimálně 50 mm (viz obrázek E.5). 
 
Společnost DEHN + SÖHNE si je vědoma 
své zodpovědnosti v oboru a tak se kole-
gové ve  vývoji neustále setkávají v  praxi 
s elektrotechniky a jejich přání a postřehy 
se  snaží promítnout do  nových nápadů 
na  výrobky, které šetří tu nejdůležitější 
komoditu a tou je čas, kterého máme ka-
ždý jen 24 hodin za den. Svorky musí mít 
takovou konstrukci, která umožní jedno-
duchou a časově nenáročnou montáž, po-
kud možno tak, aby se  eliminovala mož-
nost montážních chyb.

DEHNclip svorka co nepotřebuje šroub
Cvak a Cvak a je to. Každý, kdo se již jed-
nou ve výkopu snažil navzájem spojit ar-
movací železa tak, aby vše uvedl na jeden 

ČSN EN 62305-3 Obrázek E.5a – Svařené spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

ČSN EN 62305-3 Obrázek E.5b – Svorníkové spoje podle EN 50164 (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)
Nejekonomičtější varianta

 ČSN EN 62305-3 Obrázek E.5c – Svázané spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Tab. 1 ‐ Technická data

Technická data svorek DEHNclip

Tab. 2. ‐ DEHNclip pro spojení armovacích želez                                                           *jmenovitý průřez armování

Obj. č. Rozsah

Tab. 3. ‐ DEHNclip pro propojení armovacích želez s páskem/drátem               *jmenovitý průřez armování

Obj. č.

Obj. č.

Rozsah

Rozsah

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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společný potenciál a  vybudoval základo-
vý zemnič, ví, že  to  není tak jednoduchá 
práce jako vytvoření vnější ochrany před 
bleskem v její nadzemní části.

DEHNclip je  první svorkou, která dokáže 
v betonu vytvořit vodivý spoj bez použi-
tí šroubů a zároveň dokáže vést bleskový 
proud v  třídě N dle ČSN EN 62561-1, což 
je pro použití v zemniči zcela dostatečné. 
Je  provedena z  kvalitní pérové oceli. Její 
montáž je  nejenom snadná, ale zároveň 
i velmi rychlá.

Varianty
Svorky DEHNclip umožňují připojení ar-
movacích želez o  vnějším průměru 6, 8, 
10 a 12 mm na kulatý drát Ø 10 mm, nebo 
pásek 30x4 mm. Svorky DEHNclip mají ale 
i provedení, které umožňuje spojení dvou 
armovacích želez (viz. Tab. 2).

MV - Svorka co nejde strhnout
Při spojování armovacích želez budova-
ného objektu je třeba vytvářet za pomoci 
svorek dobré a trvalé spojení. Při dotaho-
vání jakékoliv svorky se  šroubem, je  pro 
vytvoření spoje s očekávanými vlastnost-
mi potřeba utáhnou šroub předepsaným 
utahovacím momentem. Pokud je  šroub 
utažen nižším, než předepsaným mo-
mentem, je propustnost tohoto spoje pro 
bleskový, nebo zkratový proud menší, než 
je  vyžadováno a  očekáváno v  návrhu ře-
šení. Stejný problém nastane, pokud ten 
kdo svorku dotahuje, nepoužívá nástroj 
s nastavitelným momentem a sílu dotaže-
ní si určuje dotyčný sám svou silou. 

Pro eliminaci tohoto na  stavbách se  hoj-
ně vyskytujícího nedostatku společnost 
DEHN + SÖHNE vyvinula svorku MV 
se šroubem s trhací hlavou.  Svorka vychá-
zí z  úspěšné svorky MV, která nabízí uni-
verzální použití jako spojovací svorka pro 
širokou škálu armovacích želez. Její roz-
sah je opravdu úctyhodný a dají se do ní 
upnout kruhové vodiče o  průměru 8-16 
a  15-25 mm. Oproti běžnému provedení, 
je  v  této svorce MV s  obj. č. S05 635 pro 
utahování použit šroub s  trhací hlavou. 
Tento jednoduchý prvek se  sám posta-
rá o  to, že  utažení nebude nedostatečné 
a  zároveň zabezpečí, že  nemůže dojít 
k strhnutí závitu na svorce. Vzhledem k ná-
slednému zalití betonem, nebude stejně 
ani v budoucnu potřeba spoj opět uvolnit. 
Díky závitu ve  spodním dílu svorky, stačí 
pro její utažení pouze jeden nástroj.

Jednoduchá univerzální svorka pro 
kruhové vodiče 6-22 mm
Další univerzální svorkou je paralelní svor-
ka pro dva vodiče, nebo armovací železa 
s  průměrem 6-22 mm. Tato svorka je  tak 
jak je u společnosti DEHN + SÖHNE v tom-
to segmentu výrobků obvyklé, vyráběna 
ve dvou variantách s pozinkováním, nebo 
bez obj. č. 306 121/306 122. Svorka je osa-

zena robustním vratovým šroubem M10 
a  tak je  pro její dotažení potřeba pouze 
jeden klíč.

Izolovaný hromosvod
Jak jsem uvedl už výše, je určitým handi-
capem pro ochranu za pomoci Faradayo-
vy klece, že je časově velmi náročná. Pro-
jektanti potvrzují, že návrh a vypracování 
detailní dokumentace ochrany za pomoci 
izolované jímací soustavy si vyžádá pou-
ze 30% času oproti času potřebného pro 
vypracování návrhu ochrany za  pomoci 
Faradayovy klece. Potřeba času na vlastní 
realizaci je  pak ještě v  mnohem větším 
nepoměru a  fotodokumentace provede-
ní každého spoje je  také velmi objemná. 
Není tedy překvapivé, že  je  velmi často 
voleno mnohem rychlejší řešení, a to izo-
lovaný hromosvod za pomoci vodiče HVI. 

Závěr
V ochraně před bleskem je potřeba vždy 
zohlednit nejenom typ chráněného ob-
jektu, ale možnosti realizace a  zvolit 
to nejoptimálnější řešení. 

Zdroje:
www.dehn.cz
ČSN EN 62561-1  prosinec 2012 Součásti sys-
tému ochrany před bleskem - Část 1: Poža-
davky na spojovací součásti
Rychle a bezpečně, Nová svorka na armová-
ní DEHNclip DS263/CZ/0416
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem 
- Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohro-
žení života

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

Svorku DEHNclip instalují jednoduše i děti

 Izolovaný hromosvod s vodičem HVI

Svorka s rozsahem 6-22 mm obj. č. 306 122

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2017

O C H R A N A  P Ř E D  P Ř E P Ě T Í M

Ochrana před bleskem a přepětím podle  
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

O becná povinnost instalovat 
(LPL – Lightning Protection Level

Tabulka 534.1 z ČSN 33 2000 – Požadované jmenovité impulzní napětí zařízení (U
w

)

a  
 

(V)

a 
 

(V)

 

33 2000-5-534 ed.2
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Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2017

 

DEHNvenCI, svodič s integrovanou 
pojistkou

A

Up

Instalace za elektroměrem

Up

O C H R A N A  P Ř E D  P Ř E P Ě T Í M

DEHNshield Basic TNS

DEHNvenCI FM
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Výhody svodiče DEHNshield

Jan Hájek,  
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG  

 
(www.dehn.cz)

DEHNshield TNS FM se svorkou STAK 25

O C H R A N A  P Ř E D  P Ř E P Ě T Í M

Princip funkce jiskřiště DEHNshield

DEHNventil M TNC FM

Pohled do útrob DEHNshield

Popis DEHNventil M TNC v rozváděči pro zapojení 
před elektroměrem dle PNE 33 0000-5

Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 5/2017
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2018
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h Ochrana před bleskem a přepětím 
pro datové sítě

1. Úvod

Pro zabezpečení provozuschopnosti dato-

vých sítí a také s ohledem na v budoucnu oče-

kávatelné zvýšené nároky je třeba elektromag-

netické kompatibilitě zařízení věnovat zvláštní 

pozornost. Proto by měla každá projekce da-

tové sítě obsahovat i koncepci 

zemnění a potenciálového vy-

rovnání, a to pojednání ohledně:

– trasování vedení,

– kabelové struktury,

– aktivních prvků,

– ochrany před bleskem,

– stínění signálových vedení,

– potenciálového vyrovnání,

– ochrany před přepětím.

2. Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

Nejdůležitější opatření k vy-

tvoření EMC, a tím k neruše-

nému datovému přenosu, jsou:

– Prostorové oddělení zná-

mých zdrojů elektromagne-

tického rušení (např. trans-

formátorů, pohonů výtahů)

od komponent IT.

– Použití kovových, uzavře-

ných a uzemněných kabelo-

vých žlabů v oblastech ru-

šivého vyzařování silných

vysílačů, popř. připojení

koncových zařízení výhrad-

ně optickými kabely.

– Použití oddělených napá-

jecích obvodů pro koncová

zařízení, popř. použití odru-

šovacích filtrů a UPS.

– Zamezení souběhu silových

vedení a datových vedení,

zejména napájecích vedení

výkonných spotřebičů (kvů-

li nebezpečí vysokých pře-

pětí při spínání a vypíná-

ní) a známých zdrojů rušení

(např. tyristorové regulace).

– Použití stíněných datových

kabelů, na obou koncích

uzemněných; to platí i pro

připojovací kabel koncové-

ho zařízení a patch kabel.

– Potenciálové vyrovnání pro

kovové opláštění a stínění

(např. kabelové lávky a ka-

nály) včetně armování (pro-

pojení do mříže).

– Stíněný datový kabel a silové vedení by

měly být v sekundární úrovni rozvodů

vedeny stejnou stoupací šachtou. Oddě-

leným, navzájem protilehlým stoupacím

šachtám je třeba se vyhnout. Rozestup

mezi oběma kabelovými systémy by ne-

měl překročit 20 cm.

– Silové napájecí vedení pro koncová zaří-

zení a příslušná datová vedení musejí být

vedeny zásadně stejnou trasou s použitím

oddělovacích přepážek. V terciární úrovni

rozvodů je doporučený rozestup mezi tě-

mito vedeními max. 10 cm.

– V případě, že je budova vybavena hromo-

svodem, je třeba dodržet dostatečnou vzdá-

lenost mezi silovými/datovými vedeními

a součástmi vnějšího hromosvodu (jíma-

če, svody) a také zamezit paralelnímu ve-

dení silových/datových vedení se svody

vnějšího hromosvodu.

– Použití světlovodných kabelů pro IT ka-

belové propojení různých budov (primár-

ní úroveň kabeláže).

– Instalace přepěťových ochran v silových

obvodech a v oblasti terciární úrovně ka-

beláže pro ochranu před přechodovými

přepětími vznikajícími při spínacích pro-

cesech a bleskových výbojích.

– Pro zamezení rušivých proudů stíněním

datových vedení provádět silové obvody

v soustavě TN-S.

– Provedení přípojnice hlavního ekvipoten-

ciálního pospojování se silovými obvody

(PEN) na jednom místě v budově (např.

v prostoru silové přípojky budovy).

3. Svodiče přepětí

Pro funkční ochranu EMC je důležitá také

znalost ochranného působení svodičů blesko-

vých proudů a přepětí pro informačně-tech-

nické sítě, jakož i jejich správná volba.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN + SÖHNE GmbH+CO.KG., 
organizační složka Praha

Obr. 1 Administrativní budova se zařízením o vysoké dispo-
nibilitě [1]

Svodiče přepětí Typ Kat. č.

1 DEHNventil DV M TNC 255 951 300

2

DEHN – rozváděč potenciálové-
ho vyrovnání

DPG LSA … P 906 10…

rozpoj. svorkovnice TL2 10DA LSA 907 996

DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 FSD 907 401

uzemňovací rám EF 10 DRL 907 498

DEHNrapid LSA DRL PD 180 907 430

3 ekvipotenciální přípojnice K12 563 200

4 DEHNguard modulární DG M TNS 275 952 400

5 DEHNrail modulární DR M 2P 255 953 200

6
DEHNpatch DPA M

CAT6 RJ45H 48
929 110

7 DEHNlink (před spliterem) DLI TC 2 I 929 028

8 SFL-Protector SFL PRO 6X 19“ 909 251

9
NET-Protector pro 8 × dvoupár NET PRO TC 2 LSA 929 072

vestavné pozdro 19“ EG NET PRO 19“ 929 034

10 DEHNflex M DFL M 255 924 396

11 telefonní ochranný modul DSM DSM TC 2 SK 924 272

12 DEHNprotector DPRO 230 LAN100 909 326

optický 
rozváděč 
budovy

PR

PR

HR

se
ve

r

split

MEB

230/400 V, TN-C

ranžírovací 
rozváděč pro 
telefony

tel. 
zařízení

etážový tel. 
rozváděč

IT

Obr. 2. DEHNpatch typ DPA CLE
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2018

Koncová zařízení mají podle svého po-

užití a konstrukce různé třídy odolnos-

ti proti rušení na svých datových rozhra-

ních. Při volbě vhodného svodiče přepětí 

je třeba přihlížet nejen k systémovým pa-

rametrům, nýbrž také k tomu, zda je svodič 

schopen zařízení ochránit. Za účelem snad-

ného přiřazení byl pro produktovou řadu 

Yellow/Line vytvořen systém značení tříd 

svodičů. To umožňuje ve spojení s doku-

mentací koncového zařízení přesné urče-

ní, zda svodič odpovídá koncovému zaří-

zení, tedy zda jsou vzájemně energeticky 

zkoordinovány.

Správně dimenzované svodiče přepětí 

chrání bezpečně koncové zařízení před na-

pěťovými a energetickými špičkami, a tím 

zvyšují dostupnost/spolehlivost zařízení.

Moderní komunikační sítě používají stále 

vyšší frekvence, a tím se stávají citlivějšími 

na rušivé vlivy. Hladký provoz sítě tedy za-

číná již klíčovým plánem EMC zahrnujícím 

i ochranu budovy a systémů před bleskem 

a přepětím (obr. 1).

4. Novinka DEHNpatch typ DPA CLE

Tato přepěťová ochrana je určena pro bez-

drátové ethernetové aplikace pro sítě Power 

over Ethernet (PoE+) ve venkovním prostředí 

pro spojení bod k bodu/multibod. Je vhodná 

pro PoE/IPkamery a využívá vyrovnání po-

tenciálů pomocí kovového pouzdra. Svodič 

přepětí DEHNpatch typ DPA CLE je přepě-

ťová ochrana TYPU 2/P1 (obr. 2).

Technická data

typ: DPA CLE IP66,

třída svodiče: ,

nejvyšší provozní napětí DC Ad-Ad (Uc):

8,5 V,

nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) 

(Uc): 60 V,

jmenovitý proud (IL): 1 A,

D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (Iimp) 

4 kA,

C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (In) 

žíla–zem celkový: 10 kA,

mezní frekvence: 250 MHz,

třída krytí: IP66,

certifikace: UL, CSA,

kat. č. 929 221.

