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Aktuální přehled souvisejících ČSN s ochranou před 
bleskem k 1. 7. 2021 
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 bles-
kem, 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, ed. 2, 2018-12; 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, ed. 2, 2018-05; 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 prove-
dení zemničů
ČSN EN 62561-6, ed. 2, 2018-12; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
ČSN EN 62561-7, ed. 2, 2018-12; 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 telekomunikač-
ních 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 mag-
netického 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: Tlu-
mené 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 zahr-
nující 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
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: Poža-
davky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly 
vstupu a přivolání pomoci
ČSN 33 2000-1 ed. 2, 2009; Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, 2018; 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 – Odpo-
jování, 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. 3, 2018; 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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Normalizace versus vysokonapěťové 
izolované vodiče
1. Úvod

Hromosvod je především protipožární
ochrana staveb. Správně navržený a instalo-
vaný hromosvod podle českých technických 
norem by měl zabezpečit:
– spolehlivé zachycení výboje blesku do jí-

mací soustavy,
– bezpečné svedení bleskového proudu po-

mocí soustavy svodů do uzemnění,
– jeho rozptýlení v uzemňovací soustavě
– a vyrovnaní potenciálů bleskového proudu 

mezi vnější a vnitřní ochranou prostřed-
nictvím svodičů bleskových proudů SPD 
typu 1.

Při výše uvedených opatřeních by nemě-
lo vzniknout mezi vnější a vnitřní ochranou:
– žádné jiskření, které je dáno nábojem vlny 

10/350 (obr. 1), (pro LPS I může dosáhnout 
vrcholové hodnoty proudu až 200 kA),

– nebo zkrat, který představuje dlouhý vý-
boj blesku (obr. 2), (pro LPS I může být 
hodnota náboje až 200 Q).  
Tato rizika představují možné zdroje po-

žáru objektu.

Autorem všech níže uvedených norem je 
mezinárodní elektrotechnická komise IEC/TC 
81 Ochrana před bleskem. Česká republika 
prostřednictvím Agentury ČAS zabezpeči-
la jen překlad do českého jazyka.

2. ČSN EN 62305-3 ed. 2

Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2 přesně de-
finuje, ve kterých případech by se měl použít 
izolovaný hromosvod:
– Čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS

„Vnější LPS smí být ve většině případů
uchycen k chráněné stavbě. Izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být 

použit v případě, že tepelné a výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na stav-
bě nebo na jejím obsahu (viz příloha E). Typic-
kými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, 
stavby s hořlavými stěnami a s prostředím 
s nebezpečím výbuchu a požáru.

Izolovaný vnější LPS může být také po-
užit, když vlastnosti obsahu stavby zaruču-
jí snížení vyzařovaného elektromagnetické-
ho pole způsobeného průchodem bleskového 
proudu ve svodech.“

Poznámka:
Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed. 1,
která hodnotí požární klasifikaci stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnu-
ty požadavky na zkoušení blesku, a to impulz-
ním bleskovým proudem o hodnotě až 200 
kA, vlnou 10/350 nebo dlouhou vlnou, kte-
rou představuje proud o velikosti 400 A, po 
dobu 0,5 s (viz ČN EN 62305-1 ed. 2). Proto 
také určité stavební materiály nebo konstrukč-
ní části (izolace jako např. minerální vata, po-
lystyrén a další stavební materiály a konstruk-
ce, včetně konstrukcí sendvičových), přestože 
z hlediska požární bezpečnosti staveb mohou 
být některé z nich klasifikovány dokonce jako 
„nehořlavé“ (třída reakce na oheň A), nelze 
klasi� ikovat jako nehořlavé z pohledu půso-
bení bleskového proudu.

– Čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddále-
ného) LPS
„Umístění musí být provedeno tímto způ-

sobem:
Je-li jímací soustava tvořena z jímacích 

tyčí na oddáleně stojících stožárech (nebo 
jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo 
vzájemně propojeného armování, je potřeb-
ný minimálně jeden svod pro každý stožár. 
Kovové stožáry nebo stožáry se vzájemně pro-
pojeným armováním nepotřebují žádné doda-
tečné svody.“
– Čl. D. 4 Stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušniny
„Pro stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušné látky, je doporučen izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS (podle 5.1.2). Stavby, které 
mají kompletně kovové oplechování o tloušť-
ce oceli 5 mm nebo podobné (stavby z hliní-
ku 7 mm), jsou chráněny jako náhodné jímače 
podle 5.2.5. Pro tyto stavby platí požadavky 
na uzemnění dle 5.4.“
–   Čl. E. 5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS

„Izolovaný vnější LPS by měl být použit, 
pokud by průchod bleskového proudu způso-
bil ve spojených vnitřních vodivých částech 
škody na stavbě nebo na jejím vnitřním vyba-
vení. Izolovaný LPS by měl být instalován na 
stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými vo-
divými částmi, kdy je požadováno, aby bles-
kový proud netekl přes zdi stavby do uvnitř 
instalovaných zařízení.“

3. IEC 62305-3 ed. 3

V současné době probíhá v mezinárodní
elektrotechnické komisi IEC/TC 81 Ochra-
na před bleskem připomínkování edice 3, kte-
rá již v sobě zahrnuje technickou specifika-
ci IEC TS 62561-8. Jedná se o tyto úpravy, 
které budou zakomponovány do připravova-
né třetí edice normy IEC 62305-3, potažmo 
ČSN EN 62305-3:

– Čl. 5.5 Součásti
Součásti pro izolovaný LPS jsou izolované

podpěry a izolované vodiče. Obojí jsou sou-
částí IEC TS 62561-8.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s. r. o.

Obr. 2. 
Vlna dlou-
hého výboje 
s dobou 
trvání delší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.2 z ČSN
EN 62305-1 
ed. 2)

Tlong	 doba	trvání
Qlong	 náboj	dlouhého	výboje

Obr. 1. Vlna 
prvního vý-
boje 10/350 
s dobou 
trvání kratší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.1 z ČSN 
EN 62305-1 
ed. 2)

Legenda:
O1 efektivní	počátek
I vrcholová	hodnota	proudu
T1 doba	čela
T2 doba	půltýlu
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Normalizace versus vysokonapěťové 
izolované vodiče
1. Úvod

Hromosvod je především protipožární
ochrana staveb. Správně navržený a instalo-
vaný hromosvod podle českých technických 
norem by měl zabezpečit:
– spolehlivé zachycení výboje blesku do jí-

mací soustavy,
– bezpečné svedení bleskového proudu po-

mocí soustavy svodů do uzemnění,
– jeho rozptýlení v uzemňovací soustavě
– a vyrovnaní potenciálů bleskového proudu 

mezi vnější a vnitřní ochranou prostřed-
nictvím svodičů bleskových proudů SPD 
typu 1.

Při výše uvedených opatřeních by nemě-
lo vzniknout mezi vnější a vnitřní ochranou:
– žádné jiskření, které je dáno nábojem vlny 

10/350 (obr. 1), (pro LPS I může dosáhnout 
vrcholové hodnoty proudu až 200 kA),

– nebo zkrat, který představuje dlouhý vý-
boj blesku (obr. 2), (pro LPS I může být 
hodnota náboje až 200 Q).  
Tato rizika představují možné zdroje po-

žáru objektu.

Autorem všech níže uvedených norem je 
mezinárodní elektrotechnická komise IEC/TC 
81 Ochrana před bleskem. Česká republika 
prostřednictvím Agentury ČAS zabezpeči-
la jen překlad do českého jazyka.

2. ČSN EN 62305-3 ed. 2

Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2 přesně de-
finuje, ve kterých případech by se měl použít 
izolovaný hromosvod:
– Čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS

„Vnější LPS smí být ve většině případů
uchycen k chráněné stavbě. Izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být 

použit v případě, že tepelné a výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na stav-
bě nebo na jejím obsahu (viz příloha E). Typic-
kými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, 
stavby s hořlavými stěnami a s prostředím 
s nebezpečím výbuchu a požáru.

Izolovaný vnější LPS může být také po-
užit, když vlastnosti obsahu stavby zaruču-
jí snížení vyzařovaného elektromagnetické-
ho pole způsobeného průchodem bleskového 
proudu ve svodech.“

Poznámka:
Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed. 1,
která hodnotí požární klasifikaci stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnu-
ty požadavky na zkoušení blesku, a to impulz-
ním bleskovým proudem o hodnotě až 200 
kA, vlnou 10/350 nebo dlouhou vlnou, kte-
rou představuje proud o velikosti 400 A, po 
dobu 0,5 s (viz ČN EN 62305-1 ed. 2). Proto 
také určité stavební materiály nebo konstrukč-
ní části (izolace jako např. minerální vata, po-
lystyrén a další stavební materiály a konstruk-
ce, včetně konstrukcí sendvičových), přestože 
z hlediska požární bezpečnosti staveb mohou 
být některé z nich klasifikovány dokonce jako 
„nehořlavé“ (třída reakce na oheň A), nelze 
klasi� ikovat jako nehořlavé z pohledu půso-
bení bleskového proudu.

– Čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddále-
ného) LPS
„Umístění musí být provedeno tímto způ-

sobem:
Je-li jímací soustava tvořena z jímacích 

tyčí na oddáleně stojících stožárech (nebo 
jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo 
vzájemně propojeného armování, je potřeb-
ný minimálně jeden svod pro každý stožár. 
Kovové stožáry nebo stožáry se vzájemně pro-
pojeným armováním nepotřebují žádné doda-
tečné svody.“
– Čl. D. 4 Stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušniny
„Pro stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušné látky, je doporučen izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS (podle 5.1.2). Stavby, které 
mají kompletně kovové oplechování o tloušť-
ce oceli 5 mm nebo podobné (stavby z hliní-
ku 7 mm), jsou chráněny jako náhodné jímače 
podle 5.2.5. Pro tyto stavby platí požadavky 
na uzemnění dle 5.4.“
–   Čl. E. 5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS

„Izolovaný vnější LPS by měl být použit, 
pokud by průchod bleskového proudu způso-
bil ve spojených vnitřních vodivých částech 
škody na stavbě nebo na jejím vnitřním vyba-
vení. Izolovaný LPS by měl být instalován na 
stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými vo-
divými částmi, kdy je požadováno, aby bles-
kový proud netekl přes zdi stavby do uvnitř 
instalovaných zařízení.“

3. IEC 62305-3 ed. 3

V současné době probíhá v mezinárodní
elektrotechnické komisi IEC/TC 81 Ochra-
na před bleskem připomínkování edice 3, kte-
rá již v sobě zahrnuje technickou specifika-
ci IEC TS 62561-8. Jedná se o tyto úpravy, 
které budou zakomponovány do připravova-
né třetí edice normy IEC 62305-3, potažmo 
ČSN EN 62305-3:

– Čl. 5.5 Součásti
Součásti pro izolovaný LPS jsou izolované

podpěry a izolované vodiče. Obojí jsou sou-
částí IEC TS 62561-8.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s. r. o.

Obr. 2. 
Vlna dlou-
hého výboje 
s dobou 
trvání delší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.2 z ČSN
EN 62305-1 
ed. 2)

Tlong	 doba	trvání
Qlong	 náboj	dlouhého	výboje

Obr. 1. Vlna 
prvního vý-
boje 10/350 
s dobou 
trvání kratší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.1 z ČSN 
EN 62305-1 
ed. 2)

Legenda:
O1 efektivní	počátek
I vrcholová	hodnota	proudu
T1 doba	čela
T2 doba	půltýlu

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2021
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Tab. 1. Porovnání parametrů řady vodičů HVI®

Parametry HVI® HVI®light HVI®power
vnější průměr pláště (mm) 20/23 20 27
min. poloměr ohybu (mm) 200/230 200 270
barva pláště černá/šedá šedá černá
izolace pláště PVC PVC PE
izolace HVI PE PE PE
průřez vnitřního vodiče Cu (mm2) 19/19 19 25
ekv. dost. vzdálenosti s
– vzduch (m)
– pevná hmota

≤0,75

≤1,50

≤0,45

≤0,90

≤0,90

≤1,80

– Doplnění tabulky 7 Materiál, tvary a mini-
mální průřezy vodičů jímací soustavy, jí-
macích tyčí, uzemňovacích přívodů a svo-
dů je doplněna o text:
Pokud izolační vodič splňuje požadavky

technické specifikace IEC TS 62561-8, lze 
průřez zmenšit na zkoušenou hodnotu.
– Čl. 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS

Pro výpočet dostatečné vzdálenosti km.

Další informace lze nalézt v IEC TS
62561-8.
– Literatura

IEC TS 62561-8, Součásti systémů ochra-
ny před bleskem (LPSC) – Část 8: Požadav-
ky na součásti pro izolovaný LPS

4. Soubor norem ČSN EN 62561-1 až 7 ed. 2

Hromosvodní materiál je nedílnou součás-
tí systému ochrany před bleskem. Požadavky 
na zkoušení a testování na tyto výrobky jsou 
obsaženy v níže uvedených normách:
– ČSN EN 62561-1, ed. 2, 2017-12; Součás-

ti systémů ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací 
součásti

– ČSN EN 62561-2, ed. 2, 2018-12; Součás-
ti systému ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče 
a zemniče

–

–

ČSN EN 62561-3, ed. 2, 2018-04; Součás-
ti systémů ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělova-
cí jiskřiště
ČSN EN 62561-4, ed. 2, 2018-05; Součás-
ti systému ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry 
vodičů

–  ČSN EN 62561-5, ed. 2, 2018-05; Součás-
ti systému ochrany před bleskem

(LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní 
skříně a provedení zemničů

– ČSN EN 62561-6, ed. 2, 2018-12; Součás-
ti systému ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úde-
rů blesků (LSC)

– ČSN EN 62561-7, ed. 2, 2018-12; Součás-
ti systému ochrany před bleskem
(LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlep-
šující uzemnění

Podle odborného příspěvku Výklad záko-
na 22/97 Sb., V platném znění, Mgr. Zdeňka 
Veselého, generálního ředitele Agentury ČAS, 
který byl otištěn v Bulletinu IP ILPC 2015, 
„nejsou hromosvodní součás-
ti stanovenými výrobky ve smy-
slu zákona 22/97 Sb., a tudíž se 
na ně nevztahuje povinnost pro-
vést posouzení shody nebo vy-
dání prohlášení o vlastnostech. 
S odvoláním na ust. § 3 a 4 zá-
kona č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků, je však po-
třeba dodržovat při montáži hro-
mosvodních součástí vedle pro-
jektové dokumentace též návody 
výrobců. Certifikací výrobků, 
a to též dobrovolnou, je potvr-
zena vhodnost výrobku pro stav-
bu obecně. To však neznamená, 
že každý certifikovaný výrobek je vhodný pro 
konkrétní typ stavby. O zabudování výrobku, 
a tedy o jeho vhodnosti pro použití v konkrét-
ní stavbě, rozhoduje zpravidla projektant 
po zvážení všech vazeb daných dalšími oboro-
vými předpisy, zejména stavebním zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby.“

5. Technická speci ikace IEC TS 62561-8
ed. 1

Technická specifikace IEC TS 62561-8 
ed. 1 je předstupněm normy IEC 62561-8, 
potažmo normy ČSN EN 62561-8. Vyšla 
v lednu 2018 pouze v anglickém jazyce. 
Tento dokument specifikuje požadavky 
a zkoušky na:
– izolační podpěry používané ve spojení s jí-

macím systémem a svody, pro které je za-
potřebí potvrdit dodržení dostatečné vzdá-
lenosti,

– izolované vysokonapěťové vodiče, včetně
jejich specifických spojovacích prvků, které 
mají být podrobeny zkouškám (viz obr. 3).
Testování izolačních distančních podpěr 

a izolačních vysokonapěťových vodičů pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu není sou-
částí této specifikace. Požadavky a zkoušky 
na jiné typy součástí pro izolovaný LPS jsou 
brány v potaz.

Pro izolační podpěry a vysokonapěťové 
vodiče jsou předepsány tyto typy zkoušek:
– odolnost vůči UV záření,
– odolnost vůči korozi,
– mechanické zkoušky,
– elektrické zkoušky (viz obr. 3).

Obecné požadavky na izolované vodiče
Izolovaný vodič musí:

– plnit funkci bezpečné izolace vodiče v pří-
padě úderu blesku s přihlédnutím k mecha-
nickým a environmentálním vlivům,

– být navržen a konstruován tak, aby byla
zajištěna bezpečná manipulace,

– být kombinovatelný s vhodnými prvky pro
jeho připevnění k povrchu chráněné kon-
strukce bez poškození vodiče nebo izolace,

– být kompatibilní s materiálem povrchu, ke
kterému je připevněn,

– splňovat požadavky na mechanické a elek-
trické zkoušky.

Obr. 4. Vysokonapěťové izolované vodiče řady HVI®

Obr. 3. 
Vysoko-
napěťový 
impulzní 
generátor

Legenda:
1	 vysokonapěťový	impulzní	generátor
2	 vysokonapěťový	impulzní	dělič
3	 zařízení	na	měření	impulzů

4	 srovnávací	uspořádání	(jiskřiště)	
5	 zkoušený	vzorek
sc vzdálenost	jiskřiště

6. Vysokonapěťové vodiče řady HVI

Firma DEHN SE + Co.KG. vyvinula od 
roku 2003 patentovanou řadu vysokonapě-
ťových vodičů HVI (Hight Voltage Insula-
tion-Line). Toto řešení hromosvodů skýtá 
mnoho možností realizace při dodržení po-
třebné dostatečné vzdálenosti s. Jde přede-
vším o tato využití:

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2021
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Obr. 5. Certifikáty a zkušební protokoly řady vodičů HVI®

– architektonicky náročné stavby (skleněné
fasády),

– komplexní terasovité budovy,
– technologicky strukturované budovy,
– ochrana fotovoltaických zařízení na stře-

chách budov.
Základní koncepce izolovaných vodi-

čů spočívá v tom, že vodivé jádro, které je 
schopné vést bleskový proud, ve spojení s po-
lovodivou vrstvou vodiče umožní dodržet nut-
nou dostatečnou vzdálenost s proti jiným vo-
divým částem budovy, elektrickým vedením 
a kovovým potrubím. Tím se zabrání nebez-
pečným přiblížením (přeskokům a jiskřením).