Výhody:
– optimální produkt pro ethernetové aplika-

ce ve venkovním prostředí,

– funkční pouzdro pro spolehlivý provoz 

i v drsném prostředí,

– při montáži na kovové konstrukce není za-

potřebí dodatečný vodič PE,

– zvyšuje životnost díky vyrovnání tlaku 

a minimalizaci kondenzace,

– jednoduchá montáž díky univerzálnímu 

uchycení,

– snadná a rychlá montáž díky předem při-

praveným konektorům vodičů,

– bezproblémová instalace i ve větších výš-

kách (zajištění šroubů/víka).

Literatura:
[1] Lightning protection guide. 3rd updated Edition, 

DS702/E/2014, ISBN 978-3-9813770-1-9.

www.dehn.cz
DEHNpatch je přihlášen do soutěže Zlatý Amper 2018. Přijďte se na tento jedinečný 
přístroj podívat na veletrhu Amper 2018 do stánku P 4.28 společnosti Dehn + Söhne.

R

ELEKTROMĚROVÉ A PLYNOMĚROVÉ ROZVÁDĚČE A PILÍŘE
Jednotný design přípojkových, elektroměrových a plynoměrových rozváděčů
NOVÁ ŘADA N-C vznikla na základě vývojové spolupráce  DCK Holoubkov Bohemia, a.s. 
se Skupinou ČEZ

    bytové domy     rodinné domy     provozovny a obchody    řadové garáže
    občanská vybavenost s více zákazníky     chatové a zahrádkářské osady

Elektroměrové rozváděče
- jednofázové nebo třífázové provedení
- jednosazbové nebo dvousazbové měření
- pro jeden nebo více objektů

DCK HOLOUBKOV BOHEMIA, a.s. ,  Holoubkov 336, CZ 338 01
www.dck.cz, mail: odbyt@dck.cz,  

tel.: +420 371 751 411-2, fax.: +420 371 751 413

GARANTUJEME připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

Veletrh
AMPER
stánek  
P 2.02
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Sborník IZOLACE KONFERENCE 2018
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 11/2017
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e Ochrana před bleskem a přepětím pro měniče 
frekvence
Úvod

Podle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 [1] jsou 

pro citlivá elektrická a elektronická zařízení dů-

ležitá tato rizika (poruchy vnitřních systémů):

– Rc – riziko, které vzniká při přímém úderu

blesku do budovy,

– RM – riziko, které vzniká vlivem elektro-

magnetického pole při úderu blesku v blíz-

kosti stavby,

– RW – riziko, které vzniká při přímém úde-

ru blesku do připojených vedení,

– RZ – riziko, které vzniká vlivem elektro-

magnetického pole při úderu blesku v blíz-

kosti připojených vedení.

Z praxe jsou známy případy, kdy po úde-

ru do budovy byly zničeny citlivé elektronic-

ké součásti měniče frekvence nejen v důsled-

ku přímého úderu blesku, ale také působením 

elektromagnetického pole. 

Hlavní příčiny škod:
– chybějící stínění kabelů (obr. 1),

– nevyrovnání potenciálů,

– chybějící přepěťové ochrany SPD typu 1,

2 a 3,

– eliminace velkých instalačních smyček,

které jsou dány vzájemnou polohou insta-

lace sítě nn a slaboproudou instalací,

– různé hodnoty zemních odporů uzemňo-

vacích soustav, např. měniče a motoru.

Koncepce ochrany před přepětím

Měnič frekvence se v principu skládá  

z usměrňovače, meziobvodu, střídače a řídi-

cí elektroniky. Na vstupu měniče je jednofá-

zové nebo sdružené třífázové střídavé napětí 

přeměněno na pulzující stejnosměrné napě-

tí a přivedeno do meziobvodu, fungujícího 

jako úložiště energie. Kondenzátory ve stej-

nosměrném meziobvodu a síťové LC filtry 

zapojené proti kostře (ochrannému vodiči 

PE) mohou vyvolat problémy s předřazený-

mi proudovými chrániči RCD (Residual Cur-
rent protective Device). Tyto problémy bý-

vají často mylně spojovány s instalovanými 

svodiči přepětí. Ve skutečnosti však vznika-

jí krátkodobými poruchovými proudy měni-

če. Tyto proudové impulzy postačují k tomu, 

aby vybavil citlivý proudový chránič. Pomů-

že zde rázově odolný proudový chránič, kte-

rý má při jmenovitém vybavovacím porucho-

vém proudu IΔn = 30 mA rázovou odolnost od 

3 kA (8/20 μs) výše.

Střídač poskytuje na výstupu pulzující 

napětí řízené řídicí elektronikou. Čím vyšší 

je vzorkovací frekvence pro pulzní šířkovou 

modulaci, tím bližší je výstupní napětí tvaru 

sinusovky. S každým pulzem je však na vý-

stupu superponována napěťová špička, která 

může v závislosti na typu měniče dosahovat 

i více než 1 200 V. Čím lepší je aproximace 

sinusové křivky, tím lepší je i chod a řízení 

motoru. To ovšem znamená, že také napěťo-

vé špičky na výstupu měniče jsou častější.

Pro výběr správného svodiče přepětí je 

třeba zohlednit maximální trvalé napětí UC. 

To udává maximální přípustné provozní napě-

tí, na které smí být přepěťová ochrana připoje-

na. Kvůli napěťovým špičkám vznikajícím při 

provozu měniče frekvence musí být použity 

svodiče s příslušně vyšším UC. Tím se zame-

zí tomu, aby kvůli normálnímu provoznímu 

stavu a s ním spojeným napěťovým špičkám 

docházelo k umělému stárnutí vyvolanému 

zvýšeným oteplováním svodičů. Oteplování 

svodičů vede k předčasnému ukončení jejich 

životnosti a tím k odpojení svodičů přepětí 

od zařízení, jež mají chránit.

Vysoká frekvence pulzů na výstupu měniče 

vytváří rušivé elektromagnetické pole. Pro to, 

aby nebyly rušeny ostatní systémy, je nezbyt-

né stínění výstupního vedení. Stínění přívodů k 

motoru je zapotřebí uzemnit na obou koncích, 

tzn. jak u měniče, tak i u motoru. Je při tom 

třeba dbát na velkou styčnou plochu kontaktů 

stínění. To vyplývá z požadavků elektromag-

netické kompatibility (EMC). Je zde výhodné 

použít kontaktní pružinovou objímku (obr. 1). 

Pomocí mřížové zemnicí soustavy, tzn. propo-

jením zemniče měniče frekvence se zemničem 

motoru, se redukují potenciálové rozdíly mezi 

jednotlivými částmi zařízení a tím i vyrovná-

vací proudy tekoucí stíněním kabelu.

Při integraci měniče frekvence do systé-

mu automatizace budovy je nezbytné všechna 

signálová a komunikační rozhraní osadit pře-

pěťovými ochranami, aby se tak zamezilo vý-

padkům systému způsobeným přepětím. Na 

obr. 2 je znázorněn příklad realizace tohoto 

opatření pro regulační rozhraní 4 až 20 mA.

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

Obr. 1. Stíněný přívod motoru vyhovující podmínkám EMC [2]

kovová montážní deska, uzemněná; obecně 
všechny přívody co možná nejkratší

napájecí napětí

měnič frekvence

kompaktní filtr

stínění na obou koncích uzemněno s velkou 
styčnou plochou pomocí kontaktní pružinové 
objímky SA KRF, kat. č. 919 031 – 919 038

stíněné přívody 
motoru

propojení měnič 
frekvence – filtr

motor

Shrnutí

Hlavní zásady koncepce ochrany před 
přepětím pro měniče frekvence:
– stanovit všechny možné zdroje rušení,

– využít opatření k omezení přepětí,

– snížit účinky bleskových proudů v budově,

– zajistit vyrovnání potenciálů uvnitř objektu,

– určit všechny trasy proniknutí přepětí do

elektrických a elektronických systémů,

– návrh přepěťových ochran nesmí mít vliv

na provoz elektrických zařízení,

– zpracovat technicko-ekonomický návrh

koncepce přepěťových ochran.

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

bleskem – Část 2: Řízení rizika.

[2] Lightning protection guide. 3rd updated Edition,

DS702/E/2014.

Obr. 2. Měnič frekvence s pohony v zóně ochrany před bleskem LPZ 0A, popř. LPZ 1 [2]
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Předjišťování svodičů bleskových 
proudů je podmínkou pro jejich 
bezpečnou instalaci. Základní po-

žadavek pro jejich předjišťování vychází 
z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, kde je uve-
deno o instalaci svodičů přepětí v bodě:

534.4.5.2 Uspořádání přepěťových 
ochran s ohledem na ochranu 
před nadproudy

Umístění nadproudových ochranných 
přístrojů použitých na ochranu přepěťo-
vých ochran (SPD) může mít vliv na kon-
tinuitu napájení instalace a na účinnou 
napěťovou ochranou hladinu v instalaci.

Jaký je důvod pro vyžadování 
předjištění svodičů přepětí?

Je třeba si uvědomit, co se v elektric-
ké instalaci v případě nasazení svodičů 
bleskových proudů či přepětí vlastně 
doopravdy děje. Svodič přepětí je prvek 
s jasně definovanými parametry, který 
má v klidovém stavu maximální odpor 
a pokud je na jednom z pólů, mezi kte-
rými je instalován překročena hodnota 
napětí, na které je nastaven, začne svá-
dět bleskový proud. V tomto okamžiku 
funguje svodič jako zkrat, který propojí 
krátkodobě oba dva póly, mezi kterými 
je instalován. Jakmile se hladiny poten-

ciálů vyrovnají, musí svodič opět získat 
svůj maximální odpor a přestat póly 
spojovat.

Jakmile se stane svodič vodivým, 
teče skrz něj nejenom impulz přepětí, 
ale i maximální zkratový proud. Mohlo 
by se tedy stát, že tento proud bude 
vyšší, než dokáží svodiče bleskových 
proudů snést. Aby nedošlo k poškoze-
ní svodičů tímto zkratovým proudem, je 
třeba je ochránit za pomoci předjištění, 
proto tedy normativní požadavek na 
umístění pojistek před svodičem. 

Každý výrobce je tedy povinen uvést 
maximální hodnotu a typ pojistek, kte-
ré jsou schopny zaručit bezproblémový 
provoz jeho konkrétního svodiče přepětí. 

Pojistky umístěné před svodičem pře-
pětí komplikují další podmínku pro jejich 
instalaci a tou je maximální délka připojo-
vacích vodičů, která by dle ČSN 33 2000-
5-534 ed. 2 neměla překročit délku 0,5 m. 

Citace z ČSN 33 2000-5-534 ed.2
Jestliže celková délka vedení (a+b+c), 

jak je určena na obrázku 534.8 překra-
čuje 0,5 m, musí být zvolena alespoň 
jedna z následujících možností:

 Zvolit SPD s nižší napěťovou ochran-
nou hladinou Up (1 m délky přímého 

kabelu, kterým protéká proud výbo-
je 10 kA (8/20) přidává úbytek napětí 
okolo 1 000 V);

 Instalovat druhou koordinovanou 
SPD v blízkosti zařízení, které má 
být chráněno tak, aby se přizpůso-
bila napěťová ochranná hladina Up 
jmenovitému impulznímu napětí za-
řízení, které má být chráněno;

 Použít instalaci znázorněnou na ob-
rázku 534.9.
Pokud by délka připojovacích vodi-

čů byla delší, vzniká nebezpečí, že díky 
velké strmosti impulzu přepětí, bude 
úbytek napětí na impedanci vodiče 
natolik významný, že ochranná úroveň 
svodiče přepětí bude navýšena o hod-
notu, která zajistí spolehlivé zničení dále 
instalovaného zařízení.

Dalším podstatným předpokladem 
je, že provedení elektrické instalace 
bude až po svodič přepětí v takové kva-
litě, aby bez problémů přežilo průchod 
nejenom očekávaného bleskového 
proudu, ale i v místě možného zkrato-
vého proudu. Je jasné, že očekávané 
dynamické zatížení je třeba zohlednit 
v mechanickém provedení instalace.

Jednoduché řešení
Normativně je též možné umístění 

pojistky přímo v těle svodiče přepětí. 
Tím se do celkové délky vodičů pro při-
pojení svodiče započítávají pouze při-
pojovací vodiče ke svodiči a délky po-
třebné pro připojení pojistky se rovnají 
díky integraci ve svodiči nule. 

Stejně tak odpadá starost o schop-
nost pojistek vést nejenom bleskový, 
ale i zkratový proud. Integrovaná pojist-
ka ve svodiči je spolu s ním zkoušena 
na obě dvě veličiny.

Evoluce svodičů s integrovanou 
pojistkou

Společnost DEHN + SÖHNE jako vizi-
onář, začala s produkcí svodičů s integro-
vanou pojistkou před více jak deseti lety, 
kdy byl v roce 2005 na trh uveden svodič 

▲ ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, Obrázek 534.6 
- Příklad nadproudové ochrany v odbočce 
obvodu pro SPD při použití speciálního vněj-
šího nadproudového ochranného zdroje.

▲ ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Obrázek 534.8 
– Připojení SPD.

Zdroj: Časopis EvP 
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bleskových proudů s integrovanou pojist-
kou určený přímo pro montáž na sběrni-
ci PEN v rozváděči – DEHNbloc Maxi S.

U svodičů s integrovanou pojistkou 
pak odpadají pro projektanty a montáž-
ní firmy starosti s:

 Délkou vodičů potřebných k propo-
jení pojistky a svodiče.

 Výběrem vhodné pojistky.
 Starostí, zda pojistka přežije prů-
chod bleskového proud.

 Místem v rozváděči – Pojistkový spo-
dek pro NH 00 je už velký macek. 

 S montáží pojistek. 
 Výběrem vodičů pro zapojení.
V průběhu let si požadavky zákaz-

níků vyžádaly rozšiřování portfolia ne-
jenom na další provedení svodičů pro 
standardní úroveň napětí, ale i pro sou-
stavy používané v průmyslu a speciál-
ních aplikacích.

Tam, kde není možné použít svodič 

s integrovanou pojistkou, je klient nucen 
akceptovat použití pojistkových spod-
ků, které zaberou velmi mnoho místa 
v rozváděči a vzhledem k tomu, že je 
třeba sledovat stav pojistek, je potřeba 
počítat i s větší finanční náročností jejich 
provedení.

Svodiče bleskových proudů 
s integrovanou pojistkou

DEHNvenCI obj. č. 961 200  je jed-
nopólový kombinovaný svodič s inte-
grovaným předjištěním. Chrání zařízení 
a spotřebiče připojené k napájecí síti 
nízkého napětí v občanských i průmys- 
lových objektech před přepětími vznik-
lými při spínání a při bouřkách. Jedná 
se kombinovaný svodič bleskových 
proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 
61643-11, který se instaluje na rozhra-
ních zón LPZ 0A – 2.