Koaxiální vodič se skládá z vnitřního mě-
děného jádra se silnostěnnou vysokonapěťo-
vou izolací a polovodivého vnějšího pláště. 
Tato skladba vodiče zaručí, že bude sveden vy-
sokonapěťový impulz a zabrání se klouzavým 
výbojům po povrchu pláště. Vysokonapěťový 
vodič splní elektrické požadavky souboru no-
rem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2. Specifická 
energie bleskového proudu a také časový inte-
grál kvadrátu bleskového proudu celého časo-
vého průběhu jsou pro mechanickou a tepel-
nou odolnost vedení podstatnými parametry.

Projektanti a montážní firmy mohou jeho 
použitím dosáhnout splnění těch nejtěžších 
podmínek, které jsou nutné pro dodržení do-
statečné vzdálenosti s, a tím zabránit zatažení 
bleskových proudů dovnitř budovy.

Technické parametry jednotlivých pro-
vedení vodičů HVI® jsou tyto:
– HVI light®:
– bleskový proud 150 kA (pro jeden svod),

montážní návod č. 1637,
– oblast koncovky 1,2 m,
– dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě

připojení s = 0,45 m (pro vzduch).
– HVI®:
– bleskový proud 150 kA (pro jeden svod),

montážní návod č. 1841,
– oblast koncovky 1,5 m,
– dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě

připojení s = 0,75 m (pro vzduch).
– HVI power®:
– bleskový proud 200 kA (pro jeden svod),

montážní návod č. 1829,
– oblast koncovky 1,8 m,
– dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě

připojení s = 0,9 m (pro vzduch).

Při realizaci komplexních terasovitých
budov je možné spolu kombinovat všech-
ny tři vodiče: HVI®power, HVI® a HVI® 
light (obr. 4, Tab. 1), především přes holé 
okružní vedení. Vždy ale záleží na dosta-
tečné vzdálenosti s v daném místě připo-
jení vodiče.

Nový pérový systém připojení vodiče 
PE uvnitř stožáru umožňuje automatické 
spojení.

7. Shrnutí

Výhody řešení pomocí izolovaného hro-
mosvodu:
– Jednoduché řešení železobetonových bu-

dov se skleněnými fasádami, plechovými
střechami, či dřevostavbami. Dále pak
stavby s hořlavými střechami nebo hořla-
vými stěnami.

– Snadná rekonstrukce hromosvodu pro stá-
vající technologické objekty.

– Je zajištěna disponibilita komunikací, techno-
logických funkcí s ohledem na následné vý-
padky výroby v průběhu bouřkové činnosti.

– Izolace bleskových proudů do hodno-
ty 200 kA vůči vnitřním elektrickým
a elektronickým systémům.

– Nejbezpečnější řešení vnější ochrany před
bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody řešení pomocí řady vodičů řady 
HVI®:
– izolace bleskového proudu vůči vnitřním

kovovým instalacím objektu (kompletní
nebo částečná),

– snížení počtu svodů s ohledem na cenu,
– bezpečné řešení vnějších, skrytých i vnitř-

ních svodů.

www.dehn.cz

 Zkušební zpráva výrobce 

Vydáno 2020-09-01 od TLA 
Zkušební zpráva č.: 10039613 000 01  

Izolovaný vodič
 

Vodič HVI light 

Obj. č.: 
 

819 124 / 819125
 

819 129 

Mat. č.: 
 

3008825 / 3006399 
 

3000166  

strana 1 z 4

Zkušební zpráva výrobce 
 

Vydáno 2020-09-01 od TLA 
Zkušební zpráva č.: 10039612 000 01 

Izolovaný vodič
 

Vodič HVI  
Vodič HVI long
 

Obj. č.: 
 

819220 / 819226
 

819131 / 819135
 

819138 
 

Mat. č.: 
 

68099 / 62458 
 

68282 / 3004761 
3013782  

strana 1 z 4 

Zkušební zpráva výrobce 
 

Vydáno 2020-09-01 od TLA 
Zkušební zpráva č.: 10039556 000 01 

Izolovaný vodič

Vodič HVI šedý 
Vodič HVI long šedý

Obj. č.: 
 

819136 / 819110
819132 / 819227
819223 

Mat. č.: 
 

3013948 
 

3013949 / 3014326   

3014795 / 3014794  

strana 1 z 4 

 Zkušební zpráva výrobce  

Vydáno 2020-09-01 od TLA 
Zkušební zpráva č.: 10039611 000 01 

Izolovaný vodič

Vodič HVI power 

Obj. č.: 
 

819 160 / 819163
 

819 165 / 819161
 

819137 
 

Mat. č.: 
 

67433 
 

3005403 / 3004223 
 

3005467 / 67464 

strana 1 z 4

Osvědčení o zkoušce 
Test Certificate 

Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819125_HVI light Zkušební zpráva č.: 10039613 003 01
Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI light
HVI light conductor 

Obj. č. / Part No.: 819124 / 819125 / 819129 

Mat. č./ Mat. -No.: 3008825 / 3006399 / 3000166  Nezávazné zobrazení 

Materiál: PE/PVC 
Non-binding figure 

 

Zkušební norma
Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem
Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350µs)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost se 
Equivalent separation distance se 

≤ 45cm 
vzduch / in air

≤ 90cm
        pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících 
uspořádáních. 
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s). 

DEHN SE + Co KG  

_________________________________________ 
ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke 

______________________________________ 
i.A. Tobias Lang 

Vedoucí oddělení R&D  
 
R&D | EE | Electro Mechanics 

Osvědčení o zkoušce 
Test Certificate 

Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819135_HVI long Zkušební zpráva č.: 10039612 003 01
Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01 

Produkt / Product: Vodič HVI / vodič HVI long  
HVI conductor / HVI long conductor 

Obj. č./ Part No.: 819220 / 819226 / 819135 / 819131 
819138

Mat. č. / Mat.-No.:   68099 / 68282 / 62458 / 3004761  
3013782 

Materiál: PE 

Nezávazné zobrazení  

Non-binding figure 

Zkušební norma
Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem
Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350µs)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost se 
Equivalent separation distance se 

≤ 75cm 
vzduch / in air

≤ 150cm 
       pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících 
uspořádáních. 
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s). 

DEHN SE + Co KG 

_________________________________________ ______________________________________
ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke i.A. Tobias Lang 
Vedoucí oddělení R&D  R&D | EE | Electro Mechanics 

Osvědčení o zkoušce 
Test Certificate 

Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819136_HVI gr Zkušební zpráva č.: 10039556 003 01
Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01 

Produkt / Product: Vodič HVI šedý / Vodič HVI long šedý
HVI conductor GR / HVI long conductor GR

Obj. č. / Part No.: 819136 / 819110 / 819132 / 819227 / 
819223

Mat. č. / Mat.-No.: 3013948/ 3013949 / 30114326
3014795 / 3014794 

Materiál: PE 

Nezávazné zobrazení  
Non-binding figure 

Zkušební norma
Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem
Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350µs)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost se 
Equivalent separation distance se 

≤ 75cm 
vzduch / in air

≤ 150cm 
        pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících 
uspořádáních.  
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s). 

DEHN SE + Co KG 

_________________________________________ ______________________________________
ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke i.A. Tobias Lang 
Vedoucí oddělení R&D  R&D | EE | Electro Mechanics 

Osvědčení o zkoušce 
Test Certificate 

 Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819137_HVI power Zkušební zpráva č: 10039611 003 01
Datum vystavení/ Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI power 
HVI power conductor 

 Obj. č. / Part No.:           819160 / 819163 / 819165 / 819161

Mat. č. / Mat.-No.:
819137

 67433 / 3005403 / 3004223

Materiál:
3005467 / 67464 

 PE
Nezávazné zobrazení 
Non-binding figure 

Zkušební norma
Test standard

 

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem
Lightning current carrying capacity

H2 200 kA (10/350µs)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost se 
Equivalent separation distance se 

≤ 90cm 
vzduch / in air

≤ 180cm 
        pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících 
uspořádáních.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s). 

DEHN SE + Co KG 

_________________________________________ 
ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke 

______________________________________ 
i.A. Tobias Lang 

Vedoucí oddělení R&D  
 
R&D | EE | Electro Mechanics 
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Normalizace versus vysokonapěťové 
izolované vodiče
1. Úvod

Hromosvod je především protipožární
ochrana staveb. Správně navržený a instalo-
vaný hromosvod podle českých technických 
norem by měl zabezpečit:
– spolehlivé zachycení výboje blesku do jí-

mací soustavy,
– bezpečné svedení bleskového proudu po-

mocí soustavy svodů do uzemnění,
– jeho rozptýlení v uzemňovací soustavě
– a vyrovnaní potenciálů bleskového proudu 

mezi vnější a vnitřní ochranou prostřed-
nictvím svodičů bleskových proudů SPD 
typu 1.

Při výše uvedených opatřeních by nemě-
lo vzniknout mezi vnější a vnitřní ochranou:
– žádné jiskření, které je dáno nábojem vlny 

10/350 (obr. 1), (pro LPS I může dosáhnout 
vrcholové hodnoty proudu až 200 kA),

– nebo zkrat, který představuje dlouhý vý-
boj blesku (obr. 2), (pro LPS I může být 
hodnota náboje až 200 Q).  
Tato rizika představují možné zdroje po-

žáru objektu.

Autorem všech níže uvedených norem je 
mezinárodní elektrotechnická komise IEC/TC 
81 Ochrana před bleskem. Česká republika 
prostřednictvím Agentury ČAS zabezpeči-
la jen překlad do českého jazyka.

2. ČSN EN 62305-3 ed. 2

Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2 přesně de-
finuje, ve kterých případech by se měl použít 
izolovaný hromosvod:
– Čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS

„Vnější LPS smí být ve většině případů
uchycen k chráněné stavbě. Izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být 

použit v případě, že tepelné a výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na stav-
bě nebo na jejím obsahu (viz příloha E). Typic-
kými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, 
stavby s hořlavými stěnami a s prostředím 
s nebezpečím výbuchu a požáru.

Izolovaný vnější LPS může být také po-
užit, když vlastnosti obsahu stavby zaruču-
jí snížení vyzařovaného elektromagnetické-
ho pole způsobeného průchodem bleskového 
proudu ve svodech.“

Poznámka:
Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed. 1,
která hodnotí požární klasifikaci stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnu-
ty požadavky na zkoušení blesku, a to impulz-
ním bleskovým proudem o hodnotě až 200 
kA, vlnou 10/350 nebo dlouhou vlnou, kte-
rou představuje proud o velikosti 400 A, po 
dobu 0,5 s (viz ČN EN 62305-1 ed. 2). Proto 
také určité stavební materiály nebo konstrukč-
ní části (izolace jako např. minerální vata, po-
lystyrén a další stavební materiály a konstruk-
ce, včetně konstrukcí sendvičových), přestože 
z hlediska požární bezpečnosti staveb mohou 
být některé z nich klasifikovány dokonce jako 
„nehořlavé“ (třída reakce na oheň A), nelze 
klasi� ikovat jako nehořlavé z pohledu půso-
bení bleskového proudu.

– Čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddále-
ného) LPS
„Umístění musí být provedeno tímto způ-

sobem:
Je-li jímací soustava tvořena z jímacích 

tyčí na oddáleně stojících stožárech (nebo 
jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo 
vzájemně propojeného armování, je potřeb-
ný minimálně jeden svod pro každý stožár. 
Kovové stožáry nebo stožáry se vzájemně pro-
pojeným armováním nepotřebují žádné doda-
tečné svody.“
– Čl. D. 4 Stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušniny
„Pro stavby, kde se vyskytují tuhé vý-

bušné látky, je doporučen izolovaný (oddá-
lený) vnější LPS (podle 5.1.2). Stavby, které 
mají kompletně kovové oplechování o tloušť-
ce oceli 5 mm nebo podobné (stavby z hliní-
ku 7 mm), jsou chráněny jako náhodné jímače 
podle 5.2.5. Pro tyto stavby platí požadavky 
na uzemnění dle 5.4.“
–   Čl. E. 5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS

„Izolovaný vnější LPS by měl být použit, 
pokud by průchod bleskového proudu způso-
bil ve spojených vnitřních vodivých částech 
škody na stavbě nebo na jejím vnitřním vyba-
vení. Izolovaný LPS by měl být instalován na 
stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými vo-
divými částmi, kdy je požadováno, aby bles-
kový proud netekl přes zdi stavby do uvnitř 
instalovaných zařízení.“

3. IEC 62305-3 ed. 3

V současné době probíhá v mezinárodní
elektrotechnické komisi IEC/TC 81 Ochra-
na před bleskem připomínkování edice 3, kte-
rá již v sobě zahrnuje technickou specifika-
ci IEC TS 62561-8. Jedná se o tyto úpravy, 
které budou zakomponovány do připravova-
né třetí edice normy IEC 62305-3, potažmo 
ČSN EN 62305-3:

– Čl. 5.5 Součásti
Součásti pro izolovaný LPS jsou izolované

podpěry a izolované vodiče. Obojí jsou sou-
částí IEC TS 62561-8.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s. r. o.

Obr. 2. 
Vlna dlou-
hého výboje 
s dobou 
trvání delší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.2 z ČSN
EN 62305-1 
ed. 2)

Tlong	 doba	trvání
Qlong	 náboj	dlouhého	výboje

Obr. 1. Vlna 
prvního vý-
boje 10/350 
s dobou 
trvání kratší 
než 2 ms 
(viz obr. 
A.1 z ČSN 
EN 62305-1 
ed. 2)

Legenda:
O1 efektivní	počátek
I vrcholová	hodnota	proudu
T1 doba	čela
T2 doba	půltýlu

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2021
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1. Úvod

V rámci své advokátní praxe jsem se 
několikrát setkal s dotazem, podle jaké 
technické normy má revizní technik po-
stupovat v případě revize hromosvodu, 
který byl navržen a zrealizován podle 
technické normy, která již byla v mezi-
dobí zrušena. 

2.	 Obecně	závazné	předpisy

V souvislosti s tímto dotazem slý-
chávám závěr, že revizi hromosvodu 
navrženého a instalovaného před da-
tem 1. 2. 2009 je třeba provádět podle 
ČSN 34 1390, v případě hromosvodu 
novějšího je pak třeba postupovat podle 
ČSN EN 62305.

Obstojí tento závěr i z pohledu obec-
ně závazných právních předpisů?

2.1. Prevenční povinnost
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že 

každý z nás je povinen při svém koná-
ní – vyžadují-li si to okolnosti – počínat 
si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě 
(mimo jiné) na životě, zdraví nebo na 
vlastnictví jiného.1 Má-li být této zákon-
né prevenční povinnosti učiněno zadost, 
je nezbytné zákazníkovi nabídnout vždy 
to nejbezpečnější řešení, nebo alespoň 
o něm poskytnout zákazníkovi informa-
ci. Vyjdeme-li z předpokladu, že sou-
bor technických norem ČSN EN 62305 
klade větší technické požadavky na bez-
pečnost než soubor technických norem 
ČSN 34 1390, pak postup revizního tech-
nika provádějícího revizi hromosvodu 
instalovaného v době před 1. 2. 2009 
podle ČSN 34 1390, aniž by zákazníka 
upozornil na to, že současné technické 
požadavky již obsahují větší požadavky 
na bezpečnost, není dle mého názoru po-
stupem, který by bez dalšího bylo možné 
označit za naplnění uvedené prevenční 
povinnosti. Proto považuji za doporučení 
hodné, aby revizní technik provádějící 
revizi hromosvodu instalovaného v do-
bě před 1. 2. 2009 podle ČSN 34 1390 
upozornil zákazníka i na to, že již exis-

1 § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2 § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3 § 47(2a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví
4 § 33(2) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

tují vyšší technické požadavky kladené 
souborem technických norem ČSN EN 
62305 a že – je-li v zájmu zákazníka za-
jistit chráněnému objektu nejvyšší mož-
nou míru ochrany s ohledem na dostup-
nou úroveň techniky – je vhodné pro-
vést rekonstrukci hromosvodu tak, aby 
hromosvod ČSN EN 62305 vyhovoval.

2.2. Odpovědnost odborníka
Za druhé je třeba nezapomínat na 

to, že revizní technik je odborníkem ve 
své oblasti, a tedy, že nese odpovědnost 
za újmu, kterou způsobí nejenom svou 
chybnou radou nebo chybnou informací, 
ale i informací neúplnou.2 Takovou neú-
plnou nebo chybějící informací může být 
právě absence informace o existenci no-
vých technických norem kladoucích vyš-
ší nároky na bezpečnost. I z uvedeného 
důvodu je vhodné u revize hromosvodu 
prováděné dle ČSN 34 1390 upozornit 
na existenci technických norem ČSN EN 
62305, jakož i na požadavky z těchto no-
rem na revidovaný hromosvod plynoucí.

2.3. Lege artis 
A za třetí je třeba mít na paměti ne-

psaná pravidla platící pro daný obor. 
Stejně jako u jiných technických obo-
rů, tak i v oblasti ochrany před bleskem 
platí povinnost poskytovat chráněnému 
objektu (samozřejmě v závislosti na vy-
hodnocené míře rizika) nejvyšší možnou 
ochranu dostupnou s ohledem na stav 
vědy a techniky.

Ze všech tří uvedených důvodů mi 
vyplývá závěr, že provádění revize hro-
mosvodu dle ČSN 34 1390 s poukazem 
na skutečnost, že se jedná o hromosvod 
dle této technické normy navržený a in-
stalovaný, nemusí být vždy postupem 
v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a zároveň dostatečným argu-
mentem a dostatečnou ochranou reviz-
ního technika před následnou povinností 
nahradit vzniklou újmu.

Pokud jde – nyní v obecné rovi-
ně – o zrušenou technickou normu 
ČSN 34 1390 (rok	vydání	1970), pak 
je třeba si uvědomit, že soubor těchto 

technických norem vycházel z odbor-
ných poznatků, které studovaly přede-
vším přímý úder bleskového výboje do 
stavby, případně inženýrské struktury. 
Nezabýval se otázkami účinků blesku na 
živé bytosti a šířením případného přepětí 
v připojených instalacích. Atmosférické 
přepětí bylo sice předmětem vědeckých 
prací od 40. let 20. století, avšak v tech-
nické normě ČSN 34 1390 zavedeno 
nebylo, neboť se s jeho účinky počítalo 
především u výkonových transformáto-
rů, rozvodných sítí a rozvoden jako ta-
kových. Díky nízkému podílu elektronic-
kých zařízení instalovaných v objektech 
chráněných před přímým zásahem bles-
ku nebyla otázka přepětí reflektována.

3.		 Rekonstrukce,	nebo	oprava?

A jak tomu je v případě, že bude (a to 
nejen v rámci prováděné revize) zjištěna 
potřeba opravy, nebo rekonstrukce hro-
mosvodu?

Pro zodpovězení tohoto dotazu je ne-
zbytné se nejdříve vypořádat s tím, co se 
rozumí opravou a co rekonstrukcí, resp. 
jaký je mezi nimi rozdíl.

Rozhodným kritériem pro posouzení, 
zda hovoříme o rekonstrukci, nebo opra-
vě, je to, zda dochází ke změně technic-
kých parametrů. Pokud dochází toliko 
k odstranění opotřebení nebo poškození, 
aniž by se měnily technické parametry 
budovy nebo hromosvodu atd., tedy, kdy 
cílem je uvedení do předchozího (původ-
ního) funkčního, tedy provozuschopné-
ho stavu, jedná se o opravu.3 Dochází-li 
však zároveň i ke změně technických pa-
rametrů stavby nebo hromosvodu, jedná 
se o rekonstrukci.4 K tomu nutno dopl-
nit, že za opravu se považuje odstranění 
opotřebení nebo poškození i za použití 
jiných materiálů, dílů nebo součástí, po-
kud bude i nadále platit, že nedošlo ke 
změně technických parametrů budovy 
nebo hromosvodu jako celku.

Tedy, bude-li se rekonstruovat stav-
ba, na níž byl hromosvod instalován před 
1. 2. 2009, podle jaké technické nor-
my je nezbytné postupovat? Vzhledem 

Spící rizika starších instalací hromosvodů

Mgr. Jiří Kaňka, advokát
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
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k tomu, že v případě rekonstrukce do-
chází ke změně technických parametrů, 
je nesporné, že rekonstrukci je nezbytné 
provést dle stávajících technických no-
rem ČSN EN 62305.

Důkazní břemeno prokázat, zda jde 
o opravu, či technické zhodnocení, je 
vždy výhradně na straně daňového po-
platníka. Ten musí doložit původní stav 
před úpravami a nový stav po provede-
ných úpravách tak, aby mohly být oba 
stavy porovnány. Jako důkazní pro-
středek může daňový poplatník použít 
všechny prostředky, jimiž lze ověřit jeho 
tvrzení, jestliže nejsou získány v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy. 
Je důležité, aby na faktuře nebo v přilo-
ženém rozpisu dodavatelská firma vždy 
uvedla podrobný rozpis, čeho se opra-
va týkala. Doložit skutečnost, zda jde 
o opravu, či o rekonstrukci (technické 
zhodnocení), je možné také technickou 
dokumentací, dodacím listem, odborným 
posudkem, fotodokumentací apod.

U zateplení objektu jde o (rekon-
strukci) technické zhodnocení, protože 
představuje:
- Změnu funkčnosti objektu (u nemovi-

tosti), konstrukční změnu zasahující 
do podstaty věci, instalaci.

- Zabudování nových prvků či zásadní 
změnu technických parametrů věci 
(např. snížení spotřeby).

Tudíž v tomto případě nemůže jít 
o opravu. Je-li při zateplení demonto-
ván hromosvod, musí být pro příslušný 
objekt či stavbu:
- Vyhotovena projektová dokumentace 

podle ČSN EN 62305-1 až 4 a posou-
zena především dostatečná vzdálenost 
mezi vodičem hromosvodu a první 
vnitřní kovovou instalací//konstrukcí.

- Vypracována zpráva o výchozí revizi 
podle ČSN EN 62305-1 až 4. 

- To vše musí být podle stavebního zá-
kona č. 183/2006 Sb. ohlášeno pří-
slušnému stavebnímu úřadu.

A jak je tomu v případě, že hromo-
svod instalovaný před 1. 2. 2009 bude 
toliko opravován? Zde bude nezbytné 
přiměřeně aplikovat veškeré závěry, 
které byly uvedeny shora v souvislos-
ti s revizí hromosvodu. To znamená, že 
osoba, jež provedení opravy doporučila, 
jakož i osoba provádějící opravu (mon-
tážní technik), by měla přinejmenším in-
formovat zákazníka o existenci soubo-
ru technických norem ČSN EN 62305, 
vysvětlit mu rozdíly plynoucí z tohoto 
souboru technických norem oproti tech-
nickým normám původním a doporučit 
rekonstrukci opravovaného hromosvodu 
tak, aby plně vyhovoval ČSN EN 62305.

Jak je uvedeno a argumentováno vý-
še, skutečnost, že určitý systém ochra-
ny před bleskem je navržen dle zrušené 
technické normy, nezbavuje revizní tech-
niky, znalce, projektanty nebo montážní 
techniky (resp. společnosti, v nichž jsou 
zaměstnáni) povinnosti upozorňovat na 
rizika s přihlédnutím k nejnovějším po-
znatkům vědy a techniky. Proto i v tomto 
případě, kdy systém ochrany před bles-
kem pro předmětnou stavbu byl navržen 
dle ČSN 34 1390, je jejich povinností 
upozornit na tato rizika. V té souvislosti 
je třeba mít na paměti, že pro posuzo-
vání dostatečné vzdálenosti (obr. 1 a 2) 
podle ČSN 34 1390 (čl. 112) se vychá-
zelo z principu, že pro cihlu nebo beton 
je vzdálenost 5x nižší než pro vzduch. Za 
dobu 51 let (tedy za dobu od vydání uve-
dené technické normy) bylo ovšem pro-
kázáno, že cihla nebo beton jsou naopak 
2x vodivější než vzduch. Z těchto no-
vých poznatků již nový soubor ČSN EN 
62305 vychází.

Ostatně na taková rizika by měl být 
povinen upozorňovat i revizní technik 
nebo elektrotechnici, neboť i oni jsou dle 
§ 12 odst. 1 vyhlášky o odborné způsobi-
losti v elektrotechnice povinni zvyšovat 
si svou odbornou úroveň a doplňovat si 
své znalosti v souladu s nejnovějšími po-
znatky vědy a techniky.

4.		 Shrnutí

Závěrem nutno podotknout, že veške-
ré shora uvedené závěry se netýkají toli-
ko jen revizních techniků, ale platí i pro 
ostatní osoby podílející se na navrhová-
ní a instalaci hromosvodů, tedy platí též 
jak pro projektanty, tak i pro montážní 
techniky. 

Obr. 1 – Úder do hromosvodu kovové haly

Obr. 2 – Požár střešní krytiny vzniklý nedodržením dostatečné vzdálenosti
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1. Úvod

V dnešní době jsou čím stále rozšíře-
nější instalace fotovoltaických elektráren 
(dále je FVE) na střechách budov. Přitom 
tato instalace nesmí zhoršit stávající stav 
z hlediska ochrany před bleskem. Napří-
klad bude-li projektována FVE na stře-
še pavilonu objektu nemocnice, který je 
zařazen do třídy ochrany před bleskem 
LPS I (operační sály, jednotky intenzívní 
péče nebo anesteziologicko-resuscitační 
oddělení), musí být také pro FVE třída 
ochrany před bleskem LPS I.

2.	 Rozbor	příčin	mimořádných	 
událostí

Fotovoltaická	elektrárna	chráněná	
aktivním	jímačem

Zdroj: Frank Bold Advokáti s.r.o., 
18. 4. 2017

Nedodržení technických norem při 
instalaci elektrárny může způsobit ško-
dy za miliony. Tak tomu bylo i v našem 
nedávném případu – sporu mezi zho-
tovitelem (dodavatelem) fotovoltaické 
elektrárny a jeho zákazníkem. Jedná se 
téměř o modelový příklad odpovědnosti 
zhotovitele za vady FVE a za škodu způ-
sobenou těmito vadami. Vyvstalo v něm 
několik otázek, v nichž by měl mít jasno 
každý, kdo zvažuje nákup FVE na klíč. 

2:0 pro blesk
Zákazníkem, který si elektrárnu ob-

jednal, je společnost zabývající se výro-
bou automobilových součástek. Nechala 
si na střeše své výrobní haly a na přileh-
lých pozemcích vystavět FVE o výkonu 
590 kWp. Ta však fungovala bezchybně 
jen pár let, než došlo k první škodní udá-
losti – blesk během bouřky zničil několik 
měničů napětí a jejich výměna stála přes 
milion korun. Opravu FVE naštěstí pro-
platila pojišťovna. Druhou škodní událost 
podobného typu o rok později však už 
pojišťovna proplatit nechtěla: úder bles-
ku tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), 
ale i napájecí zdroje a kamery. Škoda za 
jeden a půl milionu korun byla tentokrát 
zaplacena téměř celá z kapsy klienta. 

Znalecký posudek, který si pojišťov-
na nechala vypracovat po druhé škodní 
události, totiž odhalil, že FVE nesplňo-

vala platné technické normy ČSN, kon-
krétně normu týkající se ochrany FVE 
před bleskem a přepětím. Zákazník lo-
gicky požadoval náhradu škody po zho-
toviteli FVE, ten se však bránil tvrzením, 
že ochrana před bleskem a přepětím ne-
byla předmětem dodaného díla (FVE). 
Smlouva o dílo mezi zhotovitelem a ob-
jednatelem tuto otázku výslovně neu-
pravovala. Kdo z nich měl tedy pravdu? 

Technické normy a smlouva o dílo  
V daném případě zhotovitel proka-

zatelně nedodržel normy ČSN, které re-
gulují ochranu před bleskem a přepětím, 
a to konkrétně normu ČSN EN 62 305. 
Tato technická norma je přitom normou 
závaznou, protože na její použití odka-
zuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby. Parametry 
této technické normy tedy zhotovitel měl 
při zhotovení FVE vzít do úvahy, a to bez 
ohledu na to, zda smlouva o dílo uza-
vřená mezi zhotovitelem a objednatelem 
odkazovala, či neodkazovala na použití 
této technické normy.  

Podle obchodního zákoníku (stejně 
jako podle nového občanského zákoní-
ku – NOZ) dále platí, že dílo musí být 
provedeno v takové jakosti, aby vyho-
vovalo účelu vymezenému ve smlouvě, 
jinak účelu obvyklému. Zákazník si zho-
tovení FVE objednal u zhotovitele „na 
klíč“ z toho důvodu, že zhotovitel jako 
odborník v dané oblasti měl mít znalosti 
potřebné k tomu, aby FVE byla zhotove-
na v souladu se všemi právními předpi-
sy a aplikovatelnými normami ČSN tak, 
aby byla schopna bezpečného a řádného 
provozu. Tak by to totiž očekával kaž-
dý podnikatel objednávající si obdobný 
předmět plnění.

I pokud smlouva o dodávce FVE ne-
specifikuje přímo, kterým normám ČSN 
má FVE vyhovovat, musí zhotovitel jako 
profesionál v dané oblasti dodržet všech-
ny normy ČSN, které upravují bezpečný 
a řádný provoz FVE. A to obzvláště za 
situace, kdy je závaznost těchto norem 
ČSN stanovena právními předpisy.

Skrytá vada díla 
Poté, co znalec pojišťovny vyhodno-

til FVE jako neodpovídající technickým 
normám ČSN, pokusil se objednatel tu-
to vadu FVE reklamovat u zhotovitele 

a domoci se jednak nároků z vad FVE, 
jednak náhrady škody způsobené těmito 
vadami. Odpověď zhotovitele však by-
la zamítavá. Přesto se objednatel nako-
nec domohl slevy z ceny FVE i náhrady 
veškeré škody způsobené vadami FVE. 
Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu 
FVE (spočívající v odchylce od technic-
kých norem) jako skrytou vadu.

Chybějící hromosvod – čí je to problém? 
Část FVE se nacházela na střeše vý-

robní haly opatřené starším hromosvo-
dem, část na pozemku, který byl zcela 
bez ochrany proti přímému úderu bles-
ku. Zhotovitel, který FVE nijak nezajis-
til proti přímému úderu blesku, se hájil 
mimo jiné tím, že střecha byla již před 
instalací FVE opatřena hromosvodem 
a za stav tohoto hromosvodu odpovídal 
objednatel. 

Ve smlouvě byla tato skutečnost po-
dle něj ošetřena větou o „stavební při-
pravenosti“ místa pro zhotovení FVE. 
Zároveň však zhotovitel objednatele ni-
jak neinstruoval stran toho, jak přesně 
by místo mělo být ke stavbě FVE při-
praveno, ani jej neupozornil na to, že je 
k instalaci FVE nevhodné. 

Rozhodce proto jeho argumentaci za-
mítl s tím, že kdo podniká v oboru elekt-
rotechniky, od toho zákazníci mají právo 
očekávat, že bude jednat se znalostí a peč-
livostí spojenou s odborností v tomto obo-
ru, a že je tedy například upozorní na sku-
tečnost, že instalace elektrického zařízení 
odporuje bezpečnosti (§ 5 odst. 1 NOZ).

Jak se vyhnout podobnému sporu? 
Objednatel měl sice smůlu na zhotovi-

tele FVE, ale naštěstí se nám podařilo pro 
něj slevu z ceny FVE a náhradu veškeré 
škody vymoci. Mnoho jiných zákazníků 
se však do podobných sporů dostává dnes 
a denně. Jaké jsou tedy preventivní kroky, 
aby podobný spor vůbec nenastal? 
• Důkladně prověřit FVE při přebí-

rání. Moment převzetí díla je zcela 
zásadní, neboť při něm zákazník má 
jedinou jistou možnost upozornit na 
zjevné vady díla a požadovat jejich 
nápravu. 

• Přebírat dílo za přítomnosti odbor-
níka, který odhalí nejen zjevné, ale 
i skryté vady (soulad s projektem 
a normami ČSN).

Zásady a zkušenosti s návrhem a revizí  
fotovoltaických zařízení

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
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• Komunikovat se zhotovitelem, pojiš-
ťovnou a znalci písemně (nejen po 
telefonu), protože záznamy komuni-
kace mohou soudu nejlépe prokázat 
skutkový stav.

• Od zjištění vad FVE nebo od vzniku 
škody ihned využívat právní služby 
advokáta, který pomůže dílo správ-
ně reklamovat a následně navrhnout 
postup vymáhání slevy z ceny díla 
a náhrady škody, pokud je zhotovi-
tel nebude chtít dobrovolně uhradit. 
Zároveň pomůže vyhnout se častým 
chybám, jako je např. opožděná re-
klamace díla, nedodržení podmínek 
reklamace stanovených ve smlouvě 
o dílo atd.

Dodatek k právní argumentaci:
Návrh projektové dokumentace 

a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické 
elektrárny neodpovídaly smlouvě o dí-
lo. Bylo to z důvodu nedodržení soubo-
ru českých technických norem ČSN EN 
62305-1 až 4 Ochrana před bleskem – 
instalace aktivního jímače ESE podle 
francouzské národní normy NFC 17-102.    

Dále české technické normy nebyly 
dodrženy v těchto článcích:
- Chybné určení třídy ochrany před 

bleskem podle ČSN EN 62305-2 
a ČSN EN 62305-3, čl. 4.1.

- Nenavržení jímací soustavy podle 
ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.

- Nedodržení dostatečné vzdálenosti 
podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3.

- Nedostatečný počet přepěťových 
ochran na rozhraní zón ochrany před 
bleskem podle ČSN EN 62305-4, čl. 4.

- Žádná koordinace přepěťových 
ochran podle ČSN EN 62305-4, čl. 7, 
příloha C. 

3.	 Jak	má	vypadat	ochrana	 
před	bleskem	pro	fotovoltaickou	
elektrárnu	

Analýza rizika
To, zda je vnější ochrana před bles-

kem potřebná, se zjistí analýzou rizik pro-
vedenou podle ČSN EN 62305-2 ed. 2. 
Přitom se analyzuje způsob využívání 
stavby a z něj vyplývající rizika. Ta jsou 
dána legislativně nebo podle požadavků 
pojišťovny. Sladění profesí pokrývači/
hromosvodáři a elektro/fotovoltaika je 
nutné nejen u nových budov, ale také při 
dodatečné instalaci nástřešních zařízení.

Světově uznávanou pomůckou k ana-
lýze rizik je software DEHNsupport 
Toolbox s modulem DEHN Risk Tool. 
S jeho pomocí je možno analýzu rizik 
snadno provést. Výsledkem je technicky 
a ekonomicky optimalizovaná koncepce 
ochrany před bleskem.

Hromosvod (vnější ochrana před bles-
kem)

Nemá-li dojít ke škodám na foto-
voltaické elektrárně, pak jednoznačně 
musí být upřednostněna varianta podle 
ČSN EN 62305-3 ed. 2:
- čl. 5.1.2 Izolovaný (oddálený) vnější 

LPS
 Tento typ hromosvodu zajistí, že ani 

dílčí bleskový proud nepoteče do 
FVE (obr. 1).  

- Pro soustavu svodů čl. 5.3.2 Umístění 
izolovaného (oddáleného) LPS. 

4.	 Referenční	fotovoltaické	aplikace

Marlenka international s.r.o.
Základním spouštěcím impulzem pro 

instalaci vysokonapěťových vodičů HVI 
byla instalace fotovoltaické elektrárny 
na výrobních střechách firmy Marlenka 
international s.r.o. (obr. 3). Konstrukce 
budovy nesplňuje požadavky vypočtené 
dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 
62305-3, ed. 2., čl. 6.3.

Dle ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.1.2 
by měl být použit izolovaný (oddálený) 

Obr. 1 – Izolovaný hromosvod pro FVE

Obr. 2 – Svodič přepětí SPD T2 pro DC stranu měniče
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vnější LPS od chráněné stavby v přípa-
dě, že tepelné a výbušné účinky v mís-
tě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody 
na stavbě nebo na jejím obsahu. Typický-
mi příklady jsou stavby s hořlavou kryti-
nou, stavby s hořlavými stěnami a s pro-
středím s nebezpečím výbuchu a požáru. 

  
Další	reference	naleznete	na:
https://www.dehn.cz/cs/reference

5.	 Shrnutí

Bezpečné řešení pro fotovoltaické 
elektrárny na plechových střechách je 
provedeno pomocí vysokonapěťového 
vodiče HVI, a to z těchto důvodů:
- Z fyzikálního hlediska dochází při zá-

sahu do plechové střešní konstrukce 
k rozvoji tzv. klouzavých výbojů, které 
mohou být energetickým zdrojem pro 
zapálení určitých jejích částí. 

- Impulzní odolnost fotovoltaických 
panelů se pohybuje pouze v rozmezí 
mezi 8 až 10 kV. Bohužel málokte-
rý výrobce fotovoltaických panelů ji 
udává ve svých katalogových listech.