Svodič DEHNvenCI je kompletní 
jednotka s dvoudílnou konstrukcí, zá-
kladním dílem, výměnným ochranným 
modulem a integrovanými pojistkami, 
je přizpůsobena k montáži v rozvádě-
čích s lištou TS 35. Srdcem svodiče 
DEHNvenCI je jiskřiště s technolo-
gií RADAX-Flow, které účinně zháší 
následné síťové proudy a zajišťuje vy-
sokou provozní pohotovost chráněných 
zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je 
energeticky zkoordinovaný kombinova-
ný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) scho-
pen odvést bleskový proud až 25 kA 
(10/350 μs). Tento kombinovaný svodič 
je schopen chránit koncová zařízení díky 
nízké ochranné úrovni Up  1,5 kV.

Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti 
je funkční stav nebo porucha signalizo-
vána mechanickým terčíkem v signa-
lizačním poli. U provedení FM obj. č. 
961 205 se vodiče dálkové signalizace 
funkčnosti připojují k bezpotenciálo-
vému přepínači pomocí třípólové svor-
kovnice. Tento svodič bleskových prou-
dů vyhovuje podmínkám normy PNE 
33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD 
v neměřené části rozvodu nn.

DEHNguard CI
Obdobná situace nastává v podruž-

ném rozváděči, kde je nejenom velmi 
častý problém s místem pro umístění 
předjištění, ale i se zajištěním správné 
koordinace mezi svodičem a jeho před-
jištěním. Díky instalaci jističů, je ve fázi 
projektování celého rozváděče nejasné, 
jestli výsledná kombinace jističů a pře-

▲ DEHNbloc Maxi 1 CI v rozváděči.

▼ Úspora místa s DEHNvenCI.

Zdroj: Časopis EvP 
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pěťové ochrany bude plnohodnotnou 
náhradou pojistkám s charakteristikou 
gG/gL. Zde pak přichází jako logická 
volba svodič s integrovanou pojistkou, 
kde veškeré starosti s koordinací odpa-
dají a ještě se ušetří prostor v rozváděči. 

Řešením je nasazení DEHNguard CI.  
Jedná se o více pólový svodič přepětí 
s integrovanou pojistkou, který chrání 
zařízení a spotřebiče připojené k na-
pájecí síti nízkého napětí v občanských 
i průmyslových objektech před přepě-
tím. DEHNguard CI je svodič přepětí, typ 
2 podle ČSN EN 61643-11 a instaluje 
se na rozhraních LPZ 0B – 1.  Svodič je 
kompletně zapojená jednotka s dvoudíl-
nou konstrukcí skládající se ze základ-
ního dílu s vyjímatelnými ochrannými 
moduly, které mají integrované pojist-
ky. Svodič je přizpůsoben pro montáž 

v rozváděčích s lištou TS 35. Svodiče 
přepětí jsou energeticky zkoordinová-
ny s ostatními svodiči řady Red/Line. 
Ochranné moduly jsou osazeny výkon-
nými varistory ZnO a pojistkou zapoje-
nou do série. Vysoký stupeň bezpeč-
nosti je zajištěn odpojovacím zařízením 
s technologií „Thermo-Dynamic-Cont-
rol“ s dvojitou kontrolou. Svodič přepě-
tí je schopen chránit koncová zařízení 

Up  1,5 kV. Funkční stav nebo poru-
cha jsou signalizovány mechanickým 
terčíkem v signalizačním poli. Vyjmutí 
modulů je po stisknutí aretovacích tla-
čítek velmi snadné. Přívodní vodiče se 
připojují do připojovacích svorek nebo 
pomocí hřebenových propojek. Vodiče 
dálkové signalizace se u provedení FM 
připojují k bezpotenciálovému přepínači 
pomocí třípólové svorkovnice. 

Integrovaná pojistka ve svodiči pře-
pětí šetří samozřejmě i montážní čas, 
kdy je jedním pracovním úkonem insta-
lována dvojice potřebných přístrojů.

Svodiče typ 2 řady DEHNguard CI 
jsou v současné době vyráběny pro 
všechny typy sítí třífázových i jednofá-
zových.

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
Nejenom v případě IT sítí 400 a 690 V 

je výhodou, pokud je svodič bleskových 
proudů již vybaven integrovanou pojist-
kou a není tak potřeba složitě v instalaci 
řešit, jak a čím svodič předjišťovat. 
U obou svodičů je třeba počítat s tím, 
že jejich velikost není stejně malá, jako 
v případě variant pro 230 V a prostor 

v rozváděči zaberou větší. Úspora místa 
je však i tak velká a oproti variantě, kdy 
by bylo instalováno předjištění v rozvá-
děči zbyde místo pro více jak 30 jedno-
pólových jističů.

Závěr
Svodiče DEHN s integrovanou pojist-

kou přinášejí elektrotechnikům a jejich 
zákazníkům vysoký komfort nejenom 
při instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho 
bezproblémové integraci do nového, 
ale i stávajícího zařízení.

Zdroje:
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2
www.dehn.cz

Model DEHNbloc Maxi 1 CI 
440 FM

DEHNbloc Maxi 1 CI 
760 FM

Objednací číslo 961 146 961 176
Jmenovité napětí AC (UN) 400/690 V (50/60 Hz) 690 V (50/60 Hz)

Bleskový proud (10/350 μs) (Iimp) 35 kA 35 kA
Ochranná úroveň (UP)  2,5 kV  4 kV

Schopnost omezit následný 
proud AC (Ifi)

50 kAeff 25 kAeff

Max. nadproudová ochrana ze 
strany sítě

není potřeba není potřeba

▲ Zkrat na SPD.                                                 ▼ DEHNbloc Maxi 1 CI vnitřek.

▲ DEHNbloc Maxi 1 CI.

Zdroj: Časopis EvP 
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do napětí 123 kV

DEHNcheck kamera (SET DIGIK) je 

komplexní kamerový systém, který je určen 

pro kontrolu, zda elektrická zařízení pod na-

pětím vykazují navenek poškození nebo vady. 

Skládá se z kamery s bateriemi, USB kabe-

lem, držákem chytrého telefonu, s krytem, 

adaptérem s převodovou spojkou a brašnou 

pro transport.

Bezdrátovou kamerou je možné kontrolo-

vat elektrická zařízení do hodnoty 123 kV/15 

až 60 Hz (s vhodnými izolačními spojovací-

mi díly z programu DEHN) a v sítích nízké-

ho napětí do hodnoty 1 000 V/15 až 60 Hz 

a 1 500 V DC. 

Technické údaje
– typ: SET DIGIK,

– katalogové číslo: 766 390,

– jmenovité napětí: do 123 kV,

– formát Full HD MP4 s rozlišením

18,2 Mpx,

– 10× optický zoom,

– automatické nastavení ohniskové vzdále-

nosti,

– rozsah záznamu: 220 obrázků,

– kompaktní rozměry a malá hmotnost.

Kamerový systém ulehčí práci na elek-

trických zařízeních nn a vn, zvláště na těž-

ce přístupných místech, jichž lze ale snadno 

dosáhnout při použití flexibilních nadstavců. 

Technik využívá bezdrátové Wi-Fi připojení, 

které přenáší signál z kamerového systému 

DEHNcheck do telefonu nebo přímo do po-

čítače, aniž by stál v nebezpečném prostoru. 

DEHNcheck zkontroluje bez velkých nákla-

dů stav daného zařízení. Z fotodokumenta-

ce nebo z videozáznamů je možné zjistit, že 

např. během údržby bylo v zařízení zapome-

nuto nářadí. Při inspekci není nutné vypnout 

zařízení, a tím se podstatně zkracuje doba po-

třebná k zajištění pracoviště ve smyslu pří-

slušných vyhlášek. 

Výhody použití kamerového systému:
– usnadnění práce,

– zvýšení bezpečnosti,

– bezdrátová komunikace mezi kamerou

a chytrým telefonem nebo počítačem,

– dokumentace stavu zařízení, aniž by bylo

vypnuto,

– úspora času na zajištění pracoviště.

Aby nebyla kamera při manipulaci poško-

zena, je celková délka izolační tyče omezena 

na 7 000 mm. To je dáno mechanickým za-

tížením nejen pracovní hlavice, ale zejmé-

na spojovacích prvků. U delších izolačních 

tyčí je doporučena kombinace horizontál-

ních a vertikálních částí! Obsluhovat kame-

ru s izolační tyčí smí jen jedna osoba. Pra-

covní hlavici s izolační tyčí 

lze při manipulaci uchopit 

jen v oblasti černého krouž-

ku. Uchopení v jiné oblas-

ti není dovoleno. Červený 

kroužek ohraničuje oblast 

průniku pracovní hlavice 

a izolační tyče do elektric-

kého zařízení (obr. 3).

Další přednosti kame-
rového systému:
– digitální kamera Sony

Cyber-Shot QX10 (DI-

GIK QX10),

– spojení s chytrým tele-

fonem prostřednictvím

Wi-Fi,

– pracovní teplota: obal

a adaptér: –25 až +55 °C,

kamera a baterie: 0 až

+40 °C,

– sada prodlužovacích tyčí

pro různá napětí,

– připojení mikro USB 2.0.

http://www.dehn.cz

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

Obr. 1. Kamerový systém umožňuje vizualizaci 
těžce přístupných míst

Obr. 2. Zobrazení situace na mobilním telefonu

Obr. 3. Izolační tyče s pracovní hlavicí

www.odbornecasopisy.cz
technické a hospodářské novinky ze světa, 
tematické elektronické speciály, 
programy a prezentace z konferencí

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2017
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8 Ochrana moderního bydlení či kanceláře

Čas plyne jako voda a nic už se nevrátí 

zpět. Mezi to, co se již nevrátí, patří vyba-

vení domácnosti či administrativní budovy, 

které si vystačí bez elektroniky. Současný ži-

votní trend preferuje pohodlí a úsporu času 

ve všech činnostech, které se denně opaku-

jí. Stejně jako většina z nás neplýtvá časem, 

neplýtváme ani energiemi. Moderní bydlení 

je tedy protkáno technikou, která kromě na-

pájení potřebuje i komunikovat jak s lidmi, 

tak mezi sebou.

Ať již v kanceláři, dílně, bytě nebo v ro-

dinném domě, je třeba celou vodivou napá-

jecí a komunikační strukturu účinně chránit. 

Při postupu ve směru napájení je zapotře-

bí v místě vstupu umístit svodič bleskových 

proudů. Nejčastěji se používá svodič DEHN-

ventil, který svými parametry vyhoví i nej-

vyšší hladině ochrany před bleskem LPL I, 

kde se počítá s tím, že maximální proud bles-

ku může dosáhnout až 200 kA. Pro nižší hla-

diny ochrany, tedy pro LPL III či IV, je mož-

né na vstupu vodičů do objektu použít svo-

dič DEHNshield.

DEHNshield

DEHNshield je prostorově kompaktní svo-

dič bleskových proudů a přepětí, který je za-

ložen na principu jiskřiště. Na první pohled 

zaujme tím, že šířka jednoho modulu jiskřiš-

tě odpovídá šířce jednoho modulu rozváděče. 

Jeho konstrukce umožňuje vyrovnat potenciál 

bleskového proudu o velikosti až 50 kA, což 

je hodnota pro LPL III či IV zcela dostatečná. 

Jiskřiště v něm zabudované není nutné před-

jišťovat až do hodnoty pojistek 160 A, a tak 

je jeho použití snadné a ve většině instalací 

nevyžaduje separátní předjištění. Použití ne-

vyfukujícího jiskřiště a potřeba malého mís-

ta pro optimalizovaný kombinovaný svodič 

usnadňují integraci do rozvodů.

Vzhledem k použití technologie jiskřiště 

omezujícího následné proudy je dosaženo se-

lektivity až k velmi nízké hodnotě jištění (35 A 

gG), tzn. že předřazené jištění nevybaví vli-

vem následného síťového proudu.

Tím, že svodič obsahuje jiskřiště, zajišťuje 

funkci vlnolamu pro bleskový proud (WBF – 

Wave Breaker Function). Funkce vlnolamu 

a s tím spojené zkrácení impulzní doby za-

ručují omezení energie bleskového proudu 

na nejnižší možnou úroveň. Tím je zajiště-

no, že následující stupně ochrany nebo kon-

cová zařízení budou dále pracovat bez po-

škození nebo zničení. DEHNshield je ener-

geticky zkoordinován s dalšími produkty řady 

Red/Line.

Jako kombinovaný svodič s optimalizova-

ným využitím je schopen vyrovnat potenciál 

bleskového proudu až do 50 kA (10/350 μs) 

a zároveň funguje jako přepěťová ochrana, to 

vše v jednom stupni svodiče.

Jeho nízká ochranná úroveň UP ≤ 1 500 V ho 

umožňuje použít i pro ochranu koncového spo-

třebiče při splnění podmínky vzdálenosti do  

10 m podle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG.

Tab. 1. Parametry svodiče DEHNshield

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/třída I + třída II
energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. 
zař. (≤ 10 m)

typ 1 + typ 2 + typ 3

jmenovité napětí AC (UN) 230/400 V (50/60 Hz)
maximální provozní napětí AC (UC) 255 V (50/60 Hz)
bleskový proud (10/350 μs) [L-PEN] (Iimp) 12,5 kA
jmenovitá energie [L1-PEN] (W/R) 39,06 kJ/Ω
ochranná úroveň (UP) ≤1,5 kV
schopnost omezit následný proud AC (In) 25 kAeff

omezení následného proudu/selektivita nevybaví jištění 35 A gG do 25 kAeff (prosp.)
max. nadproudová ochrana ze strany sítě 160 A gG
napětí TOV (L-N) (UT) – charakteristika 440 V/120 min – pevnost
rozsah provozních teplot (TU) –40 až +80 °C
ukazatel provoz/porucha zelená/červená
průřez připojovacích vodičů (L1, L2, L3, PEN) (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový
průřez připojovacích vodičů (L1, L2, L3, PEN) (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně 

slaněný

Obr. 1. DEHNshield TNC 255 FM

Obr. 2. DEHNshield TNS 255 FM Obr. 3. DEHNshield TT 255 se svorkou STAK 25

Obr. 4. Montáž společně s dalšími prvky

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2018
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K propojení s dalšími řadovými moduly 

mohou být použity hřebenové lišty a připo-

jovací svorky s kolíkem z produktové řady 

DEHN + SÖHNE. Volba konkrétního mo-

delu svodiče DEHNshield je velmi jedno-

duchá, protože jeho značení odpovídá typu 

napájecí sítě.

Beznapěťová kontrolka stavu provoz/poru-

cha pro každý pól zajistí okamžitou informa-

ci o provozním stavu svodiče. Vedle svodičů 

běžně vybavených ukazatelem stavu zeleným/ 

/červeným barevným značením jsou k dis-

pozici i varianty modulů DEHNshield ...FM 

opatřené třípólovou svorkovnicí pro dálko-

vou signalizaci. Vzhledem k provedení s bez-

potenciálovým přepínačem je možné podle 

systému zapojení dálkové signalizace zvolit 

buď rozepnutý, nebo sepnutý kontakt. Samo-

zřejmostí pro kontrolu stavu svodiče je jeho 

vybavení mechanickým stavovým terčíkem.