- Bleskový proud může vygenerovat 

rozdíl potenciálů mezi hromosvod-
ním drátem a vnitřními elektronic-
kými obvody 10 až 100 kV. Proto při 
galvanickém spojení hromosvodu 
s kovovou konstrukcí panelů může 
dojít ke zničení fotovoltaických pa-
nelů.

To má za následek, že revizní tech-
nik nemůže napsat do závěru revizní 
zprávy, že „Elektrická instalace foto-
voltaické elektrárny v rozsahu revizní 
zprávy je z hlediska bezpečnosti schop-
ná provozu.“ 

Obr. 3 – Izolovaný hromosvod pomocí vodičů HVI na střeše výrobního závodu
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1. Úvod

Elektromobilitě je vyčítáno, že síť 
dobíjecích stanic není zatím příliš roz-
sáhlá. Pokud vám po cestě dojde energie, 
je pravda, že „nenatankujete“ u každé 
benzínky. Na druhou stranu, komerčních 
a veřejných nabíječek přibývá a dnes jich 
je v Česku kolem stovky. Vznikají přede-
vším kolem hlavních tahů nebo dálnič-
ních tepen. Objevují se také u nákupních 
center. Přibývat budou i v následujících 
letech, a to za podpory dotací z fondů 
Evropské unie.

2.	 Příčiny	přepětí

Rozhodujícím faktorem pro nabíje-
ní je nepřetržitá dostupnost elektrické 
energie. Vzhledem k tomu, že nabíjecí 
stanice jsou v drtivé většině instalovány 
ve venkovním prostředí, jsou přirozeně 
vystaveny bleskovým výbojům. Hodno-
ty následného přepětí několikrát převy-
šují elektrickou pevnost elektronických 
komponentů instalovaných v nabíjecí 
stanici. Další riziko představují napě-
ťové špičky v síti způsobené např. spí-

nacími jevy nebo zemními spojeními 
a zkraty. Následkem jsou pak poškozené 
elektronické komponenty a nefunkční 
nabíjecí stanice. Pokud k takovému pře-
pětí dojde během nabíjení, může dojít 
rovněž k poškození samotného vozidla 
(např. nefunkční dobíjecí regulátor nebo 
baterie). Za účelem prevence závažných 
ekonomických následků a minimaliza-
ce servisních a opravárenských prací 
je nutné vytvořit účinný a spolehlivý 
koncept ochrany před bleskem a účin-
ky přepětí.

V případě přímého úderu (např. do 
objektu nabíjecí stanice, či pouliční lam-
py) může do nabíjecí stanice téct dílčí 
bleskový proud, který se pak přes při-
pojený nabíjecí kabel může dostat do 
samotného vozidla a poškodit nabíjecí 
elektroniku, nebo dokonce baterii. V pří-
padě instalované ochrany před přepětím 
ochranný přístroj bleskový proud a pře-
pětí bezpečně svede a nabíjecí zařízení 
i vozidlo zůstanou nepoškozené – viz 
obr. 1 a 2.

K tématu ochrany před přepětím pro 
nabíjecí stanice pro silniční elektrická 
vozidla se v normě ČSN 33 2000-4-443 

ed. 3, 2016-11 uvádí, že na základě vý-
robcem uvedené kategorie přepětí je nut-
né posoudit, zda jsou potřebná další opat-
ření na ochranu před přepětím.

3.	 Ochrana	před	bleskem	 
pro	stávající	nebo	nové	objekty

Přímý úder blesku do nabíjecí stanice 
nebo napájecího vedení zařízení. Příklad 
správného výběru uvádíme v Tabulce 1.

4.	 Ochrana	před	bleskem	 
pro	stávající	čerpací	stanici

4.1 Stávající rizika
Na střeše dobíjecí stanice nebyl in-

stalován žádný hromosvod. V rozvádě-
čích a stojanech nebyly instalovány žád-
né přepěťové ochrany. Proto při úderu 
blesku do takového objektu hrozí tato 
rizika:
- Požár objektu nebo elektromobilu, 

který se jen stěží uhasí běžnou tech-
nologií hašení.

- Úraz elektrickým proudem osob.
- Zničení elektroniky dobíjecí stanice 

a elektromobilu.

Nabíjecí stanice jako součást stávajících  
čerpacích stanic nebo objektů

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.

Obr. 1 – Přepětí způsobené bleskem či spínacími jevy při nabíjení

Obr. 2 – Přepětí způsobené bleskem či spínacími jevy při nabíjení
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4.2 Analýza rizika
Ve spolupráci s provozovatelem bylo 

provedeno:
- zakreslení skutečného stavu objektu, 
- stanovení počtu osob vyskytujících se 

v objektu, 

- určení způsobu užívání objektu, 
- specifikace provozně důležitých zaří-

zení a systémů, 
- vytipování inženýrských sítí vstupu-

jících do objektu
- a posouzení vlivu okolních objektů.

V softwaru DEHN Risk Tool byla 
provedena analýza rizik dle ČSN EN 
62305-2 ed. 2 a na jejím základě byl ob-
jekt zařazen do třídy LPS I a LPL I.

4.3 Vnější ochrana před bleskem
Jímací soustava je tvořena vhod-

ně rozmístěnými jímači JT-01 až JT-04  
(obr. 5 a 6). Každý jímač je složen z pod-
půrné trubky 2,2 m (zkrácená původní 
délka 3,2 m) a doplněn jímací tyčí o dél-
ce 2,5 m. Jímače jsou kotveny do čtyřra-
menných stojanů, z nichž každý je zatí-
žen osmi betony o hmotnosti 17 kg. Od 
každé podpůrné trubky je zaveden je-
den svod. Podpůrné trubky jsou vzájem-
ně propojeny. Svody i jejich propojení 
jsou provedeny vodiči s vysokonapěťo-
vou izolací HVI nahrazující dostatečnou 
vzdálenost s = 75 cm (koeficient km = 1 
pro vzduch). Svody č. 1–3 budou vedeny 

Obr. 4 – Stávající nabíjecí stanice

Tab. 1 – Nabíjecí infrastruktura pro obrázek 3

Obr. 3 – Použití ochrany před bleskem a účinky přepětí v závislosti na umístění
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po nosných sloupech a budou připojeny 
na původní vývody uzemnění. Pro svod 
č. 4 bude uložen nový zemnič.

Kontrola dostatečné vzdálenosti byla 
pro jednotlivé svody provedena v softwa-
ru DEHNsupport Tool Box. Z obrázku 7 

je zřejmé, že nedošlo k překročení hra-
niční hodnoty dostatečné vzdálenosti pro 
vodič HVI long (s = 0,75 m, pro vzduch).

Obr. 5 – Jímací soustava pro stávající dobíjecí stanici – půdorys

Obr. 6 – Jímací soustava pro stávající dobíjecí stanici – půdorys

Obr. 7 – Výpočet dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 6.3
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4.4 Vnitřní ochrana před bleskem
Na základě výpočtu analýzy rizika 

byla pro vnitřní ochranu před bleskem 
dobíjecí stanice vypočtena třída LPL I.   

4.4.1  Instalace přepěťových ochran 
v hlavním rozváděči

V hlavním rozváděči za hlavním jis-
tičem je navržen 3x kombinovaný svo-
dič SPD T1 + T2, typ DVCI 1 255 FM 
(obr. 8). V těchto svodičích jsou inte-
grovány pojistky, proto není nutné dal-
ší předjištění do hodnoty zkratového 
proudu 50 kA. Veškeré technické para-
metry jsou uvedeny v produktovém lis-
tu 961 205. Ochranná úroveň svodiče 
Up = 1,5 kV je 10 m po délce kabelu.

4.4.2  Instalace přepěťových ochran 
pro nabíjecí stojany

V každém nabíjecím stojanu je na-
vržen svodič přepětí SPD T1 + T2, typ 
DVA EMOB 3P 255 FM (obr. 9). 

Svodiče budou zapojeny na hlav-
ních sběrnách za hlavním jištěním stoja-
nu (obr. 10). Veškeré technické parametry 
jsou uvedený v produktovém listu 900 385.

5.	 Shrnutí

Vlastní technologie dobíjecích sta-
nic a elektromobilů je velice citlivá na 
všechny druhy přepětí. 

Při úderu blesku vznikají rozdíly po-
tenciálů, které mohou dosahovat desítky 
až stovky kV. V jednom okamžiku mů-
že téci bleskový proud v řádu desítek až 
stovek kA.

Obr. 8 – Přepěťová ochrana SPD – DEHNvenCI v rozváděči nabíjecí stanice

Obr. 9 – Přepěťová ochrana SPD – DVA EMOB 3P 255

Obr. 10 – Přepěťová ochrana SPD – 
DVA EMOB 3P 255 pro nabíjecí stojany
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Citát: Jestli tomu doopravdy věří-
te, vezměte si 10centimetrovou polysty-
rénovou desku a běžte rozhoupat dráty 
400 kV, pokud se vrátíte, omluvím se Vám 
a budeme spolu o Vašich návrzích disku-
tovat.  Jan Hájek

Ochrana před bleskem je možná i ji-
nak než izolovaným hromosvodem, který 
je v současné době preferován pro svoji 
jednoduchost a možnost správného ře-
šení bez složité koordinace nejenom při 
projektování, ale i při realizaci. Takovým 
řešením je vytvoření Faradayovy klece, 
která je normativně v ČSN EN 62305 
označována jako neizolovaný LPS. 

Ach	ta	úroveň	praktického	vzdělání!
I když jsme na základní škole měli 

fyziku všichni a není problém za pomo-
ci ploché baterky a jazyka (ti drsnější 
volí utrženou flexo šňůru a instalaci bez 
proudového chrániče) zjistit, které ma-
teriály jsou vodivé a které ne, stále se 
najdou i mezi „odborníky“ jedinci, kteří 
chtějí poroučet elektronům, kudy by bylo 
nejvhodnější, aby tekly, a snaží se s non-
šalancí sobě vlastní povznést nad něco 
tak přízemního a trapně starého, jako je 
Ohmův či Kirchhoffův zákon. 

Pro všechny, kteří si toto nemyslí, je 
určen tento text a moje přednáška.

Jak	nemá	vypadat	neizolovaný	
hromosvod	a	proč?

Vytváření izolovaného LPS je v ně-
kterých případech nevhodné, ať už 
z praktického, nebo finančního důvo-
du, nebo z důvodu, že se prostě nechce. 
Zvláště pak při posledním důvodu bývá 
při zhlédnutí toho, co všechno je potřeba 
vykonat, nechuť tak velká, že se začnou 
hledat cestičky, jak zdůvodnit, že stačí 
udělat to, co jde udělat jednoduše. 

Nejtypičtějším příkladem je vě-
ta v projektové dokumentaci, že jíma-
cí soustava je neizolovaná a vše, co je 
na objektu v blízkosti jímací soustavy 
a vypadá, že je z kovu, se k ní připojí. 
Detaily, které jsou složité a nepříjemné 
na řešení, jako třeba to, kde uvedená věc 
končí a kde má být připojena na zemnicí 
soustavu, nebo co se nachází v blízkosti 
či dotyku s touto kovovou hmotou, se 
už neřeší.

Vyšší level je doplnění o informaci, 
že na vodiče zařízení, která jsou v doty-
ku s jímací soustavou a jejími náhodný-
mi částmi „se instalují“ svodiče přepětí, 
či dokonce bleskových proudů. V praxi 
pak „SE TO“ patří mezi ty, kteří měli 
přijít a nepřišli.

Výše uvedené je pokračováním ná-
sledování toho, co bylo považováno za 
hromosvod podle ČSN 34 1390, i když 
to bylo v rozporu s textem a smyslem té-
to sice staré, ale klasickou fyziku příliš 
nepopírající normy. 

Jak	nevypadá	Faradayova	klec	
z	železobetonu?

Pokud se řekne Faradayova klec, ka-
ždý si představí auto, letadlo nebo ocelo-
vý námořní kontejner. Pokud chci vybu-
dovat něco podobného na domu z žele-
zobetonu, musím se co nejvíce přiblížit 
těmto vzorům. 

Poměrně často se lze setkat s tím, že 
v návrhu řešení se místo kompletního 
propojení železobetonových a kovových 
prvků budovy s jejími elektrickými a da-
tovými rozvody setkáme s provedením, 
které nelze nazvat ani polovičatým. Do 
železobetonové konstrukce je každých 
10–20 metrů vložen vodič, který je na-
svorkován či svařen s některými armo-
vacími železy, nahoře připojen na jímací 
soustavu a dole připojen na uzemnění, 
někdy je na objektu zcela zbytečně zří-
zena i jímací soustava se svody s před-
pokladem, že bleskový proud neslyšel 
nic o panu Gustavu Robertu Kirchho-
ffovi a jeho zákonech vyřčených v prv-
ní polovině 19. století, a že tedy poteče 
elektrickým obvodem podle názvu jeho 
jednotlivých částí bez ohledu na jejich 
impedanci. 

Pokud je vyrovnání potenciálu bles-
ku takto odfláknuté, tak v případě zása-
hu bleskem poteče bleskový proud sice 

touto navrženou cestou, ale během svého 
tečení bude probíhat špičkové virtuál-
ní zvažování, zda není lepší téci raději 
prostřednictvím spoje armovacího železa 
sdrátkovaného na další, které je spojeno 
díky břitu vrutu na uzemněnou kostru 
elektrického zařízení připojeného pro-
střednictvím PEN na skvělou distribuční 
zem. Stejně tak může vyhrát cesta sice 
pouze sešroubovanou plechovou fasá-
dou, ale zato krásně přizemněnou pro-
střednictvím kamer nebo světla opět na 
zemnicí soustavu distribuce. Pokud by 
přeci jenom byla zemnicí soustava ob-
jektu v dobré kondici, nebyla by lepší 
cesta několika paralelně vedenými cesta-
mi měděných trubek sloužících pro roz-
vody tepla, chladu či vody? A co když 
bude na topení elektricky ovládaný ven-
til, nebude ten mít lepší cestu na distri-
buční soustavu?

Je důležité si uvědomit, že takto vy-
tvořené nechtěné a neočekávané cesty 
bleskového proudu nebudou mít spo-
je schopné vést část bleskového prou-
du a jejich provedení nebude takové, 
aby zabránilo vytvoření nebezpečného 
jiskření, oblouku či vůbec přežilo bez 
výrazných problémů tok bleskového 
proudu. Prvotní impuls vytvoří v rám-
ci objektu cik cak cesty, které – jak jimi 
bude téci více energie, než snesou – bu-
dou kolabovat a povedou k vytváření 
paralelních cest a multiplikaci jiskření 
a škod v objektu.

No a v objektech, kde budou instalo-
vána zařízení s velkým zkratovým prou-
dem, se v případě zkratu vůči zemi bu-
dou dít věci nesrovnatelně efektivnější 
než při zásahu bleskem.

Takto provedená ochrana před bles-
kem vyžaduje poměrně masivní nasaze-
ní svodičů bleskových proudů, protože 
pokud se bleskový proud málo rozdělí 
při svém toku nahodile spojeným skele-
tem, může se objevit v podstatě kdekoliv 
po budově. 

Faradayova klec snadno a rychle

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
jan.hajek@dehn.cz
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Specifikem současných staveb je 
i to, že železobetonovými jsou pouze 
nosné konstrukce a velká část stěn je 
kvůli snížení ceny pouze vyzdívaná. 
I při korektním propojení celého žele-
zobetonového skeletu je pak potřeba 
zohlednit pouze několik málo cest nos-
nými sloupy, kterými teče bleskový či 
zkratový proud mezi jednotlivými patry. 
Zde je potřeba zmínit i další z podmínek 
správné ochrany při neizolovaném LPS, 
a to bezpečný odstup od stínění, který 
je detailně popsán v ČSN EN 62305-4. 
A to při počtu svodů, které lze spočítat, 
moc jednoduše nejde.

Faradayova	klec	jednoduše
Principem ochrany za pomoci Fara-

dayovy klece je rozdělit bleskový proud 
tak, aby tekl celým skeletem objektu roz-
dělen nejenom co nejvíce stejnoměrně 
(viz V. K. Zenger v publikaci Symetric-
ké hromosvody vydané firmou Deckert 
a Homolka cca v roce 1881) a díky vzá-
jemnému propojení všech vodivých částí 
docílit velmi nízké impedanci této cesty 
skrz objekt. Díky tomu teče bleskový 

proud kontinuálně všemi vodivými část-
mi objektu a pro ochranu všech elektric-
kých soustav v rámci této stavby postačí 
pouhé svodiče přepětí, které srovnají po-
tenciál mezi živými vodiči a touto hlavní 
cestou s nízkou impedancí, ve které tak 
zůstane v podstatě celý proud. Díky, pa-
ne Kirchhoffe!

Stejně bezpečná je Faradayova klec 
v okamžiku zkratu na elektrickém zaří-
zení, jen je potřeba na to myslet již při 
její realizaci a všechny spoje na nejvyšší 
očekávaný zkratový proud připravit, pro-
tože toto je jev, který trvá o dost déle než 
blesk, a kvůli tomu může na špatných 
spojích a cestách napáchat značné škody.

Normativními spoji pro bleskový 
spoj jsou svařované, svorkované či dráto-
vé spoje. Byť z těchto spojení je nejlepší 
svařovaný spoj, je potřeba myslet na to, 
že musí být zohledněn ve statických vý-
počtech stavební části, protože existuje 
nebezpečí, že takto připojené konstruk-
ce ztratí část své mechanické odolnosti. 
Nevýhodou svařovaných spojů je časová 
náročnost přípravy místa svaru a potřeba 
kvalifikované pracovní síly.

Exotermické svařování sice není 
v normě zmíněno, ale v našich podmín-
kách se používá pouze výjimečně s ohle-
dem na svoji spolehlivě nejdražší cenu. 

Spoje tvořené svorkami se dají reali-
zovat jednoduše a jejich výhodou je to, že 
je může realizovat člověk s běžnou elek-
trikářskou kvalifikací (jedná se VTZ). 
Svorky mají na rozdíl od svařovaných 
spojů ověřené vlastnosti jak pro vedení 

bleskového proudu, tak i pro přežití prou-
du tekoucího po zkratu na zařízení.

Spoje tvořené omotáním drátem ne-
má cenu snad ani zmiňovat, i když mi to 
připomíná drátování oka na konci drá-
tu pro ovládání výhybky, které jsem na 
praxi hodinu dělal, aby se to při zkoušce 
zcela lehce rozjelo.

Spoje	ve	Faradayově	kleci	
za	pomoci	svorek

Pro trvalé a bezpečné spoje pro vy-
rovnání potenciálu ve Faradayově kleci 
lze volit z celé škály možných svorek, 
které mají buď šroubová, nebo bezšrou-
bová provedení. Je třeba rozlišovat, na 
kterém místě je svorka umístěna. Pokud 
je na střeše a vytváří spoj mezi jímací sou-
stavou či jímačem a vodivou kostrou bu-
dovy, je nutné zohlednit danou LPL a zvo-
lit svorku s odolností vést 100–200 kA 
bleskového proudu. 

Pokud je svorka umístěna v objektu, 
kde lze očekávat bleskový proud již roz-
dělený, plně postačí svorky pro třídu N, 
tedy 50 kA, nebo i nižší. V místě vyrov-
nání potenciálu, tedy tam, kde je umístěn 
svodič bleskových proudů a je připojen 
prostřednictvím MEB k uzemnění, by 
tyto spoje měly opět snést polovinu bles-
kového proudu podle LPL a samozřejmě 
ještě očekávaný zkratový proud.

Závěr
Vybudování Faradayovy klece je 

jednoduché, spolehlivé, ale pracné ře-
šení, které vyžaduje svědomitý přístup 
všech zúčastněných profesí. Není divu, 
že v současné době se s tímto řešením 
setkáváme spíše ojediněle, a tím hlavním 
důvodem není pouze vyšší cena oproti 
izolované jímací soustavě.
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Názory	„odborníka“	s	letitou	praxí

„Dostatečnou vzdálenost není nut-
né dodržet u staveb s kovovou kon-
strukcí nebo s železobetonovou kon-
strukcí s elektricky vzájemně propo-
jenou výztuží. Jak vypadá elektricky 
propojená výztuž, je uvedeno napří-
klad v článku E.4.3.3, pokud nebude 
přihlédnuto k jiným předpisům nebo 
publikacím. 

Zavádějící tvrzení – viz výše ci-
tace z úvodu standardu. Dostatečnou 
vzdálenost opravdu není nutné do-
držet od železobetonové konstruk-
ce, která má všechny části vedoucí 
bleskový proud propojeny v kvalitě 
uvedené na příkladu E.4.3.3 či jiný-
mi, ověřenými zkouškou bleskového 
proudu. Pokud je armování propojeno 
tímto způsobem, pak se samozřejmě 
jímací soustava nezřizuje a využívá 
se pouze železobetonový skelet ob-
jektu. S ohledem na potřebnou kvalitu 
provedení všech spojů se jedná sice 
o nejlepší, ale také o nejvíce náklad-
né řešení, protože každý takto prove-
dený spoj je součástí VTZ a je potřeba 
ho zdokumentovat a ověřit. 

Zde se nesmí zapomenout na po-
žadavky vyplývající jak z ČSN EN 
62305-3 a 4, tak i z ČSN 33 2000-4-443 
a ČSN 33 2000-5-534.

A	jak	podobný	nápad	dopadne?
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Normativní	požadavky
V České republice by jedním z prv-

ních kroků mělo být posouzení rizik za 
pomoci postupu popsaného v ČSN EN 
62 305-21.

Pokud by z nějakého důvodu neby-
la analýza rizika vytvořena, je třeba pro 
návrh ochrany před přepětím respektovat 
požadavky ČSN 33 2000-4-4432 a ná-
sledně, ať už je ochrana realizována po-
dle souboru norem ČSN 62 305, nebo 
podle ČSN 33 2004-4-443, respektovat 
požadavky pro instalaci svodičů pře-
pětí, které dopodrobna popisuje norma 
ČSN 33 2000-5-5343.

Postup	ochrany
Jako první je vždy potřeba vyrovnat 

potenciál bleskového proudu, a to ihned 
na vstupu v hlavním rozvaděči objektu, 
nebo na primáru a sekundáru napájecího 
trafa. S ohledem na vyšší zkratové prou-
dy, které se v průmyslových aplikacích 
zcela běžně vyskytují, je ideálním ře-
šením v tomto místě instalovat svodiče 
bleskových proudů DEHNvenCI. Tento 
svodič má kromě jiskřiště v sobě integro-
vanou i pojistku, a tak ho je možné jed-
noduše instalovat bez toho, aniž by bylo 
nutné řešit, které pojistky vybrat a jestli 
se vůbec do rozváděče vejdou. 

DEHNven CI obj.č. 961 200 je jed-
nopólový kombinovaný svodič s inte-
grovaným předjištěním. Chrání zaříze-
ní 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 o kombinovaný svodič bleskových 
proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN  
61643-11, který se instaluje na rozhra-
ních zón LPZ 0A – 2.

1 ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bles-
kem – Část 2: Řízení rizika

2 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) Elek-
trické instalace nízkého napětí – Část 4-44: 
Bezpečnost – Ochrana před rušivým napě-
tím a elektromagnetickým rušením – Ka-
pitola 443: Ochrana před atmosférickým 
nebo spínacím přepětím

3 ČSN 33 2000-5-534 (332000) ed. 2 Elek-
trické instalace nízkého napětí – Část 5-53: 
Výběr a stavba elektrických zařízení – 
Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: 
Přepěťová ochranná zařízení

Srdcem svodiče DEHNven CI je jis-
křiště s technologií RADAX-Flow, kte-
ré účinně zháší následné síťové proudy 
a zajišťuje vysokou provozní pohotovost 
chráněných zařízení. Díky konstrukci 
jiskřiště je energeticky zkoordinovaný 
kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu 
(WBF) schopen odvést bleskový proud 
až 25 kA (10/350 μs). Tento kombino-
vaný svodič je schopen chránit konco-
vá zařízení díky nízké ochranné úrovni 
Up ≤ 1,5 kV.

Pro zajištění co nejvyšší spolehli-
vosti jsou funkční stav nebo porucha 
signalizovány v signalizačním poli me-
chanickým terčíkem. U provedení FM 
obj. č. 961 205 se vodiče dálkové signa-
lizace funkčnosti připojují k bezpoten-
ciálovému přepínači pomocí třípólové 
svorkovnice. Tento svodič bleskových 
proudů vyhovuje podmínkám normy 
PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů 
SPD v neměřené části rozvodu nn.

Kombinovaný	svodič	bleskových	
proudů	a	přepětí	DEHNshield

SPD typu 1 instalovaná v hlavním 
rozváděči

DEHNshield je svodič, jehož srdce 
tvoří jiskřiště a pro zpracování obloučku 
na elektrodách používá princip zhášecích 
komor. Tvarově uzpůsobené elektrody 
jiskřiště zabezpečí, že oblouček doputuje 
do části, kde je mezi oběma elektrodami 
spoj s vícenásobným jiskřištěm, na kte-

rém se oblouk rozdělí na množství ma-
lých obloučků s nízkým napětím. Díky 
rozdělení na množství dílčích oblouč-
ků je otázkou krátkého času, než jeden 
z obloučků zhasne, a přeruší tak reakci 
svodiče. Svodiče DEHNshield mají tzv. 
funkci vlnolamu pro bleskový proud – 
WBF, a tak je možné je použít přímo pro 
ochranu koncového zařízení. Připojovací 
svorky mají v závislosti na druhu vodiče 
velmi široký rozsah a umožňují upevnění 
vodičů 1,5–35 mm².

Na každém pólu svodiče DEHN-
shield může téci bleskový proud až 
12,5 kA (10/350 µs), což je hodnota, 
která je v uvažovaných LPL zcela dosta-
tečná. DEHNshield patří mezi takzvané 
kombinované svodiče bleskových prou-
dů, což v případě DEHN znamená, že se 
jedná o kombinaci schopnosti poradit si 
s bleskovým proudem a zároveň zabezpe-
čit nízkou ochrannou úroveň Up ≤ 1,5 kV 
i pro jakékoliv koncové zařízení. Koncové 

Uplatnění svodičů typu 1, 2, 3 v praxi

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
jan.hajek@dehn.cz



DS85/CZ/0721 © Copyright 2021 DEHN s.r.o.20

zařízení musí být, tak jako v případě jaké-
koliv přepěťové ochrany, ve vzdálenosti 
nejlépe do deseti metrů od svodiče, aby 
bylo možné zanedbat vliv úbytku napětí 
na vodičích. DEHNshield je svodičem, 
který je tedy přímo koordinován nejenom 
s koncovým zařízením, ale samozřejmě 
i se svodiči typu 2 řady DEHNguard či 
typu 3 DEHNflex. 

Díky svému kompaktnímu tvaru 
a chytře volenému vzhledu je možné 
doplnit svodič rozšiřujícími svorkami 
STAK 25, které umožňují osazení dvou 
vodičů až do průřezu 25 mm2. Svorka 
se jednoduše zasune do stávající svor-
ky a po zacvaknutí vytvoří se svodičem 
kompaktní celek, který šetří čas a nákla-
dy na jeho instalaci.

Díky kompaktním rozměrům svo-
diče DEHNshield a shodnému objemu 
práce i podružného materiálu potřebné-
ho pro instalaci bývá v praxi používán 
často i tam, kde by jinak bylo dostateč-
né umístit pouze svodič typu 2. Jiskřiště 
v DEHNshield garantuje větší provozní 
spolehlivost a stálost parametrů, než ja-
kou lze očekávat u varistorů, a umožňuje 
provoz bez ověřování hodnoty miliampé-
rového bodu při pravidelných revizích, 
což ušetří nemalé provozní náklady. Ce-
na DEHNshield je pouze o třetinu vyšší 
než u svodiče typu 2, a tak i počáteč-
ní náklady na celou výzbroj rozváděče 
stoupnou pouze v jednotkách procent. 

Výhody	svodiče	DEHNshield
–  svodič s jiskřištěm, neobsahuje va-

ristor,
–  kompaktní velikost šířky jednoho 

modulu,
–  ochranná úroveň do 1,5 kV,
–  schopnost vést bleskový proud až 

12,5 kA,
–  možnost použít svorky STAK 25,
–  funkce vlnolamu pro bleskový proud 

– WBF,
–  mechanický stavový terčík,
–  nutnost předjišťovat až při hodnotě 

pojistek nad 160 A,
–  přímá koordinace s SPD typu 2 a ty-

pu 3,
–  rozsah svorek 1,5–35 mm2.

Pro objekty bez vnější ochrany před 
bleskem je v některých případech možné 
použít svodiče, které mají nižší schopnost 
svádět bleskový proud, než je 12,5 kA 
bleskového proudu. Pro tyto případy je 
k dispozici DEHNshield Basic, který má 
svodovou schopnost 7,5 kA, a tak splňu-
je požadavky podle ČSN 33 2000-5-534 
ed. 2.

DEHNshield Basic se vyrábí pouze 
s kontaktem pro dálkovou signalizaci 
a je k dispozici pro třífázové TNC, TNS 
a TT sítě.

V	podružných	rozváděčích
Podružné rozváděče, které se nachá-

zejí dále v instalaci, je také třeba vybavit 
svodiči přepětí, i na tomto místě lze vy-
užít jedinečné konstrukce DEHNguard 
ACI.

Jádrem svodiče je kromě klasického 
varistoru i nové, speciální jiskřiště, kte-
ré plní funkci spínače. Díky této kom-

binaci získává svodič přepětí tyto vel-
mi zajímavé výhody, vůči klasickému  
řešení se svodičem jak ryze varistoro-
vým, tak svodičem s integrovanou po-
jistkou.

Jistota	při	dimenzování
Není třeba se starat o to, zda jsou 

svodiči předřazeny pojistky, jaká je 
jejich hodnota a charakteristika. Bez-
problémové je splnění požadavku  
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, a protože ne-
jsou pojistky, tak i délka připojovacích 
vodičů se zkrátí.

Úspora	při	instalaci
Výhodou nové konstrukce je také to, 

že na připojení fázových vodičů stačí při-
pojovací průřez 6 mm2.

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/ohm
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 °C ... +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
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Vysoká	pevnost	 vůči	TOV	a	nulové	
unikající	proudy

Pokud se v síti objeví kvůli něčí 
chybě sdružené napětí, svodič je dokáže 
dlouhodobě svádět tak dlouho, než vy-
baví předřazené jištění, a přitom zůstane 
nepoškozen. Integrované jiskřiště se po-
stará i o zabránění toku unikajících prou-
dů, které v instalacích s hlídači izolační-
ho stavu způsobují při použití klasické 
konstrukce svodiče provozní poruchy. 

Úspora	místa	
Více místa v rozváděči – cca 60 % 

úspory místa v rozváděči, protože není 
potřeba dodatečných pojistek.

Úspora	nákladů	
Méně materiálu a montážního času.
 

Jaké	jsou	další	výhody	
této	konstrukce?

Svodiče pomaleji stárnou díky gal-
vanickému oddělení varistoru, nedochá-
zí tak ani ke vzniku unikajících proudů.  

 
Při častých výkyvech napětí v síti ne-
ní varistor zbytečně přetěžován, a tím 
se opět prodlouží jeho životnost. Svo-
dič s technologií ACI nezpůsobuje útlum 
přenosu signálu při komunikaci PLC na 
síti NN – řídících signálů, Ethernet přes 
PLC atd. Svodiče jsou k dispozici pro 
všechny druhy sítí 230 V a existují i ve 
variantě pro napěťovou úroveň 385 V.

Svodiče DEHN s technologií ACI 
přinášejí elektrotechnikům a jejich zá-
kazníkům vysoký komfort nejenom při 
instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho 
bezproblémové integraci jak do nového, 
tak i do stávajícího zařízení.

Závěr
Svodiče přepětí se značkou DEHN 

drží krok se změnami v elektrotechnice 
tak, aby nejenom jejich instalace byla co 
nejjednodušší pro daný systém i montáž-
ní firmu, ale aby jejich použití také při-
neslo uživateli ekonomický zisk a kon-
kurenční výhodu. 
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Stejně jako svodiče přepětí pro 
ochranu napájecí soustavy, tak i svodiče 
pro ochranu datových obvodů mají po-
dobnou konstrukci, tedy kombinaci vý-
konného prvku a jemné ochrany. Výkon-
ným prvkem je v případě svodičů řady 
Yellow/Line téměř vždy plynem plněná 
bleskojistka, která je doplněna jemnou 
částí varistorem či diodou. Pro správnou 
koordinaci mezi pomalejší bleskojistkou 
a rychlým polovodičem je důležité mít 
mezi nimi umístěný koordinační prvek. 
Pro každou úroveň napětí a typ signá-
lu existují tedy speciální provedení tak, 
aby byla zajištěna co nejnižší ochranná 
úroveň.

Kromě této klasické konstrukce exis-
tuje ještě u svodičů konstrukce trochu 
složitější, která se dokáže přizpůsobit na-
pětí 5–180 V, a to v BLITZDUCTORU 
XTU. Díky tomu lze tento svodič pou-
žívat jako univerzální na všech symet-
rických linkách.

Svodiče obou řad mají funkci Life-
Check, která kromě včasného prediko-
vání konce doby životnosti konkrétního 
svodiče dokáže o tomto stavu online in-
formovat pomocí RFID. Tuto funkci lze 
bezproblémově integrovat do kontroly 
stavu celého zařízení, a vše jde tedy vy-
řešit nejenom dříve, než problém nasta-
ne, ale technik zná předem i konkrétní 
svodič v rozváděči předtím, než k němu 
vyrazí.

Monitorování	svodičů	bleskových	
proudů	a	přepětí

Těžištěm systému nepřetržitého mo-
nitoringu je modul DRC MCM XT, kte-
rý umožňuje bezdotykově, stacionárně a 
kontinuálně sledovat stav svodičů XT s 
integrovanou technologií RFID.

–  K přístroji DRC MCM XT je možno 
připojit až 10 svodičů BLITZDUC-
TOR CT a XT s integrovaným sys-
témem LifeCheck.

–  Na jednu linku RS-485 může být při-
pojeno až 15 modulů DRC MCM XT.

Celkově jedna linka RS-485 může 
přenést na vzdálené pracoviště informa-
ci o stavu až 150 přepěťových ochran 
BLITZDUCTOR CT a XT (o 600 ži-
lách).
–  Následně je pak možný dálkový pře-

nos dat až od 150 svodičů pomocí 
rozhraní RS-485 na vzdálené praco-
viště (velín).

Technologie LifeCheck spolehlivě 
rozpozná tepelné a elektronické přetí-
žení svodičů.

Jedná se o tato provedení:
–  BLITZDUCTOR CT; typ: BCT 

MLC…
–  BLITZDUCTOR XT; typ: BXT ML…
–  BLITZDUCTOR XT; typ: BXT…

EX…

Okamžitý stav výše uvedených sku-
pin modulů je permanentně, bezdotykově 
kontrolován pomocí přístroje DEHNrecord 
DRC MCM XT. Sumární hlášení stavu 
svodičů je signalizováno pomocí LED di-
od nebo pomocí kontaktu dálkové signa-
lizace a zahrnuje v sobě tyto informace:
–  všechny přepěťové ochrany ve sku-

pině jsou OK,
–  výměna minimálně jednoho svodiče 

proběhla úspěšně.

Parametry svodičů přepětí pro informačně  
technické obvody

Jan Hájek, DEHN s.r.o. 
jan.hajek@dehn.cz
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Instalace	přístroje
Maximálně 10 ks svodičů BLI-

TZDUCTOR XT je možno rozmístit 
symetricky po obou stranách modulu 
DRC MCM XT (obr. 3). Počet monito-
rovaných svodičů, které je zapotřebí před 
instalací naprogramovat pomocí adresy 
BUS a čísla pozice, se nastaví spínačem 
DIP pro všechny typy aplikací.

V bezprostřední blízkosti modulu 
DRC MCM XT se nesmějí nacházet žád-
né nenaprogramované ochrany. Pokud se 
nacházejí, musí být vzdáleny minimálně 
25 cm (ve všech směrech) od modulu 
DRC MCM XT.

Jsou-li instalovány moduly BXT…
EX, je nutno zajistit oddělovací vzdá-
lenost mezi jiskrově bezpečnými a nor-
málními obvody pomocí oddělovacích 
přepážek TW. Tato vzdálenost by měla 
být 14 cm (měřeno od středu lišty TS 35 
ke hraně kabelového kanálu).