Pro jednoduché připojení dvou vodičů až 

do průřezu 25 mm2 lze použít svorku STAK 25, 

která je svým tvarem přizpůsobena tělu svo-

diče DEHNshield. Přehled hlavních parame-

trů svodiče DEHNshield je v tab. 1.

Varianty provedení jsou přizpůsobe-

ny typu sítí, a to jak v třífázovém provede-

ní (tab. 2), tak i v jednofázovém provedení 

(tab. 3). Každá z variant má rovněž prove-

dení s kontaktem pro dálkovou signalizaci.

Závěr

Díky své konstrukci je DEHNshield svo-

dičem bleskových proudů, který najde uplat-

nění na místech vstupu napájení do objektu, 

ale lze ho použít třeba pro ochranu jak nabí-

jecích stanic (obr. 10), tak i elektrického vy-

tápění okapů či příjezdových cest (obr. 11) 

nebo měničů fotovoltaických elektráren. Je 

i vhodným prvkem pro ochranu vedení, kte-

ré opouští dům a napájí garáž nebo jinou po-

mocnou stavbu na pozemku.

Literatura:
[1] ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Elektrické instalace 

nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elek-
trických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – 
Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. 2016.

[2] ČSN 33 2000-4-443 ed. 3. Elektrické instalace 
nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochra-
na před rušivým napětím a elektromagnetickým 
rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmo-
sférickým nebo spínacím přepětím.

www.dehn.cz

Tab. 2. Třífázová provedení

Typ TNC 255 TNC 255 FM TNS 255 TNS 255 FM
jmenovité napětí AC (Un) 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V
max. provozní napětí AC (Uc) 255 V 255 V 255 V 255 V
bleskový proud (10/350) (Itotal) 37,5 kA 37,5 kA 50 kA 50 kA
bleskový proud (10/350) (Iimp) 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA
ochranná úroveň Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV
max. předjištění 160 A gG 160 A gG 160 A gG 160 A gG
kontakt a jeho forma – přepínač – přepínač
certifikace KEMA, VDE, UL KEMA, VDE KEMA, VDE, UL KEMA, VDE
objednací číslo 941 300 941 305 941 400 941 405

Tab. 3. Jednofázová provedení

Typ TNC 255 TNC 255 FM TNS 255 TNS 255 FM
jmenovité napětí AC (Un) 230 V 230 V 230 V 230 V
max. provozní napětí AC (Uc) 255 V 255 V 255 V 255 V
bleskový proud (10/350) (Itotal) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
bleskový proud (10/350) (Iimp) 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA
ochranná úroveň Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV
max. předjištění 160 A gG 160 A gG 160 A gG 160 A gG
kontakt a jeho forma – přepínač – přepínač
certifikace KEMA, VDE, UL KEMA, VDE KEMA, VDE, UL KEMA, VDE
objednací číslo 941 200 941 205 941 110 941 115

Obr. 5. Funkce jiskřiště

Obr. 6. Jiskřiště

Obr. 7. 
Ochrana 
nabíjecích 
míst

Obr. 8. 
Ochrana 
vytápění 
okapů

DEHNventil TNC obj. č. 951 300

DEHNguard TNS obj. č. 952 400

DEHNshield TNS obj. č. 941 400

LPZ 0A

LPZ 0B

síť nn
kW·h

DPS
MEB

nabíjecí místo 
nebo zásuvka

nabíjecí místo 
nebo zásuvka

čidlo teploty

ochrana před bleskem 
a přepětím pro topný systém na 
objektu s vnější LPS

napájení

řídicí jednotka

čidlo vlhkosti

topný kabel

Typ Obj. č.

DG MTT 2P 275 (TT/TN-S System)
DG MTT 275 (TT/TN-S System)

BXT ML2 BE S 5
+BXT BAS

DSH TT 2P 255 (TT/TN-S System)
DSH TN 255 (TT/TN-S System)

952 110
952 310

920 220
920 300

941 110
941 200

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2018
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Ochrana před přepětím v nízkonapěťových
přístrojových sestavách

Schválením norem ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-
534 ed. 2 1. listopadu 2016 se stala instalace přepěťových ochran 
povinnou. Vedle obchodních a průmyslových instalací má tento po-
žadavek nyní neomezenou platnost i pro rodinné a bytové domy. 
Nyní je všeobecně třeba instalovat přepěťové ochrany v bodu na-
pájení instalace (blízko vstupu do budovy), tímto napájecím bodem 
může být např. hlavní rozvaděč nebo přípojková skříň.
Poznámka: Tento text nepojednává elektroměrové rozvaděče dle 
PNE 35 7030, 2016-01. Ty jsou pojednány v  textu věnovaném 
ochraně rodinných a bytových domů před přepětím.
V tomto hlavním rozvaděči nebo bodu připojení je vždy předepsán 
SPD pro ochranu před podélným přepětím (pracovní vodiče proti 
zemi). Pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí je tře-
ba u instalací s vnějším hromosvodem osadit kombinovaný svodič 
SPD typu 1. S ohledem na nezbytné parametry (jmenovitý impulsní 
proud, zkratová odolnost a schopnost zhášet následné proudy) při-
cházejí zde v úvahu pouze SPD typu 1 jako kombinované svodiče. 
Rozlišují se zde SPD s integrovaným předjištěním (Obrázek 9.4.1) 
a s externím předjištěním (Obrázek 9.4.2).
Pokud je použito externí předjištění, nesmí použitý nadproudový 
jisticí prvek vybavit před dosažením maximální hodnoty SPD Iimp 
(10/350 μs) resp. In (8/20 μs). Jako referenční hodnoty pro nad-
proudové jištění se používají charakteristiky čas/proud pojistek gG. 
Nachází-li se výkonový spínací prvek před SPD, je třeba jeho cha-
rakteristiku srovnat s charakteristikou nejvýše přípustné pojistky gG 
(Tabulka 9.4.1).

Protože skutečná ochranná napěťová úroveň v  instalaci závisí na 
úbytku napětí na připojovacích vodičích a jisticím prvku, mají SPD 
s integrovaným předjištěním tu výhodu, že jejich ochranná napě-
ťová úroveň (Up) již zohledňuje úbytek napětí na pojistce (Obrá-
zek 9.4.3).
Pokud SPD v  hlavním rozvaděči/přípojkové skříni nemůže zajistit 
požadovanou ochrannou napěťovou úroveň, jsou v  instalaci ne-
zbytné další SPD typu 2 nebo typu. 3. Tyto pak musejí být navzájem 
energeticky koordinovány (Obrázek 9.4.4).
Pokud obnáší délka vedení mezi SPD a chráněným zařízením (např. 
další rozvaděč, koncové zařízení atd.) nad 10 m, pak musejí být 
nasazeny další SPD.
Ochranná napěťová úroveň UP SPD by neměla překročit 80 % jme-
novité napěťové impulsní výdržnosti chráněného zařízení. Důvo-
dem pro to je vložený úbytek napětí (U = L . di/dt) na max. 0,5 m 
dlouhých připojovacích vodičích (pracovní vodiče k  SPD a odtud 
zpět k vodiči PE/PEN) (Obrázek 9.4.5). Výjimku zde tvoří vodič po-
tenciálového vyrovnání od SPD k MEB. 
Toto nemusí být zohledňováno, pokud je zvolena varianta zapoje-
ní nezpůsobující napěťový úbytek u SPD, tj. zapojení do V (Obrá-
zek 9.4.6) nebo jak je ukázáno na Obrázek 9.4.3, při použití SPD 
s integrovaným předjištěním.

E / l

> 315 A gG

A

B

Obrázek 9.4.1  DEHNvenCI jako kombinovaný svodič SPD typu 
1 (Up ≤ 1,5 kV) s integrovaným předjištěním

E / l

> 315 A gG

A

B

Obrázek 9.4.2 DEHNbloc modular jako koordinovaný 
svodič SPD typu 1 (Up ≤ 2,5 kV s externím 
předjištěním) 

Obrázek 9.4.3 DEHNvenCI jako kombinovaný svodič SPD typu 
1 (Up ≤ 1,5 kV) s integrovaným předjištěním

SPD typu 1
a/nebo

SPD typu 2

napz. MEB

V pzípojném
bodu

instalace
nebo blízko
něho, napz.
v hlavním
rozvaděči

Jednotlivé
obvody nebo

podružné
rozvaděče

V blízkosti
rozvaděčů

citlivých
zazízení

SPD typu 2
nebo

SPD typu 3

SPD typu 2
nebo

SPD typu 3

Obrázek 9.4.4  Energeticky koordinované SPD za hlavním 
rozvaděčem
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Jelikož indukčnost vodiče s kruhovým průřezem v relevantním roz-
sahu průřezů (16 – 50 mm2) obnáší cca 1 μH/m, vzniká při impulsním 
proudu 10 kA 8/20 μs úbytek napětí cca 1 kV/m. To znamená, že 
by v hlavním rozvaděči se jmenovitým pulsním napětím 4 kV mohl 
být zapojen DEHN ventil (UP =1,5 kV) s vloženou celkovou délkou 
přípojného vedení cca 1 m (Obrázek 9.4.7). Pokud jsou aplikovány 

vyšší/nižší hodnoty než 25 kA 8/20 μs, pak je třeba/možno délky 
vodičů zkrátit/prodloužit (Tabulka 9.4.2).
Je třeba si povšimnout, že původní ochranná napěťová úroveň SPD 
DEHNventil (UP ≤ 1,5 kV) už nyní není k dispozici elektrickým zaří-
zením s nižší pulsní napěťovou výdržností, tudíž musí být zajištěna 
dalšími SPD s nižší napěťovou ochrannou úrovní (Obrázek 9.4.8).

Svodiče přepětí DEHNguard Svodiče bleskových proudů DEHNventil

Jmenovitý impulsní proud 20 kA (8/20 μs) v síti TN-S Bleskový impulsní proud 25 kA (10/350 μs) v síti TN-S

Minimální průřez 
svorky

1,5 mm2 10 mm2

Minimální průřez 
zemnicího vodiče 
S3

6 mm2 16 mm2

Minimální 
průřez vodičů 
S2 +S3 / mpulsní 
proudová odol-
nost pojistky

Minimální 
průřez vodičů 
S2 +S3 / mpulsní 
proudová odol-
nost pojistky

gG 63 A D02 10 mm2 23,1 kA*
8/20 μs

gG 80 A D03 10 mm2 23,2 kA*
8/20 μs

gG 100 A D03 16 mm2 41,4 kA*
8/20 μs

gG 100 A NH 16 mm2 nejsou údaje

gG 125 A NH 16 mm2 nejsou údaje
max. nadproudo-

vá ochrana
16 mm2 11,3 kA*

10/350 μs

gG 160 A NH 25 mm2 15,3 kA*
10/350 μs

gG 200 A NH 35 mm2 19,7 kA*
10/350 μs

gG 250 A NH 35 mm2 27,9 kA*
10/350 μs

gG 315 A NH 50 mm2 34,2 kA*
10/350 μs

max. nadproudo-
vá ochrana

* U uvedených hodnot proudů se jedná o vypočtené hodnoty podle ČSN CLC/TS 61643-12 (341392), 2013-06
V síti TN-S se bleskový proud rozděluje do 5 vodičů.

Tabulka 9.4.1   Průřez Cu vodičů s PVC izolací H-07VK v závislosti na jmenovitém impulsním proudu, bleskovém impulsním proudu 
a hodnotě I2 t  pro max. 5 s

Celková délka a+b+c ≤ 0.5 m

Vodič k jisticímu
prvku

Vodič k
přepěťové
ochraně

Vodič k PE
přípojnici

Obrázek 9.4.5  Maximální celková délka vodičů 0,5 m, jež 
ve spojení s redukcí na 80% ještě dodrží 
jmenovité pulsní napětí

PE–vodič

Obrázek 9.4.6 DEHNventil v zapojení V s nepatrným úbytkem 
napětí UPE-vodič na vodiči PE mezi svorkou PE 
a dvojitou svorkou pro menší hlavní rozvaděče 
do jmenovitého proudu max. 125 A
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Jestliže z důvodu místních podmínek není možné tento požadavek 
splnit, zůstávají uživateli tyto možnosti řešení problému:

  Volba SPD s nižší napěťovou ochrannou úrovní: 
 Tabulka 9.4.2 poskytuje pomůcku pro to, co je třeba při vý-

běru a uspořádání zohlednit. Tyto hodnoty byly interpolovány 
podle rázových proudů s vlnou 8/20 μs (Tabulka 9.4.2) podle
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 s použitím vzorce U = L . di/dt.

  Volba SPD s integrovaným předjištěním.

  Instalace druhého, koordinovaného SPD u chráněného zařízení.

  Použití zapojení do V.

  Doplňkové potenciálové vyrovnání, např. prostřednictvím kovové-
ho pláště rozvaděče s přepěťovými ochranami (Obrázek 9.4.9).

Jestliže je hlavní rozvaděč napájen ze sítě TN-C a hlavní uzemňovací 
bod (na obr. 9.4.10 HBU) se nachází v bodu rozdělení PEN na PE 
a N, může být až do vzdálenosti 0,5 m instalován ještě jeden SPD 
v zapojení 3+0 (Obrázek 9.4.10).

Jmenovité pulsnz výdržné napětz

DEHN = ochranná napěťová úroveň Up ≤ 1,5 kV

2,5 kV domácí spotřebiče

1,5 kV citlivé přístroje

koncové zařízenípřípojková
skříň

vvyužitelný rozdíl = 2,5 kV

HR PR

Obrázek 9.4.7   Využitelný napěťový rozdíl (UW – UP) při instalaci SPD DEHNventil, pro možnost použít přípojné vodiče delší než 0,5 m

Vznikající napěťové úbytky

Pulsní proud
(8/20 μs)

Úbytek napětí na 
přímém vodiči [m]

0,5 m 2 m

5 kA 500 V 250 V 1000 V

10 kA 1000 V 500 V 2000 V

12,5 kA 1250 V 625 V 2500 V

20 kA 2000 V 1000 V 4000 V

25 kA 2500 V 1250 V 5000 V

Tabulka 9.4.2   Úbytek napětí na připojovacích vodičích při 
různých proudových zátěžích

Typ Počet Kat. č.