BLITZDUCTORconnect
Je svodič přepětí a bleskového prou-

du vyráběný ve dvou základních for-
mách, a to jako kompaktní jednodílný 
model, nebo jako dvoudílný model, kdy 
je do základového dílu vložen modul ob-
sahující všechny funkční komponenty 
svodiče. Svodič je široký pouze 6 mm a 
má vzhled řadové svorky. Připojení vo-
dičů se provádí pomocí bezšroubových 
svorek, které jdou jednoduše uvolnit za 
pomoci integrovaného tlačítka. Svorky 
jsou osazeny v těle pod úhlem 45°, a tak 
je instalace vodičů jednoduchá a zvlád-
ne ji každý elektrotechnik, i když nemá 
prsty ohebné jako malé dítě. Do svorky 
lze upevnit vodiče o průřezu až 2,5 mm2. 

Pro kontrolu svodiče a měření v ob-
vodech jsou vedle každé svorky umís-
těné i měřicí zdířky pro snadný a bez-

pečný přístup k vodičům bez zbytečné 
manipulace. 

Pokud vyjmu modul svodiče z patice, 
dojde k přerušení signálu. Naopak, po-
kud dojde k přetížení svodiče, nedojde 
k přerušení signálu. Vyjímání modulu z 
patice je jednoduché a pro vytažení kon-
krétního modulu z řady svodičů je díky 
systému úchopů secR možné prsty, bez 
použití nástrojů.

LifeCheck	a	kontrola	stavu
Jak docílit nepřerušení komunikace i 

při přetížení svodiče? To je možné díky 
systému LifeCheck společnosti DEHN. 
Systém LifeCheck je systém predikce 
stavu svodiče a včasného upozornění 
na možný problém v budoucnosti. Díky 
instalované technologii dojde v dosta-
tečném předstihu k upozornění uživate-
le na fakt, že se blíží konec životnosti 
svodiče, která je signalizována mecha-
nickým terčíkem na svodiči. Na prv-
ní pohled je i u vypnutého zařízení po 

otevření rozváděče ihned patrné, kde se 
nachází problematický kus. Mechanic-
ký stavový terčík je viditelný nejenom 
zpředu svodiče, ale i v průhledovém ot-
voru z boku jeho těla.

Dálková	signalizace	stavu
Díky chytré mechanické konstruk-

ci stavového terčíku je možné najednou 
sledovat stav až 50 svodičů v jedné řadě. 
Díky průhledovému otvoru v těle svo-
diče, který je při vybavení zakrytý me-
chanickým terčíkem, je možné sledování 
stavu jednoduchou světelnou závorou. 
Signalizační set obsahuje diodu, která 
svítí řadou svodičů skrz jejich otvory. 
Na konci řady je umístěn prvek s odraže-
čem, který paprsek pošle řadou druhých 
otvorů zpět do přijímače. Pokud dojde 
k vybavení terčíku, je paprsek přerušen 
a tento stav je vyhodnocen přijímačem. 
Díky identickým rozměrům dvoudílného 
i kompaktního provedení je tento systém 
identický pro obě provedení.

Ochrana	vůči	přepólování
Při otočeném zasunutí modulu svodi-

če do základnového dílu dojde k přerušení 
toku signálu, a díky tomu lze tuto ochranu 
vůči přepólování použít i v případě potře-
by záměrného přerušení signálu v obvodu.

Vnitřní	zapojení
Svodiče umožňují ochranu jak sy-

metrických linek bez společného uzem-
nění, tak nesymetrických se společnou 
zemí. Rozsah provozních napětí, na kte-
rá lze BLITZDUCTORconnect nasadit, 
je v rozsahu od 5 do 180 V a je možné 
chránit většinu sdělovacích, měřicích a 
řídicích systémů. 

Samozřejmostí je speciální prove-
dení pro použití v jiskrově bezpečných 
obvodech.
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Pokud dám na střechu rádio, naladím 
stanici a budu počítat s tím, že až na stře-
chu za dvacet let vylezu, bude pořád hrát, 
tak si většina lidí poklepe na čelo a bude 
se usmívat mé naivitě. Pokud udělám já 
nebo ostatní v podstatě to samé s foto-
voltaickou aplikací, bude naopak každý 
předpokládat to, čemu se předtím smál.

Fotovoltaické panely jsou polovodi-
čem s velkou plochou, který z podstaty 
své funkce nesmí být umístěn v kovovém 
obalu, stejně jako jiné elektronické prv-
ky ve venkovním prostředí. Jako by toto 
nestačilo, ještě navíc panely produkují 
stejnosměrný proud, který může v ob-
vodu, který na něj není dobře připraven, 
způsobit další problémy. 

Svodiče přepětí pro fotovoltaické 
systémy musí mít svou vnitřní konstrukci 
takovou, aby jejich použití nezpůsobilo 
ve fotovoltaickém systému více problé-
mů než užitku. Podíváme se tedy na to, 
jaké svodiče aplikaci ochrání a zajistí co 
nejdelší životnost tohoto zdroje energie.

Když začala fotovoltaická vlna, vy-
vstala zároveň otázka, jaké svodiče pře-

pětí pro ochranu těchto elektrických za-
řízení použít. Jako první probíhaly, stejně 
jako u ostatních komponentů pro složení 
systému, snahy v maximální možné míře 
využít komponenty používané pro nor-
mální instalace na 230 V. 

Napětí na DC obvodech to zjedno-
dušovala, protože na začátku využívání 
sluneční energie byly panely řazeny do 
skupin spíše s nižším napětím vstupují-
cím do měniče. S rozvojem aplikací na 
větších plochách byla hledána ta nejlep-
ší řešení, a tak se začala napětí na vstu-
pech do měniče již pohybovat ve stov-
kách voltů. Tehdy se elektrotechnikům 
připomněl jev, se kterým se seznámil ka-
ždý, kdo si pod peřinou svítil za pomoci 
ploché baterky a k ní gumičkou přidělané 
žárovičky. 4,5 V baterky dokázaly vytáh-
nout při spínání zajímavé jiskry. Ti, co si 
pod peřinou nesvítili, tak manipulovali 
s akumulátorem automobilu a jiskry měli 
mnohem delší. Při jakémkoliv spínacím 
jevu, odpínání, vybavení pojistek, po-
ruše izolace na vodičích začaly vznikat 
elektrické oblouky, které při slunečním 
svitu nezhasínaly. Svodiče přepětí se mu-
sely chtě nechtě tomuto jevu přizpůsobit 
a zajistit svou konstrukcí, aby nedošlo při 
jejich poruše k zahoření instalace. 

SCI	–	Ochrana	před	zahořením	SPD
Short Circuit Interruption. Svodič 

přepětí obsahuje třístupňové stejnosměr-

né odpínací zařízení. Při rozpojování jed-
noduchého kontaktu ve stejnosměrném 
obvodu dochází k vytažení obloučku, 
který na rozdíl od střídavého systému 
nemá možnost zhasnout při průchodu 
nulou.

V provozním stavu je přepětí vyrov-
náváno díky sériovému zapojení varisto-
rů. V okamžiku přetížení varistoru dojde 
ke spuštění mechanismu rozpojení. Po-
kud během rozpojování zahoří oblouk 
mezi kontakty, dojde k jeho zhasnutí 
v okamžiku zkratu přes bypass přemos-
ťující varistor. 

Za účelem bezpečného rozpojení 
systému až do 1000 V stejnosměrného 
proudu vede tento bypass velmi nízkou 
pojistkou, určenou k bezpečnému jištění 
tohoto obvodu.

Svodič	bleskových	proudů	na	DC	
straně	měniče

Pro ochranu fotovoltaických aplikací 
platí paralelně s řadou norem ČSN EN 
62305 i IEC 60364-7-712/ČSN 33 2000-
7-712, která s ohledem na množství za-
řízení, jež se na poli vyskytují, předpo-
kládá toky pouze dílčích bleskových 
proudů, které díky kvalitnímu uzemně-
ní a místu zásahu v malé výšce nad ním 
nedosáhnou ve většině bleskových prou-
dů tak vysokých hodnot jako v ostatních 
případech. Na vstupní straně měniče se 
tedy může instalovat svodič bleskových 
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Jan Hájek, DEHN s.r.o., jan.hajek@dehn.cz
Jiří Kroupa, DEHN s.r.o. – kancelária pre Slovensko, j.kroupa@dehn.cz
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proudů, jehož maximální schopnost svá-
dět impulsní proud je omezena na hod-
notu 12,5 kA při tvaru vlny 10/350 µs. 
Kompaktní svodič DEHNcombo je při-
způsoben požadavkům, které vyplynuly 
z fotovoltaického odvětví. Přes svou op-
timalizovanou konstrukci, obsahuje vše 
podstatné, co z něj činí špičkový produkt, 
který nejenom chrání zařízení, ale zá-
roveň poskytne samotné aplikaci velmi 
vysokou záruku spolehlivosti. 

Ideální	řešení	pro	dovýbavu	 
fotovoltaiky	=	DEHNcube	YPV	SCI	

Tento svodič přepětí, typ 2 podle 
ČSN EN 61643-11, se instaluje na roz-
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pínání přetíženého varistoru v modulu.

Svodič přepětí je kompaktní a je ho 
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37	eDEHN	Svodiče	
pro	fotovoltaické	systémy	
–	Honza	Hájek	a	Jirka	Kroupa

Otázky – pokud chcete obdržet certi-
fikát za absolvování školení, zašlete od-
povědi na info@dehn.cz

1) Stejnosměrný proud je nebezpečný, 
protože při spínání vzniká:
a) radiační záření ionizující vzduch,
b) elektrický oblouk.

2) Nejlepší ochranou pro fotovoltaic-
ký panel je, pokud je svodič přepětí 
umístěn:
c) co nejblíže chráněnému zařízení,
d) co nejblíže vlhčenému rozváděči.

3) Svodiče přepětí pro fotovoltaické 
systémy mají vnitřní zapojení podle 
písmene:
e) X,
f) Y.

4) Pokud jsou panely připojené k jímací 
soustavě, je riziko jejich poškození 
bleskem:
g) skoro nulové,
h) skoro stoprocentní.
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SPD + POP + MCB / POP + MCB je ochran-
né zařízení proti přechodnému přepětí 
pro domácnost a podobné použití se jme-
novitým kmitočtem 50 Hz, jmenovitým 
napětím 230 V  AC určené pro používání 
v kombinaci s hlavním ochranným zaříze-
ním (MCB – Miniature Circuit Breaker). Sou-
visející normou je ČSN EN 50550 Ochranná 
zařízení proti přechodnému přepětí pro 
domácnost a podobné použití (POP – Power 
frequency Overvoltage Protectors). Toto 
zařízení je  určeno zejména pro snižování 
vlivů přechodných přepětí mezi fázovým 
a nulovým vodičem. 

Přechodné přepětí (transient overvol-
tage) je  přepětí krátkého trvání, kmitavé 
nebo nekmitavé, obvykle silně tlumené. 
Projevuje se  zejména spínáním indukč-
ních nebo kapacitních zátěží. Tato napětí 
mohou být také generována přerušením 
velmi malého proudu nebo náhlým uzem-
něním jedné fáze systému s  izolovaným 
neutrálem. Vysoká energetická hodnota 
může i  přes krátké trvání způsobit vážné 
problémy zařízením připojeným k  síti, 
od  předčasného stárnutí těchto zařízení 
až po jejich zničení, které následně způso-
bí přerušení provozu a může vést k výraz-
ným ekonomickým ztrátám. 

V soustavách nízkého napětí dochází k ta-
kovému přepětí v důsledku ztráty neutrál-
ního vodiče N nebo vodiče ochranného 
uzemnění a  zároveň nulového PEN v  in-
stalaci. V  tomto okamžiku dochází k  tzv. 

fázovému posunu. Tyto vzestupy napětí 
předčasně poškozují zařízení, jako jsou 
televizory, počítače, monitory, domácí au-
tomatizace, klimatizační systémy, a  řadu 
dalších zařízení zapojených v  instalaci. 
Když špičkové napětí dosáhne hodnoty 
vyšší, než vydrží samotné zařízení, dojde 
k jeho fatálnímu poškození.

SPD + POP + MCB je  kompaktní svodič 
přepětí pro přechodové přepětí s integro-
vaným jističem, který odstraní řadu pro-
blémů vznikajících v  občanské výstavbě 
a podobných instalacích. Tento komplex-
ní přístroj 3v1 se  skládá ze  *SPD – Surge 
Protective Device, **POP – Power frequency 
Overvoltage Protectors a ***MCB – Minia-
ture Circuit Breaker.

Část *SPD, tedy svodič přepětí, obsahuje 
metaloxidové varistory, které odpovídají 
třídě T2 podle normy ČSN EN 61643-11 ed. 
2, zapojené mezi fázové vodiče L a neut-

rální vodič N. Každý instalovaný metaloxi-
dový varistor je osazen termodynamickou 
pojistkou, aby nedošlo k  jeho přetížení. 
Plynem plněná výkonová bleskojistka 
je  zapojena mezi neutrálním vodičem 
N a  vodičem ochranného uzemnění PE. 
Komplexní přístroj se nebojí dlouhotrvají-
cího přepětí, přístroj je vybaven modulem 
**POP, který zajišťuje funkci napěťového 
relé. Toto relé drží napětí na  bezpečné 

s těmito dalšími svodiči bleskových prou-
dů a přepětí, jako je například DEHNvenCI, 
DEHNventil, DEHNshield, DEHNrail, DEHN- 
flex a další instalované svodiče v šetře-
ném objektu.

-

-

Úplná ochrana proti přechodnému pře-
pětí a  trvalému přepětí s  integrovaným 
jističem.
Svodič T2 pro instalaci na  rozhraní zón 
LPZ 1–2 a  vyšších podle ČSN EN 61643- 
11 ed. 2.

-  Splňuje požadavky normy ČSN EN 50550 
„Ochranná zařízení proti přechodnému
přepětí pro domácnost a  podobné po-
užití“.

-  Předem zapojená sestava, snadná insta-
lace a dovybavení díky malým nárokům
na prostor.

-  Vysoká spolehlivost díky monitorovací-
mu systému „Thermo Dynamic Control“
integrovanému v přepěťové ochraně.

-  Energetická koordinace s dalšími svodiči
řady Red/Line.

-  Indikace provozního stavu.

Ochranné zařízení 3v1 proti 
přechodnému přepětí (POP)

Obr. 1. Ukázka typického přechodného přepětí vyskytujícího se v elektrických instalacích

Obr. 3. Popis jednotlivých přístrojů

Obr. 4. Mezní hodnoty celkové doby vypínání a doby nepůsobení

Obr. 2. Zvyšování napětí při různých zátěžích 
fáze v důsledku posunu neutrálního bodu 
vyskytujícího se v elektrických instalacích

Obr. 5. Zapojení kompaktního svodiče  
SPD + POP + MCB

Obr. 6. Energetická koordinace s dalšími svodiči řady Red/Line

Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
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hranici. Pokud napájecí napětí překročí 
určitou hodnotu, modul automaticky pře-
ruší napájení ve stanovené době, aby bylo 
zařízení chráněno před poškozením. 

Celou sestavu v neposlední řadě doplňu-
je malý jistič ***MCB pro nadproudovou 
ochranu instalace v  občanské výstavbě 
a  podobných aplikacích. Přístroje se  vy-
rábějí s  vypínací charakteristikou C pro 
jmenovité proudy In od 25 A do 63 A. Pro 
tuto řadu přístrojů je  jmenovitá zkratová 
vypínací schopnost Icn 6kA. 

Kompaktní svodič přepětí pro přechodo-
vé přepětí s integrovaným jističem SPD + 
POP + MCB lze instalovat s dalšími svodiči 
řady RED/Line v  jedné instalaci. Výrobce 
zajišťuje plnou energetickou koordinaci 

www.elektroatrh.cz -19-

DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33   

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

fax: 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz

Normalizované hodnoty celkové doby vypínání a doby nepůsobení při napětí (Ua) rovném

255 V 275 V 300 V 350 V 400 V

Maximální celková doba vypínaní Žádné vypnutí 15 s 5 s 0,75 s 0,20 s

Minimální doba nepůsobení 3 s 1 s 0,25 s 0,07 s

 SPD + POP 2 255 Cxx           SPD + POP 4 255 Cxx

Typ Obj.č.

SPD+POP 2 255 C25 900 780

SPD+POP 2 255 C32 900 781

SPD+POP 2 255 C40 900 782

SPD+POP 4 255 C25 900 785

SPD+POP 4 255 C32 900 786

SPD+POP 4 255 C40 900 787

SPD+POP 4 255 C63 900 788

POP 2 255 Cxx                       POP 4 255 Cxx

Typ Obj.č.

POP 2 255 C25 900 760

POP 2 255 C32 900 761

POP 2 255 C40 900 762

POP 4 255 C25 900 765

POP 4 255 C32 900 766

POP 4 255 C40 900 767

POP 4 255 C63 900 768

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Všeobecně o doškových střechách ze slámy i rákosu

Došky se zhotovují ze žitné slámy, která má dlouhá a pevná stéb-
la. Vybrané pole se musí šetrně sklidit pomocí jednoduché žačky 
– samovazu – a neméně opatrně mlátit, aby sláma zůstala ne-
poškozená. Samotný proces výroby došků není příliš složitý, ale 
vyžaduje rutinu a zkušenosti. 

Sláma se na železném hřebeni nejprve vyčeše, tím se zbaví krat-
ších stébel a stonků plevele. Připravený materiál se vkládá do 
dřevěného korýtka, které je podélně rozdělené na dvě poloviny. 

Sláma se používá jako tepelná izolace i do konstrukcí plochých 
střech. Podkladní vrstvou mohou být desky OSB s vyšším fak-
torem difuzního odporu vykazující µ > 200. Difuzi vodní páry 
do konstrukce a následné kondenzaci se zpravidla zabrání sle-
pením desek a přelepením spár mezi deskami vzduchotěsnou 
a parotěsnou páskou. Pokud výpočet prokáže, že tato úprava je 
nedostatečná a mohla by nastat situace s výskytem kondenzátu, 
který by ohrozil funkci a trvanlivost střešního pláště, aplikuje se 
parotěsná vrstva. 

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou

Foto nahoře: anyaberkut/123rf.com

www.dehn.cz
Foto: Ing. Jiří Sikora

PROCZ/ADD/0521   © Copyright 2021 DEHN s.r.o.
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Celková tloušťka krytiny se pohybuje mezi 30–40 cm, což 
zaručuje jak dokonalou izolaci proti vodě a slunečním paprs-
kům, tak i izolaci tepelnou. Zkušenostmi bylo ověřeno, že při 
této tloušťce může rákosová krytina úspěšně odolávat půso-
bení všech atmosférických vlivů.