DVCI 1 255 FM 4 Stk. 961 205

DV M TNS 255 FM 1 Stk. 951 405

DG M TNS 275 FM 1 Stk. 952 405

DG M TT 275 FM 1 Stk. 952 315

3T1
3T2

3T3

N

PE

N

PE

Obrázek 9.4.8   Hlavní rozvaděč s připojovacími vodiči k SPD 
typu 1 delšími než 0,5 m a s SPD typu 2 pro 
dodržení přepěťové kategorie I (jmenovité 
pulsní přepětí ≤ 1,5 kV) v odchozích polích

Obrázek 9.4.9   Doplňkové místní potenciálové vyrovnání 
pomocí kovového pláště/montážní desky 
rozvaděče s přepěťovými ochranami
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Typická datová vedení, která by zde měla být zapojena, jsou např.:

  telefonní příp. DSL přípojky,

  satelitní a broadband zařízení,

  datová vedení (např. Ethernet),

  automatizační systémy budovy (např. KNX bus),

  senzory (např. venkovní senzory pro vytápění).

DEHN + SÖHNE zde nabízí nejrůznější řešení, přizpůsobená jakým-
koli rozhraním a jakémukoli místu instalace. Do toho spadají např. 
produkty pro snadnou a fl exibilní montáž na stěnu, na montáž-
ní lištu nebo produkty pro domovní automatizaci na KNX sběrnici 
(Obrázek 9.4.11).

Důležitým parametrem je jeho zkratová odolnost ISCCR, jež musí 
odpovídat přinejmenším skutečnému zkratovému proudu v přípoj-
ném bodu sítě. 

Ochrana vedení pro IT
V zásadě je třeba poznamenat, že normy ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 
a ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 neobsahují ochranu datových a tele-
komunikačních vedení, avšak že tyto nové normy k  tomu dávají 
významné doporučení, že zcela účinná ochrana před přepětím je 
smysluplně realizovatelná pouze při zahrnutí i  těchto vedení. Po-
kud je požadována ochrana napájecí sítě, měla by být zohledněna 
i ochrana datových vedení. Mnohé podstatné funkční skupiny v bu-
dově disponují jak síťovým napájením, tak i datovými přípoji. Proto 
přirozeně mohou rušivé vlivy vniknout do zařízení oběma cestami.

Obrázek 9.4.11   DEHNgate – Koaxiální svodič pro SAT a broadband zařízení, 
BLITZDUCTOR pro montáž na lištu, DEHNpatch na ethernetovém 
portu PC systému, BUStector pro KNX domovní automatizaci, 
DEHNpatch v 19‘‘ rozvaděči, DEHNbox pro jednoduchou a fl exibilní 
montáž na stěnu

N HBU

PE

Obrázek 9.4.10   Možná instalace 3 x 
DEHNvenCI v zapojení 
3+0 v síti TN-S při 
dodržení maximální 
vzdálenosti 0,5 m 
od bodu rozdělení 
PEN  PE + N
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Ochrana proti přepětí 
pro venkovní LED svítidla

Oblasti aplikací LED svítidel již dnes pokrývají celý obor osvětlovací 
techniky, což má za následek, že jsou tato svítidla vystavena růz-
ným přepětím v závislosti na místě instalace. Vlastně vždy je třeba 
počítat se spínacími přepětími a u atmosférických výbojů s přímými 
i nepřímými údery blesku.
Zatímco spínací přepětí a nepřímé údery blesku (induktivní/kapa-
citní vazba) představují spíše malé zatížení přepěťových ochran, vy-
žadují přímé bleskové proudy takové přepěťové ochrany, které i při 
takovém zatížení obstojí.

Venkovní LED svítidla v oblastech budov s vnějším 
hromosvodem, ohrožovaných bleskovým proudem 
(LPZ 0B + LPZ 0A)
I když se venkovní svítidla s LED nacházejí v zóně LPZ 0B (venkov-
ní zóna neohrožovaná přímým úderem blesku) a jejich dostatečná 
vzdálenost od částí zasažených bleskovým potenciálem je dodrže-
na, neznamená to nutně, že nemohou být zasažena bleskovým 
proudem. Např. nacházejí-li se stožáry s LED svítidly v ochranném 
prostoru budovy s vnějším hromosvodem, dochází při úderu bles-

ku k přeskoku z vodičů na kovový stožár. Instalace vícero svodičů 
přepětí SPD typu 2 redukuje škody na svítidlech (Obrázek 9.8.1).
Úder blesku do stožáru s LED svítidlem, nacházejícího se v zóně LPZ 
0A (prostor ohrožený přímým úderem blesku), vyžaduje pro ochra-
nu těchto svítidel kombinovaný svodič SPD typu 1. V praxi se však 
zpravidla akceptuje výpadek takového svítidla a případně i dalších 
v blízkosti a osazuje se po jednom kombinovaném svodiči typu 1 do 
rozvaděčů (Obrázek 9.8.2).
Pro zde popsané scénáře dostačují pouze přepěťové ochrany typu 
1. Instalací aplikačně optimalizovaného kombinovaného svodiče na 
bázi jiskřiště je minimalizován následný proud a  je zajištěna i ne-
zbytná energetická koordinace. 

Venkovní LED svítidla v oblastech budov s vnějším 
hromosvodem, neohrožovaných bleskovým proudem 
(LPZ 0B)
Venkovní svítidla na budovách s vnějším hromosvodem nebo u nich 
je třeba umístit do zóny LPZ 0B (Obrázek 9.8.3). Pokud to není mož-
né, je třeba tuto zónu pro ně vytvořit (např. pomocí jímacích tyčí).

Obrázek 9.8.1   Ohrožení LED svítidel na stožárech v zóně LPZ 
0B zavlečením dílčích bleskových proudů při 
úderu blesku do budovy s hromosvodem

Obrázek 9.8.2   Odvedení dílčích bleskových proudů u vstupu 
do budovy pomocí potenciálového vyrovnání 
pro ochranu před bleskem při úderech blesku 
do stožárů s LED svítidly, nacházejících se 
v zóně LPZ 0A

Kovová fasáda

Obrázek 9.8.3  Venkovní svítidla s LED v zóně LPZ 0B Obrázek 9.8.4   Venkovní svítidla s LED na kovové fasádě 
budovy s vnějším hromosvodem, postačující 
požadavkům pro možnost nedodržení 
dostatečné vzdálenosti 
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Jestliže se venkovní svítidla nacházejí na kovové fasádě budovy, 
může být tato kovová fasáda využita jako náhodný svod za předpo-
kladu, že obepíná celou budovu, nemá nepřípustně velké otvory, 
je pospojována dostatečně pro vedení bleskového proudu a je ka-
ždých 5 m spojena s uzemněním. Za těchto předpokladů lze při-
jmout zátěže pro přepěťové ochrany srovnatelné se zónou LPZ 0B 
(Obrázek 9.8.4).
Pro zde popsané scénáře postačují přepěťové ochrany SPD typu 2.

Stožáry s LED svítidly pro osvětlení komunikací (LPZ 0A)
Tato LED svítidla na stožárech jsou obzvlášť silně ohrožována všemi 
zde uvedenými přepětími. Jejich těleso bývá - tak jako stožár - zpra-
vidla kovové. To má výhody v mechanické pevnosti, odolnosti proti 
elektrostatickým jevům a tepelné vodivosti, ale také nevýhody při 
blízkých úderech blesku. Co se týče ochrany před úrazem elektric-
kým proudem, jsou tato svítidla buďto ve II. třídě ochrany (dvojitá 
resp. zesílená izolace) nebo řidčeji v  I. třídě ochrany (s připojením 
na ochranný vodič).

U LED svítidel na stožárech osvětlujících veřejné komunikace hrají 
v souvislosti s třídou ochrany rozhodující roli impedance kabelových 
sítí, protože normální koncové obvody do 32 A musí při poruše 
v síti TN vypnout do 0,4 s a v síti TT do 0,2 s. Uvažujeme-li obvyklou 
síť TN, pak smí být impedance smyčky při jištění pojistkou 6 A gG 
v  rozvaděči ve II. třídě ochrany na patě stožáru max. 4,6  Ω. Při 
vyšším jištění, např. 10 A, se zjistí, že požadované vypínací doby 
0,4 s se dosáhne jen při impedanci smyčky do 2,7 Ω. Z tohoto dů-
vodu bývají ve dvojité izolaci jak vodiče od pojistkové skříně ke sví-
tidlu, tak i tyto pojistkové skříně a svítidla. 
Jestliže dojde k úderu blesku v blízkosti stožáru, vytvoří se v radiál-
ním směru potenciálový spád, jehož velikost (vztaženo k potenciálu 
vzdálené země), bez uvažování rázového odporu zemniče, závisí na 
síle úderu blesku a na měrném odporu zeminy (Obrázek 9.8.5). 
I když je skutečný rázový odpor uzemnění a  tedy i napětí vyšší, 
i tak je vidět, že napětí stožáru/svítidla proti napájecí síti dalece pře-
kračuje elektrickou pevnost předřadníků (cca 8 kV). Důsledkem je 

Napětí proti vzdálené zemi v kV

Předpoklady:

měrný odpor zeminy: 200 Ωm

cca 21 kV
cca 27

kVcca. 35
kVcca 53

kV
cca 106

kV

cca 3,2
MV

LPL III: 100 kA

homogenní zemina

místo úderu vzdáleno 30 m od prvního svítidla

Vzdálenost

Rozvaděč

Obrázek 9.8.5  Radiální potenciálový spád při úderu blesku do blízkosti stožáru s LED svítidlem
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Pro nové instalace, u nichž budou stožáry i napájecí kabely teprve 
zřizovány, se doporučuje uložit do země nad kabelovou trasu holý 
vodič.
Dojde-li k úderu blesku do stožáru s LED svítidlem nebo do země, 
chrání tento vodič před přeskokem do kabelu a vytváří rovnoměr-
nější potenciálový spád (Obrázek 9.8.9).

Management LED svítidel s DALI
Vedle obvyklých aplikací v osvětlovací technice se právě DALI nabízí 
pro osvětlovací scénáře, protože DALI může být pomocí interfe-
jsových modulů napojeno na nadřazené řídicí systémy (např. LON 
a EIB). Světelné scénáře pro venkovní reklamu s LED jsou tedy snad-
no realizovatelné (Obrázek 9.8.10). 
Volba přepěťových ochran je založena na výše uvedených úvahách. 
Jestliže je nutno počítat s bleskovým proudem, je instalován svodič 
SPD typu 1. Jestliže lze očekávat pouze velmi slabé zatížení blesko-
vými proudy (viz jako příklad zmiňovaná kovová fasáda) nebo se 
jedná o induktivní či kapacitní vazbu, nachází zde uplatnění svodič 
SPD typu 2.

průraz dvojité izolace mezi pláštěm a síťovou stranou předřadníku. 
(Obrázek 9.8.6).
Při instalaci přepěťových ochran majících ve vodiči funkčního po-
tenciálového vyrovnání mezi stožárem a  vodičem N/PEN vloženu 
bleskojistku vznikne spojení N/PEN se stožárem  pouze krátkodobě, 
během odvádění bleskového proudu. Jestliže tedy teče bleskový 
proud od stožáru přes bleskojistku a jiskřiště/varistory do venkovní-
ho vodiče, je při dotyku stožáru největší hrozbou bleskový proud.
V případě, že odváděný bleskový proud má takovou intenzitu, že 
po přetížení zůstane bleskojistka i ochranná cesta vnějšího vodi-
če trvale v nízkoohmovém stavu, pak jeho intenzita postačí i pro 
přetavení pojistky 6/10 A gG (Obrázek 9.8.7). Zavlečení síťového 
napětí na stožár je třeba přetavením pojistky vyloučit. 
Další předností bleskojistky (nepřímé spojení se stožárem) je zame-
zení korozivním proudům.
Potenciál povrchu země v oblasti stožárů se svítidly je možné ovliv-
nit instalací zemničů spojených se stožáry nebo uložením holého 
vodiče do země nad kabelovou trasu. To výrazně redukuje nebez-
pečí zasažení osob bleskovým proudem.

Výběr přepěťových ochran
U rozsáhlých instalací se stožárovými LED svítidly by měly být insta-
lovány energeticky koordinovatelné kombinované svodiče SPD typu 
1 na bázi jiskřiště, v provedení pro řadovou zástavbu. Jestliže to pro-
storové poměry dovolí, mohou být v dolní části stožáru instalovány 
i svodiče přepětí SPD typu 2 v tomto provedení. Vždy je však mož-
né pro ochranu LED svítidel použít nově vyvinutý kompaktní SPD 
typu 2 DEHNcord. Tento DEHNcord se vyrábí v krytí IP 20 a  IP 65 
a je dimenzován pro celkový odváděný impulsní proud 20 kA. Na 
konci své životnosti dojde k bezpečnostnímu odpojení proudového 
obvodu svítidla. Další provedení DEHNcord mají navíc ještě jednu 
ochrannou cestu, která může být použita například pro proudové 
obvody svítidla zapínané po kratší dobu. Rodina produktů DEHN-
cord disponuje navíc u každé ochranné cesty přepěťově závislými 
indikátory poruchy (Obrázek 9.8.8).

* velmi vysoké stožáry
s jednotlivými svztidly

Pojistka odpojí
venkovní vodič!

Úder blesku do stožáru Úder blesku poblíž

Obrázek 9.8.8   Koordinované přepěťové ochrany v rozsáhlých 
strukturách s LED svítidly na stožárech

Typ Pozn. Kat. č.

Instalace v rozvaděči

DSH TNC 255 uzemnění 16 mm2 Cu 941 300

DSH TT 255 uzemnění 16 mm2 Cu 941 310

Instalace v kabelové přípojkové skříni

DCOR L 3P 275 
SO LTG *

dvě ochranné cesty 900 445

DCOR L 2P 275 
SO LTG *

jedna ochranná cesta 900 446

DCOR L 3P 275 
SO IP *

dvě ochranné cesty, 
IP 65

900 447

DCOR L 2P 275 
SO IP *

jedna ochranná cesta, 
IP 65

900 448

Instalace svítidel s volně loženými kabely

DCOR L 1P 275
jedna skupina svítidel ve 
třídě ochrany II

900 431

DCOR L 2P 
SN1864 *

dvě skupiny svítidel ve třídě 
ochrany II

999 906

* Bezpečnostní odpojení jedné skupiny

Obrázek 9.8.6 Průraz izolace bleskovým proudem z kostry 
svítidla na síťovou přípojku předřadníku

Obrázek 9.8.7 Přetavení pojistky 6 A gG a přerušení zkratu na 
kostru vyvolaného bleskovým proudem
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Obrázek 9.8.9 V zemi uložený holý vodič pro uzemnění 
stožárů a pro ochranu kabelů v kabelové trase

LED
reklama

Obrázek 9.8.10   Světelná LED reklama v LPZ 0B s řízením DALI 
na budově s vnějším hromosvodem

Typ Pozn. Kat. č.

DGM TT 275 952 310

BXT ML2 BD S24
+ BXT BAS

uzemnění 6 mm2 Cu
920 244
920 300
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Ochrana proti přepětí pro aplikačně neutrální 
komunikační kabeláže

Následující pojednání se omezuje na samotný hlavní rozvaděč budo-
vy nebo na etážový rozvaděč s odtud vycházejícím, místně specifi c-
kým subsystémem dle norem řady ČSN EN 50173. Tento kabelážní 
subsystém je zpravidla veden měděnými kabely (částečně i světlovo-
dy) až k jednotlivým pracovištím, a tam zakončen stíněnou zásuvkou 
RJ45 odpovídajících parametrů.
Po tomto subsystému je možné přenášet telefonní hovory, videopře-
nosy a ethernetovou komunikaci. 
Zde uvedené měděné kabely mají čtyři kroucené páry vodičů. Tyto 
páry jsou stíněné, a stíněný je navíc celý kabel. Tyto kabely jsou zna-
čeny podle způsobu stínění a  výše uvedenému popisu odpovídá 
označení dle ISO/IEC 11801 F/FTP, S/FTP a SF/FTP. 
Na systémovou kompatibilitu přepěťových ochran je třeba dbát tím 
více, čím vyšší jsou přenosové rychlosti. Při maximální délce kabelu 
90 m (Basic Link) mezi propojovacím polem v  rozvaděči a praco-
vištěm, resp. 100 m (Channel Link) včetně propojovacích kabelů 
na obou koncích (např. ke switchi a k PC), nesmějí být překročeny 
předepsané parametry přenosové cesty.

Ochrana proti přepětí
Od data účinnosti normy ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 se stala po-
vinnou instalace přepěťových ochran v napájecí síti nízkého napětí. 
Dále uvádí tato norma účinný dosah ochrany 10 m, což s ohledem 
na přepětí generovaná v systému je třeba vyhodnocovat i pro po-
družné rozvaděče. Dále pak norma poukazuje na to, že může být 
nezbytná další ochrana, jakmile se objevují přepětí ve spojení s jiný-
mi sítěmi (např. telekomunikační vedení nebo internetové připojení).
Pokud jde o výpočetní středisko, pak je v normě ČSN EN 50600-
2-2 v  článku 6.2.5.3.2 doporučeno instalovat přepěťové ochrany 
na vstup, výstup i bypass UPS. Pokud má toto středisko vnější hro-
mosvod, vztahuje se na ně v ČSN EN 50600-2-2 stanovení článku 

6.5.1 „Distribuční síť a na ni připojená zařízení musejí být chráněny 
přepěťovými ochranami podle ČSN EN 62305-4“. Protože jsou zde 
připojená zařízení uvedena explicitně, týká se tato ochrana před pře-
pětím i IT přípojek. 
Dosud je poměrně rozšířena struktura s telefonní ústřednou a sys-
témovými telefony (UP0 / S0). Zde jsou systémové telefonní výstupy 
ústředny propojeny na patch panelu s patch panely distribučního 
rozvodu k pracovištím. Stejným způsobem jsou řešeny i etherneto-
vé přípojky. Propojení je realizováno od switche přes patch panel 
na patch panely distribučního rozvodu k  pracovištím. Z  pohledu 
ochrany před přepětím se jedná o dva odlišné systémy, což musí 
být zohledněno i ve volbě přepěťových ochran. Proto je třeba pro 
ochranu telefonní ústředny a switchů/PC instalovat dva různé typy 
přepěťových ochran (Obrázek 9.16.1).
Po přechodu ze systémové telefonie na IP telefonii jsou zde pouze 
ethernetové aplikace. Od výstupu ze switche jsou telefonní i síťové 
spoje vedeny přes patch panely k distribučnímu rozvodu kabeláže 
k pracovištím. Z pohledu přepěťové ochrany se jedná o jeden systém 
(Obrázek 9.16.2).
Pokud je namísto IP telefonní ústředny využito cloudových služeb, 
odpadají prostorové nároky této ústředny a její ztrátový výkon, sníží 
se i generované teplo. Switch je svými parametry přizpůsoben ná-
rokům IP telefonie a ethernetové sítě. Od výstupu ze switche jsou 
telefonní i  síťové spoje vedeny přes patch panely k distribučnímu 
rozvodu kabeláže k pracovištím. Z hlediska přepěťové ochrany se 
opět jedná o jeden systém (Obrázek 9.16.3).

Potenciálové vyrovnání a uzemnění
Datové rozvaděče je třeba podle ČSN 33 2000-4-444 pomocí 
ochranného vodiče uzemnit. Průřez ochranného vodiče je třeba 
dimenzovat podle ČSN 33 2000-5-54. Níže uvedené potřebné 

Typ Pozn. Kat. č.

DG M TT 275 952 310

DG M TT 275
DR M 2P 255

952 310
953 200

DBX TC 180 uzemnění 2,5 mm2 Cu 922 210

Typ Pozn. Kat. č.

DPA M CAT6 RJ45S 48
uzemnění 
1,5 mm2 Cu

929 100

NET PRO TC
EG NET PRO 19“

uzemnění 
2,5 mm2 Cu

929 071
929 034

Switch Pevný zemnicí bod

MEB

Router

Server

Systémová telefonie

UPS

Obrázek 9.16.1   Aplikačně neutrální kabeláž se systémovou telefonií a ethernetovými přípojkami
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minimální průřezy závisí na počtu výškových modulů U (44,54 mm) 
rozvaděče:

  ≤ 21 U min. 6 mm2 Cu,

  > 21 U min. 16 mm2 Cu,

  u kombinací  datových rozvaděčů min. 25 mm2 Cu.

U budov s IT zařízením je podle ČSN EN 50310 nutno vytvořit systém 
potenciálového vyrovnání, a to v podobě mřížové struktury. Vztaženo 
na prostory s datovým rozvaděčem to znamená, že je zpravidla nutno 
pospojovat tyto systémy: 

  každou druhou kovovou podpěru zdvojené podlahy průřezem 
≥ 10 mm2,

  cizí vodivé části,

  kovové parapetní kanály,

  stínění vedení a kabelů,

  kovovou skříň datového rozvaděče,

  případně existující roviny vztažného potenciálu (kovová deska 
spojená s armováním),

  PE vodič napájecího rozvaděče servrovny,

  zemnicí vývody přepěťových ochran,

  přípojnici MEB (MET).

Typ Pozn. Kat. č.

DG M TT 275 952 310

DG M TT 275
DR M 2P 255

952 310
953 200

Typ Pozn. Kat. č.

DBX TC 180 uzemnění 2,5 mm2 Cu 922 210

DPA M CAT6 
RJ45S 48

uzemnění 1,5 mm2 Cu 929 100

Switch Pevný zemnicí bod

Router

Server

Systém IP telefonie

UPS

MEB

Obrázek 9.16.2   Aplikačně neutrální kabeláž pro IP telefonii a pro ethernetové přípojky

Typ Pozn. Kat. č.

DG M TT 275 952 310

DG M TT 275
DR M 2P 255

952 310
953 200

Typ Pozn. Kat. č.

DBX TC 180 uzemnění 2,5 mm2 Cu 922 210

DPA M CAT6 
RJ45S 48

uzemnění 1,5 mm2 Cu 929 100

Switch

Router

Server

UPS

MEB

Pevný zemnicí bod

Obrázek 9.16.3   Aplikačně neutrální kabeláž pro IP telefonii přes cloud a pro ethernetové přípojky



DS85/CZ/0718 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 46

Ochrana před blesky a přepětím pro návěstní rampy
– na příkladu rampy s dopravními značkami

Na rampách nad vozovkou bývají instalovány systémy pro řízení 
provozu na dálnicích a rychlostních komunikacích a po celém svě-
tě slouží k optimálnímu řízení provozu. Zasahují do provozu tak, 
aby se zamezilo přetěžování a zabránilo nebezpečím vznikajícím 
při nehodách, silných atmosférických srážkách a vysokých rych-
lostech.
Na těchto návěstních rampách bývají instalovány specifi cké mo-
nitorovací systémy jako dohledové kamery, senzory a  radarové 
detektory. Na zpoplatněných komunikacích k tomu přibývají ještě 
další monitorovací prostředky umožňující plně automatizovaný 
výběr mýtného.
K zamezení přímého úderu blesku do návěstní rampy, zobrazova-
cích modulů či monitorovacích přístrojů se používají jímací tyče. 
Tyto jímače jsou montovány izolovaně od návěstní rampy a po-
mocí vysokonapěťových izolovaných svodů (DEHNcon-H vodič 
HVI light) spojeny se zemí. (Obrázek 9.28.1).
V zásadě všechny zemniče uložené do země jsou zhotoveny z ko-
rozivzdorné oceli V4A (mater. č. 1.4571 nebo rovnocenného).
Vzdálenost mezi návěstní rampou a ovládací skříní (úsekovou sta-
nicí) určuje potřebnou výkonnost přepěťových ochran, jež mají být 
použity. Pro vzdálenosti do 5 m jsou instalovány svodiče přepětí 
SPD typu 2 resp. C2 (Tabulka 9.28.1) a nad 5 m kombinované 
svodiče SPD typu 1 resp. D1 (Tabulka 9.28.2).

Vysokonapěťové izolované svody mají tu výhodu, že celý bleskový 
proud je odváděn pouze jimi. Tímto cíleným směrováním blesko-
vého proudu (od místa úderu až do země) je zajištěno, že vodi-
vými konstrukcemi a  instalacemi netečou žádné nekontrolované 
dílčí bleskové proudy.
V obou variantách návěstní rampy (ocelová nebo betonová) je 
mezi jízdními pásy uložen zemnič, tyčový nebo paprskový, a  to 
z  korozivzdorného materiálu NIRO V4A. Zemnič na pravé stra-
ně jízdního pásu je pomocí holého vodiče NIRO V4A (Ø 10 mm 
nebo 30 x 3,5 mm) uloženého v zemi spojen se zemničem ovlá-
dací skříně, rovněž tyčovým nebo paprskovým, z materiálu NIRO 
V4A. Toto propojení současně chrání kabel uložený pod ním před 
přeskoky při úderech blesku. Pokud má ovládací skříň základ 
z armovaného betonu, pak je i toto armování spojeno se zemni-
čem ovládací skříně. Délka zemničů je určena mírou rizika podle 
ČSN EN 62305.
V zásadě je třeba všechny kabely, které nejsou stíněné a oboustran-
ně uzemněné, osadit přepěťovými ochranami. Ochrana napáje-
cího přívodu nn pro úsekovou stanici je řešena kombinovaným 
svodičem SPD typu 1 (např. DEHNventil M TT 255 FM). IT napojení 
úsekové stanice na provozní ústřednu je obvykle řešeno světlo-
vodným kabelem. Pokud tento kabel má kovový plášť, pak je tře-
ba tento plášť připojit na potenciálové vyrovnání.

* * *
*

l
*NIRO (V4A) nap . mater. . 1.4571

MEB

hloubka
v zemi

min. 0,5 m

max. 90

0,5 m

zemnicí
vodi *

°
ochranný shel

kabel s vodivým
plášt m

odstup
nejlépe

Obrázek 9.28.1   Příklad: Ochrana před bleskem a přepětím pro návěsti na návěstních rampách u dálnic a rychlostních komunikací
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Vzdálenost mezi rampou s dopravními návěstmi a ovládací skříní l < 5 m

Pol. v obr. 9.28.1 Ochrana pro ... Přepěťová ochrana Kat. č.

Hlavní napájení 230 / 400 V DEHNventil DV M TT 255 FM 951 315

Radary, 24 V DC, max. 0,75 A
BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24
+ BXT BAS

926 224
920 300

Sběrnice RS 485
BLITZDUCTOR BSP M2 BD HF 5
+ BXT BAS

926 271
920 300

Indukční smyčky/senzory
BLITZDUCTOR BSP M2 BD 5
+ BXT BAS

926 240
920 300

Napájení dynamických zobrazovačů 230 V DEHNguard DG M TT 2P 275 FM 952 115

Hromosvod

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce s jímacím hrotem 819 258

Držáky jímacích tyčí DEHNcon-H a D40 105 342

Podpěry vedení 275 229

Tabulka 9.28.1   Ochrana před bleskem a přepětím u rampy s dopravními návěstmi při vzdálenosti ovládací skříně < 5 m

Tabulka 9.28.2  Ochrana před bleskem a přepětím u rampy s dopravními návěstmi při vzdálenosti ovládací skříně > 5 m

Vzdálenost mezi rampou s dopravními návěstmi a ovládací skříní l > 5 m

Pol. v obr. 9.28.1 Ochrana pro ... Přepěťová ochrana Kat. č.

Hlavní napájení 230 / 400 V DEHNventil DV M TT 255 FM 951 315

Radary, 24 V DC, max. 0,75 A
BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

920 224
920 300

Sběrnice RS 485
BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5
+ BXT BAS

920 271
920 300

Indukční smyčky/senzory
BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 5
+ BXT BAS

920 240
920 300

Napájení dynamických zobrazovačů 230 V DEHNshield DSH TT 2P 255 FM 941 115

Hromosvod

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce s jímacím hrotem 819 258

Držáky jímacích tyčí DEHNcon-H a D40 105 342

Podpěry vedení 275 229
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Ochrana proti přepětí pro čerpací stanice

SHOPSHOP

bN98 enzín N95 nafta

230

Cenový
panel

V

230/400 V
230/400 V

CAN bus

4– 20 
mA

4– 20 
mA

4– 20 
mA

nebo RS485 nebo RS 422

TNC

SAT

SAT

Z
ethernet ethernet

230/400 V

pokl.PS MEB PCNT

Tel

prostor chrán ný
p ed p ímým
zásahem blesku

m ížový zemni

viz
detail

datová úst edna

anodanádrž 
s katodickou

ochranou

m ížový
zemni

kat. ochr.

.

SHOPSHOP

bN98 enzín N95 nafta

230

Cenový
panel

V

230/400 V
230/400 V

CAN bus

4– 20 
mA

4– 20 
mA

4– 20 
mA

nebo RS485 nebo RS 422

TNC

SAT

SAT

Z
ethernet ethernet

230/400 V

pokl.PS MEB PCNT

Tel

prostor chrán ný
p ed p ímým
zásahem blesku

m ížový zemni

viz
detail

datová úst edna

anodanádrž 
s katodickou

ochranou

m ížový
zemni

kat. ochr.

.

Obrázek 9.34.1   Čerpací stanice s hromosvodem, mřížovým zemničem, ochranným i funkčním potenciálovým vyrovnáním a opatřeními 
pro ochranu před přepětím

Typ Pozn. Kat. č.

DV ZP TT 255 uzemnění ≥ 16 mm2 Cu 900 391

DSH TT 2P 275 uzemnění 16 mm2 Cu 941 110

DSH TT 275 uzemnění ≥ 16 mm2 Cu 941 310

SFL PRO 6X 909 250

DBX TC 180 uzemnění 2,5 mm2 Cu 922 210

DPA M CLE RJ45B 48 929 121

Typ Pozn. Kat. č.