Rizika v ochraně před bleskem 

Za největší rizika u slámových střech se považují především:

- vznik možných jiskření nebo padajících tekutých kapiček 
v místě úderu blesku,  

- klouzavé výboje, které jsou dány parazitními kapacitami od 
vnitřních stavebních materiálů,

- nebezpečná jiskření, která vznikají nepospojováním kovo-
vých prvků.

Podle ČSN EN 62305-2 ed. 2:

Tabulka č. 5 – Hodnoty snižujícího činitele rf v závislosti na 
riziku požáru stavby 

POZNÁMKA 5: Za stavby s vysokým rizikem požáru mohou 
být pokládány stavby postavené z hořlavých materiálů, stav-
by se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu nebo 
stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m². 

Podle ČSN EN 62305-3 ed. 2:

- podle odstavce 5.1.2 „Izolovaný (oddálený) vnější LPS“ 
od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepel-
né a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které 
vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě ne-
bo na jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou 
stavby s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami 
a s prostředím s nebezpečím výbuchu a požáru.

Obr. 1. Realizovaný objekt – foto: Dalibor Šalanský

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou
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Technický popis řešení

Jímací soustava: Je navržena jako izolovaná jímací soustava za pomoci vysokonapěťového vodiče HVI long. Na střeše objektu 
jsou umístěny podpůrné trubky s jímací tyčí (3,2 m + 2,5 m), které jsou kotveny držáky pro podpůrné trubky ke krovu stavby. 

 

Pro správné navržení ochrany proti atmosférickému výboji byl zhotoven výpočet rizika v souladu s ČSN EN 62305-2 ed. 2. 
Objekt je zařazen do hladiny LPS III. Návrhy jímací soustavy byly stanoveny metodou valící se koule tak, aby nedošlo k dotyku 
valící se koule s objektem. Pro třídu LPS III je poloměr valící se koule 45 m. Umístění podpůrných trubek s jímací tyčí a ochranné 
prostory jsou znázorněny v přiloženém výkresu.

Na každém konci vysokonapěťového vodiče HVI long je osazen připojovací prvek pro zakončení vodiče na obou koncích. Jeden 
připojovací prvek slouží pro zajištění oblasti koncovky uvnitř nosné trubky a druhý připojovací prvek pro připojení na uzemňo-
vací soustavu. 

Obr. 2. Ukázka kotvení podpůrné trubky ke krovu stavby

Obr. 3. Vyšetření ochranného prostoru metodou valící se koule

Obr. 4. Připojovací prvky a uložení v podpůrné trubce

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou
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Svody: Z každé podpůrné trubky s jímací tyčí je veden pouze jeden svod. Svody jsou vedeny skrytě pod střešní krytinou a ná-
sledně skrytě v obvodovém plášti objektu. Vodič HVI je kotven nerezovým držákem ke krovu a stěně. Kotvení vodiče je po 
jednom metru. Svodový vodič je ukončen připojovacím prvkem pro připojení na uzemňovací soustavu ke zkušební svorce. 

Uzemnění: Zkušební svorka je uložena v zemní nerezové krabici. Ze zkušební svorky svod dále pokračuje nerezovým vodičem 
v materiálu V4A k uzemnění. Navržen je zemnič typu A, který je doplněn o hloubkové zemniče.

Přeskoková vzdálenost „s“: S ohledem na použité stavební materiály a vysokou hořlavost střešní krytiny je zřejmé, že není 
možné realizovat jímací soustavu holými vodiči. Jedinou bezpečnou vnější ochranou před bleskem je použití izolované jímací 
soustavy za pomoci vysokonapěťového vodiče HVI. Vodič HVI long svou izolací zaručuje dostatečnou vzdálenost pro vzduch 
(75 cm). Výpočtem byla tato vzdálenost zkontrolována. 

Obr. 5. Kotvení vodiče HVI long pod střešní krytinou

Obr. 6. Zemnič typu A Obr. 7. Zemní nerezová krabice

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou
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Výpočet jednoho jímače a jednoho svodu 
S = 0,04 (LPS III, IV) x l (absolutní délka)

Vyrovnání potenciálu a ochranné pospojování: Pod stře-
chou je proveden rozvod potenciálového vyrovnání. Veškeré 
kovové součásti na střeše jsou propojeny s hlavní ekvipotenci-
ální svorkovnicí. Veškeré kovové součásti objektu jsou propo-
jeny s ekvipotenciální svorkovnicí. Spodní část podpůrné trub-
ky je přes svorku PA připojena na ekvipotenciální pospojování 
v objektu vodičem o průřezu ≥ 4 mm² Cu nebo ekvivalentním 
vodičem.

Ochrana proti přepětí: Vnitřní ochranu proti přepětí nelze 
opomenout. Pro správnou volbu vhodných ochranných opat-
ření je nutné vypracování analýzy rizika a zatřídění objektu 
do hladiny LPL. Svodiče bleskových proudů a přepětí musejí 
být instalovány jak na napájecím vedení, tak i na datových 
vedeních dle normy ČSN EN 62305-4 ed. 2 Elektrické a elek-
tronické systémy ve stavbách. 

 
1) Ochrana datových vedení: Datová vedení a k nim připoje-

ná zařízení jsou náchylná na škody způsobené přepětím, 
a proto vyžadují správně navržené svodiče bleskových 
proudů a přepětí. Všechny datové vstupy do objektu je 
nutné chránit vhodným svodičem na rozhraní zón LPZ0-1. 
V případě instalace Wi-Fi antény na anténním stožáru 
je vhodnou volbou svodič bleskových proudů a přepětí 
DEHNpatch pro datové sítě a Ethernet v krytí IP 66. Při 
instalaci satelitní antény je spolehlivou volbou DEHNgate 
svodič pro satelitní a širokopásmové kabelové systémy. 

Obr. 8. Výpočet přeskokové vzdálenosti

Obr. 10. Vnitřní ochrana proti přepětí

Obr. 9. Kotvení podpůrné trubky, oblast koncovky a připojení 
svorky PA

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou
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2) Ochrana napájecího vedení: Hlavní přívod nn je nutné 
chránit svodičem bleskových proudů a přepětí. Pro občan-
skou výstavbu, a tedy objekty zařazené ve velké většině 
v hladině LPL III a IV je nejlepší volbou svodič bleskových 
proudů a přepětí řady DEHNshield. Tento svodič blesko-
vých proudů a přepětí typu 1+2 zajišťuje vyrovnání po-
tenciálu na rozhraní zón LPZ0-1 a díky svým parametrům 
chrání cílová chráněná zařízení instalovaná do 10 m jako 
typ 3. 

 

Výhody řešení DEHN 
- Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťo-

vých vodičů HVI splňuje podmínky ČSN. 

- Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým 
konstrukcím a instalacím je splněno na základě výpočtu 
dostatečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodi-
čů HVI (s = 0,75 m). 

- Odizolovaní klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů 
HVI. 

- Možné dodatečné umístění technických zařízení do 
ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodrže-
ní dostatečné vzdálenosti.

Foto: Dalibor Šalanský

Vzorový projekt
Objekt s doškovou střechou
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V nemocničních zařízeních je nutné 
plně respektovat koordinovanou ochranu 
SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed. 2. 
Nestačí svodič bleskových proudů a pře-
pětí umístěný pouze v rozvodně. Je po-
třeba, aby byly svodiče instalovány ta-
ké v podružných rozvaděčích a zejména 
mají být instalovány typy 3 u cílových 
chráněných zařízení. V nemocničních za-
řízeních nesmíme dále zapomenout na 
ochranu proti bleskovým proudům a pro-
ti přepětí v různých technických prosto-
rech, jako jsou serverovny, MaR, vytá-
pění, požární signalizace, evakuační roz-
hlas, bezpečnostní zařízení, kamerový 
systém a další technologie, bez kterých 
se v nemocničním objektu neobejdeme. 

Pro správný výběr datové ochrany 
je vždy nutné znát parametry chráněné-
ho zařízení vč. jeho rozhraní a k tomu 
použít odpovídající svodič bleskových 
proudů a přepětí.

Ochrana	životně	důležité	techniky
V případě nemocnic je provozu-

schopnost vybavení budovy a lékař-
ských zařízení absolutní nezbytností, 
neboť na fungující technice přímo zá-
visí lidské životy. Preventivní ochranná 
opatření proti účinkům blesku a přepětí 
jsou životně důležitá. Zároveň je jejich 
povinnost ukotvena v zákonech a nor-

mativních předpisech. V poslední době 
se nároky na nemocnice a zdravotnic-
ká zařízení neustále zvyšují. Stačí se 
jen podívat na moderní technické vy-
bavení a nezbytnou nutnost souhry jeho 
jednotlivých součástí. Zavedení účinné-
ho a uceleného konceptu ochrany před 
bleskem má velký význam právě pro 
nemocnice.

Vnitřní	zóny	LPZ	v	nemocnicích
Moderní stavební zařízení a budo-

vy jsou stále inteligentnější a využíva-
jí celou řadu propojených technických 

komponentů. Systémy pro správu bu-
dov, telekomunikační, řídicí a bezpeč-
nostní systémy jsou jen některé z nich. 
Nefunkčnost jednotlivých komponentů 
technického vybavení může mít vážné 
následky, které mohou vést až k zasta-
vení provozu celé budovy. Vnější ochra-
na před bleskem sice dokáže ochránit 
osoby a majetek v budově před nebez-
pečím požáru, avšak nikoli elektrické 
a elektronické systémy před výpadkem 
v případě přepětí způsobeného výbo-
jem blesku. Účinná ochrana před přepě-
tím způsobeným elektromagnetickými 

Vnitřní ochrana proti přepětí v nemocnicích

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
daniel.andel@dehn.cz

Obr. 1 – Nebezpečí, která představují přepětí v nemocnicích

Obr. 2 – Příklad koncepce zón v nemocničním objektu
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bleskovými impulzy (LEMP) je zohled-
něna v principu zón ochrany před bles-
kem LPZ podle ČSN EN 62305-4 ed. 2. 
Podle tohoto principu se budova, která 
je předmětem ochrany, dělí na vnitřní 
zóny ochrany před bleskem s různou 
mírou ohrožení LEMP. V závislosti na 
počtu, druhu a citlivosti elektronických 
systémů přístrojů / systémů lze defino-
vat odpovídající LPZ.

Vyrovnání	potenciálu	bleskového	
proudu	na	vstupujících	sítích

Důležitým bodem prevence a zajiš-
těním maximální možné míry provozu-
schopnosti těchto moderních zařízení 
a bezpečnosti celého systému ochrany 
před bleskem je důsledné vyrovnání po-
tenciálů bleskových proudů pro všech-
na elektrická vedení, která do budovy 
vstupují zvnějšku. Vyrovnání potenci-
álů bleskového proudu (podle ČSN EN 
62305-3 ed. 2) představuje rozšíření 
ochranného vyrovnání potenciálů podle 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Vedle veške-
rých cizích vodivých částí, které jsou na 
vyrovnání potenciálů přímo napojeny, 
je do vyrovnání potenciálů bleskového 
proudu nutné zahrnout rovněž veške-
rá napájecí vedení distributorů elektři-
ny, komunikační vedení a jiná elektric-
ká rozhraní a systémy, které by mohly 
vnést do budovy bleskový proud. Při-
pojení musí být provedeno co nejblíže 
ke vstupu do budovy pomocí svodičů 
bleskových proudů typu 1.

3stupňový	ochranný	princip
Vedle zohlednění různých zón ochra-

ny před bleskem je účinný koncept 
ochrany před přepětím dále založen na 
třech stupních ochrany, díky kterým je 
vstupující energie postupně snížena na 
nízkou a pro koncové spotřebiče bez-
pečnou úroveň:

- stupeň 1 – svodiče bleskových prou-
dů / kombinované svodiče typu 1 při 
vstupu do budovy (vyrovnání poten-
ciálů bleskových proudů), 

- stupeň 2 – svodiče přepětí typu 2 in-
stalované většinou v podružných roz-
vaděčích,

- stupeň 3 – svodiče přepětí typu 3 po-
užité přímo na koncovém spotřebiči 
nebo na úrovni zásuvek.
 
Souhra jednotlivých stupňů ochra-

ny umožňuje dosáhnout optimálního 
ochranného účinku. Přitom je podstat-
né, aby jednotlivé svodiče byly vzá-
jemně koordinovány podle normy ČSN  
33 2000-5-534 ed. 2.

Obr. 3 – Příklad vyrovnání potenciálu na vstupujících sítích

Obr. 4 – Instalace svodiče DEHNshield na vstupu do objektu, instalace odpovída-
jící ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Obr. 5 – Instalace svodiče DEHNguard v podružném rozvaděči, instalace odpoví-
dající ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Obr. 5 – Instalace svodičů typu 3 ve zdravotnickém panelu instalovaném na ope-
račním sále
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Servery,	požární	alarm,	
hasicí	systémy,	zdroje	napájení,	
klimatizace	a	chlazení

Základním předpokladem pro mo-
derní budovy je datová infrastruktura 
splňující veškeré dnešní nároky. Všech-
ny tyto technologie však může poškodit 
přepětí a to může mít za následek, že ne-
funkčnost jednoho komponentu povede 
k ochromení celého systému. K infra-
struktuře serveroven patří vedle samot-
ných serverů také další systémy, které 
zajišťují bezpečnost a trvalý provoz, jako 
např. zdroje nepřerušovaného napájení, 
požární alarm a hasicí zařízení či klimati-
zace a chlazení. Pro zajištění bezpečného 
a nepřerušeného provozu je nutné všech-
ny komponenty ochránit před možným 
výskytem přepětí. Opatření ke snížení 
rizika výpadku elektrických a elektro-
nických systémů budovy jsou popsána 
v normě ČSN EN 62305-4 ed. 2.

MaR	–	automatizace	budov
Podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 mu-

sí být na koncovém spotřebiči (např. 
klimatizační jednotka nebo senzor vy-
tápění) instalovány samostatné svodi-
če přepětí, pokud je délka vedení k po-
slednímu předřazenému svodiči přepětí 
větší než 10 m. Důležitým aspektem, 
na který se u technického vybavení bu-
dov mnohdy zapomíná, je skutečnost, že 
moderní vybavení budov je často vzá-
jemně propojeno a vzájemně závislé. 
Rozhraní jednotlivých systémů spolu 
musí komunikovat a spolupracovat pro 
optimalizaci spotřeby a šetření zdrojů. 
Zadaná teplota nebo sluneční záření ří-
dí zatemňování a vytápění, ale i klima-
tizační a ventilační jednotky. V případě 
výpadku jediné součásti je ohroženo 
fungování celého systému.

Obr. 7 – Příklad 3stupňové ochrany

Obr. 8 – Příklad zapojení technických prostorů a serveroven

Obr. 9 – Příklad zapojení MaR v nemocničním objektu
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Požární	signalizace,	 
evakuační	rozhlas,	zařízení	 
na	odvod	kouře	a	tepla

Požární ochraně vybavení budov a ze-
jména evakuačnímu rozhlasu se přisuzu-
je velký význam. Díky těmto zařízením 
je možné dostát požadavkům na požární 
ochranu a bezpečnosti moderních budov 
s nákladnou architekturou, komplexní in-
frastrukturou a způsoby použití. Protipo-
žární zařízení slouží k rozpoznání požáru, 
spuštění alarmu a evakuaci. Přispívají tak 
k ochraně lidského života i majetku. Dal-
ším důležitým úkolem je převzít v případě 
požáru centrální řídící funkci jiných bez-
pečnostně technických zařízení a vybave-
ní. V případě chybějících nebo nedosta-

tečných ochranných opatření může vést 
úder blesku a následné přepětí k nená-
vratnému poškození elektrických a elek-
tronických zařízení. Kromě elektrických 
spotřebičů a telekomunikačních zařízení 
se to týká rovněž bezpečnostních prvků, 
jako jsou hlásiče požáru, evakuační roz-
hlas, zařízení na odvod kouře a tepla. 

Ochrana	před	vloupáním,	kame-
rový	systém,	nouzové	volání	a	bezpeč-
nostní	osvětlení

Bezpečnostní systémy musí fungo-
vat nepřetržitě, ať už se jedná o ochranu 
před požárem, vloupáním, nebo osvět-
lení nouzových východů a únikových 
cest. Kdyby blesky či přepětí vyřadily 

Obr. 10 – Základní rozvod MaR v pavilonu nemocnice

Obr. 12 – Základní rozvod bezpečnostních zařízení
Obr. 11 – Osazené datové ochrany pro 
EPS
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Obr. 12 – Základní rozvod bezpečnostních zařízení

bezpečnostní systémy či zařízení z pro-
vozu, došlo by k ohrožení lidského ži-
vota. Důležitý ekonomický aspekt: pře-
pětí může vyvolat falešné chybové hlá-
šení či spustit falešný alarm s vysoký-
mi následnými náklady. Při plánování 
ochrany před bleskem a přepětím proto 
zohledněte všechny bezpečnostní sys-
témy a zajistěte, aby citlivá bezpečnost-
ní technika řádně fungovala za všech 
okolností.

Ochrana	před	elektrickým	obloukem
Výpadek proudu v nemocnici může 

mít za následek ohrožení lidských živo-
tů. Provozuschopnost veškerých zařízení 
je zcela zásadní. Zkuste si jenom před-
stavit, co by udělal výpadek elektřiny 
s pacienty na operačním sále, kteří jsou 
napojeni na umělé dýchání nebo jiné pří-
stroje pro umělé udržení života. Aktiv-
ní systém na ochranu před elektrickým 
obloukem DEHNshort snižuje riziko vý-
padku v důsledku elektrického oblouku 
na minimum.

Obr. 13 – Příklad zapojení DEHNshort 
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Nikdo si v dnešní době nemůže do-
volit výpadek příjmů jenom kvůli problé-
mům způsobeným přepětím. Proto jsou 
svodiče bleskových proudů na napájecí 
sestavě standardem, o kterém se nedisku-
tuje. Bohužel se stále setkáváme s mnoha 
aplikacemi, kde jsou sice nainstalované 
svodiče bleskových proudů a přepětí na 
silové části elektroinstalace, ale je zce-
la opomenuta ochrana datových vedení. 
Je nutné si uvědomit, že pokud dochá-
zí k poškození různých zařízení vlivem 
přepětí, tak drtivá část elektroniky byla 
zničena právě kvůli zanedbání ochrany 
na datovém vedení. 