EXFS 100 923 100

BXT ML2 BE S 24
+ BXT BAS

uzemnění 6 mm2 Cu
920 224

+ 920 300

BXT ML2 BE HFS 5
+ BXT BAS

uzemnění 6 mm2 Cu
920 270

+ 920 300

DGA FF TV uzemnění 4 mm2 Cu 909 703

BVT KKS ALD 75 uzemnění 4 mm2 Cu 918 420
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Čerpací stanice jsou blesky a přepětím obzvláště ohroženy. Navádě-
cí a reklamní systémy na to reagují mimořádně citlivě.
Nezbytnost hromosvodu pro čerpací stanice vyplývá mj. ze staveb-
ních předpisů (Vyhláška č. 268/2009 Sb.), BoZP (Zákoník práce), 
ČSN EN 62305 a specifi cky ČSN 65 0202 - „Hořlavé kapaliny. Plně-
ní a stáčení. Výdejní čerpací stanice“. 
Bezpečnostní předpisy pro prostředí s výbušnými parami stanoví, že 
je nutno vyloučit jakékoli zdroje jiskření (iniciační zdroje). Stavební 
předpisy všude formulují podobně: 
„Stavby, u nichž podle polohy, druhu stavby nebo způsobu užívání 
může snadno dojít k zásahu bleskem, nebo by takový zásah mohl 
mít závažné následky, je nutno vybavit trvale účinnými hromosvo-
dy.“ 

Pro stanovení míry ohrožení je možno použít analýzu rizik podle 
normy ČSN EN 62305-2 ed. 2. Parametry vztažené ke konkrétní 
stavbě určují stávající riziko. Pokud jsou zjištěny míry rizik vyšší než 
normou stanovené přípustné hodnoty, je třeba zvolit odpovídající 
opatření (vnější hromosvod, přepěťové ochrany, požárně technické 
bezpečnostní a ochranné systémy atd.), jež redukují rizika na ak-
ceptovatelnou hodnotu. 
Již v ČSN 33 2000-1 ed. 2 lze nalézt ustanovení, že majetek je třeba 
chránit před poškozením přepětím vzniklým v důsledku atmosféric-
kých vlivů nebo spínacích dějů. 

V tomto textu navrhované přepěťové ochrany se vztahují k instalaci 
vně případných Ex-zón (zóna 0, 1 a 2). Pokud se přepěťové ochrany 
nacházejí uvnitř Ex-zón, je nutno odpovídajícími opatřeními (např. 
certifi kované rozvaděčové skříně pro Ex, přepěťové ochrany pro Ex) 
zajistit, aby nedošlo k iniciaci výbuchu. 
Elektrická zařízení vně budovy čerpací stanice jsou jak na místě sa-
mém, tak na vstupu do budovy osazena svodiči bleskových proudů. 

Základním předpokladem pro ochranu před přímým úderem bles-
ku je podle ČSN EN odborně zhotovený hromosvod v kombinaci 
s důsledným potenciálovým vyrovnáním pro ochranu před bleskem 
doplněným přepěťovými ochranami. Tabulka v  Obrázku 9.34.1 
ukazuje přepěťové ochrany vhodné pro osazení na různých rozhra-
ních a systémových komponentách.
Je důležité, aby všechny kovové konstrukce (např. potrubí, pláště 
výdejních stojanů, nádrže) byly pospojovány a připojeny na zemnicí 
soustavu budovy čerpací stanice (mřížový zemnič). Zemnicí sousta-
va by měla podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 mít zemní odpor < 10   
(doporučeno). Nádrže s katodickou ochranou proti korozi smějí být 
na zemnič připojeny pouze prostřednictvím jiskřiště v Ex-provedení.

Sběrnicové systémy, senzory a IT přípojky popsané v Obrázku 9.34.1 
jsou uvedeny pouze jako příklad bez nároku na úplnost. Pro vybudo-
vání čerpací stanice jsou směrodatné výhradně údaje z detailní pro-
jektové dokumentace a požadavky a pokyny zadavatele.
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Hromosvody pro plynové regulační stanice

Regulační stanice je zařízení používané pro regulaci tlaku plynu 
a zabezpečení proti nepřípustnému zvý šení provozního tlaku, za-
hrnující veškerá zařízení, včetně vstupního a vý stupního potrubí, 
uzavíracích armatur a staveb, ve který ch je toto zařízení umístěno.
Regulační stanice nebo regulační souprava je zpravidla tvořena 
souborem jednotlivý ch částí, které spolu tvoří jeden funkční celek 
– strojní zařízení, elektrické zařízení, stavební objekt, případně další 
části jako tlaková zařízení, zdvihací zařízení a zařízení pro dálkový  
přenos provozních a alarmový ch hodnot.

Z obecného hlediska jsou regulační stanice energetickým zaříze-
ním a podléhají Energetickému zákonu. Proto zde platí primárně 
bezpečnostní požadavky Energetického zákona při dodržení tech-
nických předpisů (TPG, ČSN a EN). Dohled nad bezpečností zaří-
zení vykonává organizace státního odborného dozoru dle zákona 
174/1968 Sb.

Stanovení rizik - zhodnocení výchozího stavu
Při převzetí objektu je třeba zhodnotit stávající (výchozí) stav zaříze-
ní. Jsou při tom shromážděny stavební údaje, existující dokumenta-
ce a případné požadavky pojišťoven.

Společně s provozovatelem je poté zhodnocena míra ohrožení a při-
jato rozhodnutí o případně nutných ochranných opatřeních proti 
škodlivým účinkům blesků a přepětí. Projektant použije pro návrh 
ochrany před bleskem platnou vyhlášku č. 268/2009 Sb. a podle 
§ 36 provede výpočet analýzy rizik podle normy ČSN EN 62305 ed. 2. 
Pro projektování, údržbu a revizi ochrany před bleskem použije dále 
normy ČSN EN 62305- 3 a 4 ed. 2.

Rizika vyplývající z působení blesků a nutnost hromosvodu pro 
chráněný objekt jsou posouzeny pomocí částí 1 a 2 řady ČSN EN 
62305 ed. 2. Podle míry ohrožení jsou zvolena odpovídající technicky 
a ekonomicky optimální ochranná opatření. Pomocí částí ČSN EN 
62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2 jsou pak ochranná opatření 

konkretizována. Pro provozovatele i pro projektanta je tím ČSN EN 
62305 solidním základem, v neposlední řadě proto, že z této báze 
vycházející ochranná opatření je možné snáze a úsporněji realizovat 
i pro rozsáhlá zařízení elektrického napájení i IT. Opatření pro ochra-
nu elektronických systémů jsou popsána v ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Stanovení rizik u plynové regulační stanice
Již od samého počátku je třeba brát ohled na nezbytnou ochranu 
stavebního objektu a technického zařízení jakož i osob před účinky 
blesků. Z tohoto důvodu je třeba stanovit společně s provozova-
telem cíle ochrany, a to ještě před samotným vyhodnocením rizik.
V našem příkladu jsou těmito cíli:

  ochrana před požárem,

  ochrana osob,

  ochrana elektroniky u systémů s požadovanou vysokou dostup-
ností.

Nejprve jsou stanoveny ztráty podle ČSN EN 62305-2 ed. 2, požado-
vaná dostupnost a riziko škod, což vede k následujícím koefi cientům 
ztrát:

  L1: poranění nebo smrt osob (ve ztrátách L1 je podchycen uvá-
děný iniciační zdroj výbuchu: úder blesku s ohledem na ochra-
nu proti výbuchu).

  L2: ztráty na veřejných službách,

  L4: majetkové ztráty.

podpůrná trubka GFK/Al

nosná trubka

2x držák na trubku

objímka

vodič potenciálo-
vého vyrovnání

jímací soustava
+ vodič HVI

výdechy

nerezový komín

MEB

EEB

r = 30 m

Obrázek 9.36.1   Oddálený vnější hromosvod pro sedlovou střechu

Komponenty Kat. č.

Střešní držák vedení pro vodič HVI 202 829

Držák vedení pro vodič HVI na stěnu 275 250

Uzemňovací přípojnice, 2x2 připojení 472 109

Komponenty Kat. č.

Držák do plochy střechy (na krokve) 105 240

Sada střešní průchodky 105 245

Vodič HVI v podpůrné trubce s jímacím hrotem 819 326

Držák na trubku 105 354

Svorka/objímka na anténní stožár 540 103

Obrázek 9.36.2 Oddálený hromosvod pro nástavbu na sedlové 
střeše - varianta 1
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Následující příklad byl propočten s použitím ČSN EN 62305-2 ed. 2 
a  s pomocí software DEHNsupport. Výslovně upozorňujeme, že 
postup zde může být představen pouze jako příklad. Ukázané ře-
šení (Obrázek 9.36.1) není nikterak závazné a může být samo-
zřejmě nahrazeno jinými rovnocennými řešeními. Následně jsou 
ukázána možná ochranná opatření založená na LPL II, a dále pod-
statné charakteristiky uváděného příkladu v závislosti na způsobu 
montáže. Vysokonapěťové izolované vedení (vodič HVI) může být 
uloženo nad střešní krytinou (Obrázek 9.36.2) nebo též uloženo 
skrytě pod ní (Obrázek 9.36.3). 

Jestliže místní podmínky vyžadují pokládku vedení uvnitř Ex-zóny 
1 nebo 2, pak je třeba tuto pokládku provést podle montážního 
návodu č. 1501. Obrázky 9.36.4 a 5 ukazují příklad řešení plyno-
vé tlakové regulační stanice s plochou střechou.

Vnitřní hromosvod – potenciálové vyrovnání pro ochranu 
před bleskem – ochrana před přepětím
Všechny vodivé systémy vstupující zvenčí do plynové tlakové re-
gulační stanice musí být připojeny na potenciálové vyrovnání pro 
ochranu před bleskem (Obrázek 9.36.6). Tento požadavek poten-
ciálového vyrovnání je splněn přímým připojením všech kovových 
systémů, a dále nepřímým připojením všech systémů pod pro-
vozním napětím pomocí přepěťových ochran. Tyto svodiče musí 
být schopny odvádět bleskový proud (SPD typu 1: proudová vlna 
10/350 μs). Toto ochranné opatření - potenciálové vyrovnání pro 
ochranu před bleskem - musí být realizováno co nejblíže vstupu 
daného systému do objektu (přechod ze zóny LPZ 0 na LPZ 1 nebo 
vyšší). Toto redukuje vysoké potenciálové rozdíly a nebezpečné jis-
krové přeskoky v prostorech s nebezpečím výbuchu, a rovněž se 
zamezí proniknutí dílčích bleskových proudů dovnitř budovy.

Pro zvýšení dostupnosti citlivých elektrických systémů mohou být, 
podle odolnosti daných systémů a jejich instalačního prostředí proti 
rušivým vlivům, nezbytná další ochranná opatření podle ČSN EN 
62305-4 ed. 2. Osvědčila se zde kombinace přepěťových ochran, 
prostorového stínění a doplňkových potenciálových vyrovnání.

Obrázek 9.36.5   Oddálený vnější hromosvod pro nástavbu 
na ploché střeše – varianta 3

podp rná
trubka

betonový
podstavec

podlo ka

vodi HVI

centrální
trubka

jímací tyč 16/10 mm

podpůrná trubka
s osmi zajišťovacími
šrouby

těsnicí páska

vodič
potenciálového
vyrovnání

Obrázek 9.36.3 Oddálený hromosvod pro nástavbu na sedlové 
střeše - varianta 2

Komponenty Kat. č.

Držák do plochy střechy (na krokve) 105 240

Sada střešní průchodky 105 245

DEHNcon-H vodič HVI v podpůrné trubce 
s jímacím hrotem

819 247

Komponenty Kat. č.

Vodič HVI v podpůrné trubce s trojramenným 
stojanem

819 371

Betonový podstavec 102 010

Podložka plast 102 050

r = 30 m 
jímač +
vodič HVI

nerezový komín

výdechy

MEB
EEB

Obrázek 9.36.4   Oddálený vnější hromosvod pro plochou střechu

Komponenty Kat. č.

HVI-Ex W70 držák 275 440

HVI-Ex W200 držák 275 441

HVI-Ex přípojnice 500 275 498

Uzemňovací přípojnice, 2x2 připojení 472 109
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MEB

propojovacs prostor

distr.
sst

dálkové řszens/
telekomunikace

Ex i MaR technika

katod.
ochr.

katod.
ochr.

vytápěns

plyn

EXFS
Ex-zóny 1, 2

nebo vyššs

základový zemnič vnějšs hromosvod

Obrázek 9.36.6  Potenciálové vyrovnání pro ochranu před bleskem pro přivedená vedení

Pol. v 9.36.6 Ochrana pro ... Přepěťová ochrana Kat. č.

Energetické napájecí systémy

Třífázová síť TN-S/TT
DEHNventil M TT 255 FM
DEHNventil ZP TT 255

951 315
900 391

Třífázová síť TN-C DEHNventil M TNC 255 FM 951 305
Jednofázová síť TN DEHNventil M TN 255 FM 951 205
Jednofázová síť TT DEHNventil M TT 2P 255 FM 951 115

IT systémy

Dálkové řízení, telekomunikce
BXT ML4 BD 180 nebo
BXT ML2 BD 180
+ BXT BAS

920 347
920 247

+ 920 300

MaR technika

Jiskrově bezpečné měřicí obvody a systémy
BXT ML4 BD EX 24 nebo
BXT ML2 BD S EX 24
+ BXT BAS EX

920 381
920 280

+ 920 301

Systémy katodické ochrany
Zařízení katodické ochrany s proudem do 12 A BVT KKS ALD 75 918 420

Zařízení katodické ochrany s proudem nad 12 A
DEHNbloc M 1 150 FM 
+ DEHNguard S 150 FM 
+ MVS 1 2

961 115
+ 952 092
+ 900 617

Zařízení katodické ochrany, měřicí obvod senzorů BVT KKS APD 36 918 421

Izolované provozní části zařízení

Izolační členy/izolační příruby
EXFS 100 nebo
EXFS 100 KU nebo
Coax-Connection Box s EXFS 100

923 100
923 101
999 990

Potenciálové vyrovnání v Ex-zónách

Bezjiskrové připojení potrubních vedení
v Ex-zóně 1/2

EX BRS 27 nebo
EX BRS 90 nebo
EX BRS 300 nebo
EX BRS 500

540 821
540 801
540 803
540 805

Tabulka 9.36.1  Doporučené komponenty potenciálového vyrovnání pro ochranu  před bleskem podle Obrázku 9.36.6
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Ochrana před dotykovým a krokovým napětím 
 pro sportoviště

Nezbytnost ochrany herních a  sportovních ploch stejně jako při-
lehlých diváckých prostor před blesky stále stoupá. Škodní události 
v nedávné historii i nárůst četnosti bouřek (Obrázek 9.40.1) odů-
vodňují stoupající požadavky na ochranu. Údery blesků do osvětlo-
vacích stožárů, tribun a plotů nebo dokonce do hrací plochy vytvářejí 
vysoké potenciální nebezpečí pro sportovce i diváky. Osoby stojící 
v blízkosti částí zařízení zasažených bleskovým proudem mohou být 
zasaženy přeskokem dílčích bleskových proudů a utrpět velmi těžké 
i smrtelné úrazy. Osoby, které nejsou přímo zasaženy, avšak nachá-
zejí se v blízkosti místa úderu (potenciálový trychtýř), nohama nebo 
dotykem s jinou osobou přemosťují životu nebezpečné napětí (kro-
kové napětí), což může způsobit fi brilaci srdečních komor, narušení 
srdečního rytmu a srdeční zástavu. Lidé se k tomu mohou zranit i při 
panickém opouštění areálu. Z tohoto důvodu je ve stavebních před-
pisech mnoha zemí takto poukázáno na toto riziko:
Stavby, u nichž pro jejich polohu, druh stavby nebo způsob 
užívání může snadno dojít k zásahu bleskem, nebo by ten-
to zásah mohl mít závažné následky, je třeba opatřit trvale 
účinnými hromosvody. (Bavorský stavební zákon Bay Bo Art. 44). 
„Závažné následky“ jsou to, co zde určuje onu nutnost. 
Odbornými kruhy byla proto vypracována organizační pravidla cho-
vání a  varovná upozornění, která preventivně upozorňují na ne-
bezpečí úderu blesku. Včasné rozpoznání ohrožení znamená, že je 
možné opustit ohrožený prostor a skrýt se v budově nebo k tomu 
určených chráněných prostorech. Doplňková opatření pro ochra-
nu před bleskem redukují riziko zranění v kritické blízkosti osvět-
lovacích konstrukcí, podél kovových plotů a na únikových cestách. 
Zřizování pevně instalovaných zařízení pro ochranu sportovišť a di-
váckých prostor před blesky se řídí aktuální ČSN EN 62305-3 ed. 2.
Pozn.: Podrobnější informace lze nalézt též v odborných publikacích Ně-
meckého svazu elektrotechniků (VDE) na internetové adrese www.vde.com/
de/blitzschutz a v Příloze č. 2 DIN EN 62305-3. 

Ochrana budovy před blesky / potenciálové vyrovnání pro 
ochranu před blesky
Klubovny a zastřešené tribuny slouží jako útočiště při náhlých lijácích 
a bouřkách. Instalace hromosvodu LPS III podle ČSN EN 62305-3

ed. 2 představuje ten minimální požadavek. Kupř. v Německu je 
podle DIN EN 62305-3, Příloha 2, nutno u diváckých míst na tri-
bunách i na nezastřešených stupních aplikovat LPL II.
Kovové oplocení, části tribun, vlajkové stožáry nebo zobrazovací 
panely mohou i  tak být při úderu blesku protékány bleskovými 
proudy. Z toho vyplývají potenciálové rozdíly, které mohou vyvolat 
nekontrolované přeskoky jednak ohrožující osoby v blízkosti, jed-
nak mohoucí způsobit požár. Obrázek 9.40.2 ukazuje potenciálo-
vé vyrovnání u energetické přípojky pomocí kombinovaného svodi-
če v hlavním rozvaděči nn. Stejně jako příp. další napájecí kabely, 
i kabely IT a ostatní kovové systémy přivedené do budovy je třeba 
zahrnout do potenciálového vyrovnání pro ochranu před bleskem.

Izolovaný hromosvod
Kovové osvětlovací a vlajkové stožáry, zobrazovací panely a kon-
strukce tribun jsou na úrovni doby a moderních poznatků v ochra-
ně před blesky chráněny izolovaně montovanými jímači a izolova-
nými svody. Díky použití izolovaného vodiče HVI (vysokonapěťové 
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Obrázek 9.40.1   Počet blesků registrovaných ročně v Německu v letech 2000 – 2015

Obrázek 9.40.2  Potenciálové vyrovnání pro ochranu před 
bleskem s DEHNventil M



DS85/CZ/0718 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 54

vedení) jsou vyloučeny přeskoky (Obrázek 9.40.3). Kovové stožáry, 
zobrazovací panely a konstrukce tribun tak nejsou zasaženy blesko-
vými proudy a nevzniká tak na nich nebezpečné dotykové napětí. 
Obrázek 9.40.4 ukazuje sestavu stožáru chráněného před blesko-
vými proudy pomocí vodiče HVI. Výška jímacího hrotu se řídí aktu-
ální třídou ochrany LPL, kterou je třeba stanovit předem. 

Izolovaný hromosvod na příkladu osvětlovacího stožáru 
Osvětlovací stožáry stojící na kraji hrací plochy nebo na tribunách 
by měly být chráněny izolovaným hromosvodem. Jejich uzemnění 
je nejlépe vzájemně propojit holým vodičem v zemi. Tato dodatečná 
propojení zlepšují potenciálové vyrovnání a zmenšují celkový zemní 
odpor. Navíc tento vodič v zemi vytváří ochranný prostor chránící 
kabelovou trasu před přímými zásahy i přeskoky (Obrázek 9.40.5).

Dotykové napětí na příkladu osvětlovacího stožáru
Připustíme-li přímý zásah blesku do kovového osvětlovacího nebo 
vlajkového stožáru či zobrazovacího panelu, z důvodu potenciálo-
vého spádu se vytvoří nebezpečné dotykové napětí. Kromě izolo-
vaného hromosvodu je již jen jedna možnost ochrany, a sice izola-
ce stanoviště podle ČSN EN 62305 ed. 2, kterážto izolace by však 
musela značně přesáhnout hranici 3 m uváděnou v normě, protože 
zde stojí natěsno velké množství lidí. Prakticky zde tedy zbývá pou-
ze možnost izolovaného hromosvodu se šedým vodičem HVI (Ob-
rázek 9.40.6). Při malých výškách je možno použít namísto šedého 
vodiče HVI také vodič CUI. Tak jako u vodiče HVI, tak i u vodiče CUI 
je ovšem jeho možná délka limitována.
Připojení stožáru na kovové armování betonu nebo na rohož 
z ušlechtilé oceli (řízení potenciálu) je zde nezbytné. Uvedenými 
opatřeními se riziko poranění významně redukuje.

Krokové napětí na příkladu okolí osvětlovacího stožáru
V zásadě představuje to největší nebezpečí dotykové napětí, přesto 
krokové napětí není méně nebezpečné. Jelikož možnost izolovat - 
tak jako u dotykového napětí – je zde prakticky téměř vyloučena, 
zbývá pouze řízení potenciálu pomocí ocelového armování v beto-
nu nebo pomocí mřížových struktur v zemi (Obrázek 9.40.7). 
Připojení stožáru na kovové armování betonu nebo na rohož 
z ušlechtilé oceli (řízení potenciálu) je i zde nezbytné. Uvedenými 
opatřeními se riziko poranění významně redukuje.

Obrázek 9.40.4  Vodič  HVI instalovaný na stožáru

Obrázek 9.40.3  Izolovaný hromosvod s vodičem HVI-light

hloubka
v zemi
min. 0,5 m

odstup
min. 0,5 m

zemnicí vodi

ochranný úhel
max. 90°

kabel s vodivým plášt m

Obrázek 9.40.5   Ochranný prostor pro kabelovou trasu
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UD

Obrázek 9.40.6   Eliminace dotykového napětí (UD) instalací 
šedého vodiče HVI

K UK

stupn

vodi  HVI (šedý)

zem
(trávník)

ocha

U

Obrázek 9.40.7  Eliminace krokového napětí (UK) instalací 
speciální mříže z ušlechtilé oceli a využitím 
armování v železobetonu tribun



DS85/CZ/0718 © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč 56

Volba svodičů přepětí – průmyslový objekt

1

5

6

3

2

4

7

8 10

13

11

14

13

12

13

9

15

pozice příklad použití typ obj. č. strana

1 vstup napájení DEHNvenCI 255 FM 961 205 25

2 FV aplikace DEHNguard® M YPV SCI 1000 FM 952 515 75

3 podružný rozváděč DEHNguard® M TNS CI 275 FM 952 406 55

4 klimatizační jednotka DEHNrail M 4P 255 FM 953 405 96

5 výrobní linky DEHNrail M 2P 255 FM 953 205 95

6 ústředna EZS DEHNcord L 2P 275 900 430 67

7 počítačové pracoviště DEHNsafe 230 LA 924 370 101

8 průmyslový ethernet DEHNpatch Class E 929 121 190

9 datová síť DEHNpatch CAT6 929 100 189

10 telefonní ústředna DEHNrapid LSA 907 401 175

11 ústředna EZS DEHNgate BNC VCD 909 710 202

12 klimatizační jednotka DEHNconnect SD2 917 XXX 163

13 KNX-Bus BUStector BT 24 925 001 196

14 patrový rozváděč telekomunikace NET PRO 10X TC1 RST 929 230 192

15 reproduktor DVR 2 BY S 150 FM 928 430 168

svodiče přepětí pro napájecí sítě nn strana

kombinované svodiče bleskových proudů typ 1/typ 2 18

svodiče přepětí typ 2 52

svodiče přepětí typ 3 93

svodiče přepětí pro informačně-technické sítě strana

volba svodičů podle typu rozhraní/signálu 123

Detailní tabulky výběru svodičů pro průmyslové objekty najdete na následujících stranách:
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pozice příklad použití typ obj. č. strana

1 vstup napájení DEHNventil® M TNS 255 FM 951 405 21

2 bezpečnostní osvětlení na vněj-
ších stěnách budovy (DC a AC) DEHNsecure M 1 242 FM 971 127 46

3 podružný rozváděč DEHNguard® M TNS CI 275 FM 952 406 55

4 klimatizační jednotka DEHNrail M 4P 255 FM 953 405 96

5 nouzové osvětlení (DC a AC) DEHNguard® SE DC 242 FM 972 125 72

6 počítačové pracoviště NSM PRO 924 335 100

7 ovládání žaluzií DEHNcord L 3P 275 SO IP 900 447 69

8 počítačové pracoviště DEHNfl ex M 255 924 396 103

9 klimatizační jednotka BLITZDUCTOR® SP 926 244 155

10 zařízení EZS BLITZDUCTOR® XT 920 310 145

11 datová síť DEHNpatch CAT6 929 100 189

12 ovládání vytápění DEHNconnect SD2 917 XXX 163

13 KNX-Bus BUStector BT 24 925 001 196

svodiče přepětí pro napájecí sítě nn strana

kombinované svodiče bleskových proudů typ 1/typ 2 18

svodiče přepětí typ 2 52

svodiče přepětí typ 3 93

svodiče přepětí pro informačně-technické sítě strana

volba svodičů podle typu rozhraní/signálu 123

Detailní tabulky výběru svodičů pro kancelářské objekty najdete na následujících stranách:

1 2

5 3

3

4

78

6 7

3

4

13

13

13

10

9

11

11

12

13

Volba svodičů přepětí – kancelářská budova
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DEHNvenCI

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.

Kontaktní adresy:

•    Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)

•    Ochranná úroveň 1,5 kV

•    Úspora místa v rozvaděči

•    Úspora montážního času
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DEHNvenCI
Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2 
s integrovanou pojistkou

Technická data

C

n

eff

Typ Verze / typ sítě Kat. č.

www.dehn.cz

DEHN a DEHN logo jsou registrované ochranné známky (registered trade marks) společnosti DEHN + SÖHNE.
Vyobrazení jsou nezávazná. Právo na technické změny vyhrazeno. Dokument může obsahovat chyby.
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DEHNshield®

Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič 
SPD typu 1 + 2

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

Rodina přístrojů DEHNshield®, prostorově úsporná a apli-
kačně optimalizovaná, nabízí mnohostranné přednos-
ti, které mohou vykazovat pouze svodiče typu 1 na 
bázi jiskřiště. Jakožto kombinovaný svodič zajišťuje
DEHNshield® při ochraně před bleskem jak potenciálo-
vé vyrovnání až do hodnoty bleskového proudu 50 kA 
10/350 μs, tak i ochranu před přepětím v jediném stup-
ni. To výrazně odlišuje DEHNshield® od varistorových 
svodičů v této aplikační a výkonové třídě.

Kontaktní adresy:

•   Bleskový proud 50 kA (vlny 10/350)

Ukazatel stavu funkce/porucha 
barevnou značkou v signálním okénku

•   Ochranná úroveň 1,5 kV

Pro ochranu obytných budov
a pro speciální aplikace

Nulový svodový proud

© Copyright 2016 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč
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DEHNshield®

Technická data

Jmenovité napětí AC Un 230/400 V

Nejvyšší trvalé napětí AC Uc 255 V

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

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

Ochranná úroveň Up 1,5 kV

Max. předřazené jištění 160 A gL/gG

Ukazatel funkce/poruchy zelená/červená

Vestavná šířka 2/4 moduly TE dle DIN 43880

Nasazení na hranici ochranných zón

Instalace v zapojení za elektroměrem

Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2

Pro ochranu měničů, 
které jsou vzdáleny více 
než 10 m od již chráně-
ného elektroměrového 
(hlavního) rozváděče 
– pokud není dodrže-
na dostatečná izolační 
vzdálenost od vnějšího 
hromosvodu.

Pro připojení venkov-
ních elektrospotřebičů 
(v zóně 0A) na napájení 
z hlavní budovy, např. 
venkovní osvětlení, na-
bíjecí sloupky pro elekt-
romobily, vytápění oka-
pových žlabů.

Pro ochranu vyhřívaní okapů

Svodič typu 1 na bázi varistoruTyp

DEHNshield® TNC   DSH TNC 255 941 300

DEHNshield® TNS DSH TNS 255 941 400

DEHNshield® TT DSH TT 255 941 310

DEHNshield® TN DSH TN 255 941 200

DEHNshield® TT 2P DSH TT 2P 255 941 110

Svodič typu 1 na bázi jiskřiště

   
 

t[μs]Nepatrné zatížení koncového zařízení

celkový proud

Strom  durch  Typ  1-Ableiter  (Varistor)

t[μs]Vysoké zatížení koncového zařízení

celkový proud

DEHNventil M
nebo
DEHNventil ZP

RIS
DEHNshield

HOP

přípojka

DEHNshield

DEHNventil M
nebo
DEHNventil ZP

RIS
HOP

control device

controller

230 V AC

DEHNshield

© Copyright 2016 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

proud procházející 
varistorem koncového 
zařízení

proud procházející 
varistorem koncového zařízení
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DEHNshield® Basic FM

www.dehn.cz

DEHNshield®

bez

DSH B TNC DSH B TNS DSH B TT 

) 255 V

imp)

n)

P) < 1,5 kV

1)

•
1)

•

• chrání celkovou elektroinstalaci
•
• 1) 

 

Kombinovaný svodi  DEHNshield® Basic FM se výborn  hodí pro 
do a e j   

DEHNshield® Basic FM je k  v provedení pro  TT, TNS 
a TNC a  normativní  na instalaci   1 
podle  1)   je energeticky zkoordinovaný  
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DEHNrecord Alert

www.dehn.cz
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Modbus

® ®

DRC AL MODBUS

modbus RTU / modbus TCP

•  
TCP/RTU

• 

• -

• 

monitorovacího systému
• 
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