Pro správný výběr datové ochrany 
je vždy nutné znát parametry chráněné-
ho zařízení vč. jeho rozhraní a k tomu 
použít odpovídající svodič bleskových 
proudů a přepětí.

Potřebné	informace	pro	správný	výběr:
- ochranný účinek (svodový výkon 

a ochranná úroveň),
- rozhraní/signál, 
- systémové napětí (UC),
- jmenovitý proud (IL),
- požadovaná třída svodiče přepětí,
- technika připojení ke svodiči přepětí,
- počet chráněných žil,
- frekvenční rozsah,
- případný požadavek na jiskrově bez-

pečné obvody.

Produktová	norma	pro	svodiče:
ČSN	EN	61643-21	Ochrany	před	

přepětím	nízkého	napětí – Část 21: 
Ochrany před přepětím zapojené v tele-
komunikačních a signalizačních sítích – 
Požadavky na funkci a zkušební metody

Normy	ovlivňující	aplikaci	datových	
ochran 
- ČSN	EN	 62305-4	 ed.	 2 Ochrana 

před bleskem – Část 4: Elektrické 
a elektronické systémy ve stavbách

- ČSN	EN	50310	ed.	4 Soustavy po-
spojování pro telekomunikace v bu-
dovách a jiných stavbách

- ČSN	EN	50174-2	ed.	3 Informační 
technologie – Instalace kabelových 
rozvodů – Část 2: Projektová přípra-
va a výstavba v budovách

- ČSN	33	2000-4-444 Elektrické in-
stalace nízkého napětí – Část 4-444: 
Bezpečnost – Ochrana před napěťo-
vým a elektromagnetickým rušením

Svodový	výkon
Podle normy ČSN EN 61643-21 musí 

být svodiče přepětí testovány podle odpo-
vídající tabulky určeným počtem napěťo-
vých a proudových impulzů. Další zkouš-
ky mohou být prováděny s různou velikos-
tí nebo počtem impulzů. Jako ochranná 
úroveň Up je sta-
novena nejvyšší 
naměřená hod-
nota napětí na 
výstupu ze svo-
diče. Kategorie 
C reprezentuje 
především prou-
dové impulzy se 
strmým nárůs-
tem a nepatrnou 
energií. Oproti 
tomu proudové 
impulzy kate-
gorie D simulu-
jí velkou ener-
getickou zátěž 
spojenou s čás-
tečným blesko-
vým proudem. 
V technických 
listech je vždy 
uvedena katego-
rie svodičů v zá-
vislosti na svodo-
vém výkonu (In, 
Iimp) a ochranné 
úrovni (Up).

 
Impulzní	odolnost	chráněných	konco-
vých	zařízení

V rámci zkoušek elektromagnetic-
ké kompatibility (EMC) musí elektrická 
a elektronická zařízení splňovat jistou 
odolnost vůči elektromagnetickému ru-
šení, šířenému po vedení. Požadavky na 
impulzní odolnost a zkoušky jsou uvede-
ny v ČSN EN 61000-4-5. Přístroje mo-
hou být instalovány v rozdílných elek-
tromagnetických prostředích, musí tedy 
vykazovat i rozdílnou impulzní odolnost. 

Impulzní odolnost závisí na zkušební 
úrovni. Pro klasifikaci různých impulz-
ních odolností koncových zařízení jsou 
zkušební rázy rozděleny do čtyř stupňů.

Ochranný	účinek
Ochranný účinek datových svodičů 

přepětí řady Yellow/Line pro informační 
techniku mohou omezit elektromagne-
tická rušení šířená po vedení na takovou 
hodnotu, že nebude překročena impulzní 
odolnost koncového zařízení.

Rozhraní/signál
V dnešní době existuje velké množ-

ství systémů s velmi odlišnými vlast-
nostmi a signály, jako jsou sběrnico-
vé systémy, technologie MaR, teleko-
munikace, datové sítě a anténní systé-
my. Pro správný výběr konkrétní dato-
vé ochrany je vždy nutné znát přesné 
informace o konkrétní instalaci, aby  
nedošlo k chybné volbě svodiče, a te-
dy nedošlo k ovlivnění správné funkce 
instalace.

Správný výběr datové ochrany

Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 
daniel.andel@dehn.cz

Obr. 1 – Výňatek z tabulky 3 normy ČSN EN 61643-31 

Obr. 2 – Zkušební úroveň a odpovídají napětí
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Obr. 1 – Výňatek z tabulky 3 normy ČSN EN 61643-31 

Obr. 2 – Zkušební úroveň a odpovídají napětí

Systémové	napětí
U datových ochran se udává jmenovi-

té napětí (UN) a nejvyšší provozní napětí 
(UC). Při volbě datové ochrany má zvole-
ná datová ochrana odpovídat napětí kon-
krétní instalaci. V případě nevhodné vol-
by může dojít k poškození svodiče přepě-
tí, nebo ke zvýšení ochranné úrovně (Up). 

Jmenovitý	proud
Velká většina datových ochran je za-

pojena do série, a je tedy nutné zohlednit 
proudové zatížení konkrétního obvodu. 
Jmenovitý proud se u datových ochran 
běžně pohybuje od 0,1 A do 10 A. 

BCO CL2 BE 24

Obr. 3 – Svodič přepětí pro binární sig-
nály

DPA M CLE RJ45B 48

Obr. 4 – Univerzální svodič pro sítě In-
dustrial Ethernet

Obr. 5 – Nejvyšší provozní napětí uve-
dené na výrobku

Obr. 7 – Jmenovitý proud uvedený na 
výrobku

Obr. 9 – Značení svodičů Yellow/Line

Obr. 6 – Jmenovité napětí uvedené v technickém listu                                                        

Obr. 8 – Jmenovitý proud uvedený v technickém lístku
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Požadovaná	třída	
svodiče	přepětí

Všechny svodiče řady Yellow/Line 
pro informační technologie jsou přiřaze-
ny třídě svodičů Yellow/Line a jsou od-
povídajícím způsobem označeny symbo-
lem v typovém listu a na typovém štítku. 
Symbol třídy svodiče graficky spojuje 
tři důležité vlastnosti svodiče a může se 
skládat z jednoho symbolu nebo kombi-
nace jednotlivých symbolů. 

Technika	připojení	
ke	svodiči	přepětí

Nejmodernější datové ochrany mají 
bezšroubové svorky, díky tomuto pro-
vedení je při instalaci ochrany výrazně 
ušetřen čas montáže. Je veliká řada apli-
kací, kde si nevystačíme s běžnou šrou-
bovou svorkou nebo konektorem LSA, 
RJ12, RJ45 a u anténních systémů s ko-
nektorem SMA, BNC, N a F. 

Obr. 13 – Zapojení pro uzemněné nesymetrické systémy Obr. 14 – Zapojení pro neuzemněné symetrické systémy

Obr. 10 – Koordinace řady Yellow/Line

Obr. 11 – Bezšroubové připojení vodičů Obr. 12 – Šroubové připojení vodičů

Počet	chráněných	žil
Dalším důležitým parametrem při výběru konkrétní datové ochrany je počet párů. Je vždy nutné definovat kon-

krétní počet chráněných žil/párů pro požadovanou instalaci. K tomu je potřebné znát vnitřní zapojení svodiče přepětí,  
tedy zda volíme ochranu pro uzemněné nesymetrické systémy, nebo pro neuzemněné symetrické systémy.
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Obr. 14 – Zapojení pro neuzemněné symetrické systémy

Frekvenční	rozsah
V řadě aplikací je zapotřebí neopo-

menout parametr frekvenčního rozsahu 
a zvolit odpovídající ochranu tak, aby 
neovlivňovala správnou funkci instalace.

Jiskrově	bezpečné	obvody
V provozech s prostředím nebezpečí 

výbuchu se používají zařízení, která vy-
užívají jiskrově bezpečné obvody. Pro 
tyto aplikace se vyrábějí speciální dato-

vé ochrany určené pro tyto obvody. Po-
kud jde o vlastní bezpečnost, je takový 
svodič považován za bezpotenciálový 
a jeho vlastní indukčnost a kapacita je 
zanedbatelně malá. 

Obr. 16 – Svodič přepětí pro jiskrově bezpečné obvody

Obr. 15 – Příklad mezní frekvence pro jednotlivé typy svodičů přepětí

Obr. 17 – Příklad zapojení svodiče přepětí pro jiskrově bez-
pečné obvody
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Mnohým z Vás sa po prečítaní tohto 
nadpisu možno prehnala hlavou myšlien-
ka: „Čo už sa dá len na uzemňovacej sústa-
ve pokaziť? Veď to je len železo v zemi.“

Opak je však pravdou.
Pri odbornom pohľade, že to je kovová 

elektróda uložená v elektrolyte zem nám 
vypláva na povrch viacero o skutočností. 
Aj na uzemňovaciu sústavu platia prírodné 
a elektrické zákony. Preto je uzemňovacia 
sústava v odbornej literatúre neoddeliteľ-
nou súčasťou elektrického zariadenia.

Tu v praxi začínajú prvé porušenia 
a nedodržania vyhlášok, elektrických a prí-

rodných zákonitostí a nekvalita. Podľa plat-
ných vyhlášok elektrické zariadenia môže 
inštalovať len osoba s elektrotechnickou 
kvalifikáciou. Realita na našich stavbách je 
úplne iná. Uzemňovacie sústavy inštalujú 
stavebný robotníci bez elektrotechnickej 
kvalifikácie a vo väčšine prípadov pod-
ľa dokumentácie pre stavebné povolenie 
alebo často krát aj bez nej. Nainštalovaná 
je teda podľa ich neodborného uváženia 
a subjektívnych dojmov. Výsledkom sú 
uzemňovacie sústavy ktoré nevyhovujú 
požiadavkám systému ochrany pred účin-
kami blesku a elektrickej inštalácie.

Pri inštalácii uzemňovacej sústavy je 
dôležitý výber správneho materiálu. Ma-
teriál FeZn ktorý sa u nás masovo používa 
je vo väčšine prípadov vhodný len na ulo-
ženie do betónu. Teda na vyhotovenie zá-
kladových uzemňovačov. Pýtate sa prečo? 
Tu je odpoveď: K uzemňovacej sústave 
je pripojená hlavná uzemňovacia prípoj-
nica ku ktorej sú pripojené všetky vodi-
vé oceľové konštrukcie v objekte. (výťa-
hové šachy, oceľové konštrukcie nosných 
konštrukcií vzduchotechniky, oceľové 
konštrukcie žeriavov a pod.) Tieto kon-
štrukcie sú zabetónované v stavebných 
prvkoch objektu. Cez prípojnicu vyrovna-
nia potenciálov alebo hlavnú uzemňova-
ciu prípojnicu teda spojíme oceľ uloženú 
v betóne s oceľou uloženou v zemi. Teda 
v dvoch rôznych elektrolytoch. No a prí-
rodné zákonitosti hovoria, že ak uložíme 
dve kovové elektródy z rovnakého mate-
riálu do rôznych elektrolytov tak vytvo-
ríme elektrolytický článok a jedna z elek-
tród začne korodovať. V kombinácii oceľ 
v betóne a oceľ v zemi je to tá elektróda 
v zemi. Teda naša uzemňovacia sústava.

Slovenské technické normy STN EN 
33200-5-54 a STN EN 62305-3 a na toto 
riziko korózie jasne upozorňujú. V ta-
kýchto prípadoch predpisujú použitie 
iných materiálov. Napríklad pomedená 
oceľ, nehrdzavejúca oceľ alebo meď. Už 
naši starý a prastarý otcovia rešpektova-
li tieto zákonitosti a používali medené 
uzemňovače.

Paradoxom je, že v súčasnosti sa tie-
to fakty ignorujú a uzemňovacie sústavy 
v zemi ktoré sú spojené s oceľou v betóne 
sa vyhotovujú z pozinkovanej ocele FeZn. 
Životnosť takýchto uzemňovacích sústav 
je obmedzená na 10 maximálne 20 rokov 
v závislosti od pomeru dĺžky jednotlivých 
časti – (elektród) uložených v zemi a v be-
tóne. Vo väčšine novo projektovaných 
objektov sa dnes takémuto spojeniu ne-
dá zabrániť. Z tohoto dôvodu uvedené 
normy doporučujú využívať hlavne zá-
kladové uzemňovače kde je uzemňovač 
uložený v základovom betóne. Rôzne 
prepoje medzi uzemňovacími sústavami, 
vývody a prechody uzemňovacích vodi-
čov cez rôzne materiály je potrebné chrá-
niť pred koróziou. Výrobca komponentov 
pre bleskozvody a uzemňovacie sústavy 

Kvalitná uzemňovacia sústava  
– Základ pre ochranu pred účinkami blesku  
a správnu funkčnosť elektroinštalácie

Jiří Kroupa, DEHN s.r.o. – 
kancelária pre Slovensko

© 2015 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Obr. Elektrochenická korózia FeZn materialu pri uložení betón – zem. 

Slovenské technické normy STN EN 33200‐5‐54 a STN EN 62305‐3 a na toto riziko korózie jasne 
upozorňujú. V takýchto prípadoch predpisujú použitie iných materiálov. Napríklad pomedená oceľ, 
nehrdzavejúca oceľ alebo meď. Už naši starý a prastarý otcovia rešpektovali tieto zákonitosti 
a používali medené uzemňovače. 

Obr. Koróziou poškodený drôt FeZn ‐ 15 rokov po inštalácii.

Paradoxom je, že v súčasnosti sa tieto fakty ignorujú a uzemňovacie sústavy v zemi ktoré sú spojené
s oceľou v betóne sa vyhotovujú z pozinkovanej ocele FeZn. Životnosť takýchto uzemňovacích sústav 
je obmedzená na 10 maximálne 20 rokov v závislosti od pomeru dĺžky jednotlivých časti – (elektród) 

Obr. 1 – Elektrochenická korózia FeZn materialu pri uložení betón – zem

Obr. 2 – Koróziou poškodený drôt FeZn - 15 rokov po inštalácii
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firma DEHN SE + Co KG má v ponuke 
komponenty a vodiče ktorými sa dá tejto 
neželenej korózii zabrániť. Na vyhotove-
nie vývodov zo základového uzemňovača 
vystupujú do zeme má v portfóliu poplas-
tovaný vodič FeZn.

Poplastovanie tohto vodiča zabezpe-
čuje dostatočnú ochranu a výrazne pre-
dlžuje jeho funkčnú životnosť. Tento vý-
vod však nie je uzemňovač. V prípade, že 
potrebujeme v zem zriadiť uzemňovač je 
potrebné ho vyhotoviť s nerezovej ocele 
triedy 1.4571 alebo 1.4404. Označuje sa 
aj ako nerezová oceľ NIRO V4A.  Prax je 
taká, že ak už aj dodávateľská montážna 
firma zriaďuje uzemňovač z nerezovej 
ocele, často sa na stavbách podvádza. 
Vzhľadom na nižšiu cenu nerezovej oce-
le iných tried montážne firmy zriaďujú 

uzemňovacie sústavy s týchto do zeme 
nevhodných nerezových ocelí.

Firma DEHN SE + Co KG. preto pre 
uľahčenie kontroly kvality dodávaného 
materiálu nerezovú pásovinu V4A ozna-
čuje laserovým popisom.

Na záver nám zostáva apelovať na 
projektantov aby pri navrhovaní uzemňo-
vacích sústav rešpektovali zákonitosti 
prírody a rešpektovali požiadavky no-
riem. Generácie pred nami nepotrebovali 
normy ale záležalo im na kvalite a bez-
pečnosti elektrických zariadení. Nahová-
rame si aký sme dokonalí a ako postú-
pili naše vedomosti v technike a predsa 
sa nájdu oblasti kde nedosahujeme ani 
úroveň našich predchodcov.

Tiež je potrebné apelovať na revíz-
nych technikov a kontrólne inštitúcie aby 

dodržiavanie týchto požiadaviek vyko-
návali dôslednejšie. Skutočnosť, že sa 
tieto nedostatky neobjavujú v revíznych 
správach a zápisoch OPO môže byť len 
dôsledok neznalosti alebo vedomého to-
lerovania porušení technických štandar-
dov. Výsledkom takéhoto prístupu sú po-
trebné rekonštrukcie uzemňovacích sú-
stav. V praxi sa už bežne musia rekon-
štruovať uzemňovacie sústavy ktoré boli 
zriaďované v 90-tich rokoch.

Náklady na rekonštrukciu uzemňova-
cej sústavy sú spojené s ďalšími nákladmi 
na narušenie a následnú opravu spevne-
ných plôch, obmedzenie prevádzky a pod.

Tak ako všade platí staré dobré pore-
kadlo upravené na naše elektrotechnické 
pomery: „Nie sme taký bohatý aby sme 
si zriaďovali lacné uzemňovacie sústavy.“

Obr. 3 – Vodič FeZn s plastovým plašťom Art. Nr. 800 108 alebo 800 110 od výrobcu DEHN SE + Co KG

Obr. 4 – Nerezový pasový vodič s laserovým popisom
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Zaťaženie stožiarov bleskozvodu vetrom.
Projektovanie podľa Eurokodov

S výskytom extrémnych poveter-
nostných podmienok sa v našej krajine 
a tiež celosvetovo stretávame čoraz čas-
tejšie. V našich zemepisných šírkach sú 
to hlavne prívalové dažde a silný vietor. 
Dôkazom toho sú aj vyhlásené výstražné 
stupne pred silným vetrom na Slovensku 
v posledných dňoch roku 2014 a začiat-
kom roku 2015.

Tento fakt neovplyvňuje len kon-
štruktérov stavebných konštrukcií (bu-
dovy, mosty atď.), ale aj projektantov 
konštrukcii na týchto objektoch umiest-
nených. Medzi konštrukcie umiestnené na 
objekte patrí aj konštrukcia bleskozvodu.

Konštruktéri a navrhovatelia zachy-
távacích sústav bleskozvodov sú teda 
postavený pred problematiku, ktorá rieši 
odolnosť zachytávacích sústav bleskoz-
vodov. Táto problematika a riešenie odol-
nosti konštrukcii zachytávacích sústav nie 
je z hľadiska technických štandardov nič 
nové. Iná je ale situácia v realite a v po-
stoji projektantov a zhotoviteľov. V mojej 

25 ročnej praxi som sa nestretol s pro-
jektom, v ktorom by aspoň v technickej 
správe projektant spomenul, že pri návr-
hu bleskozvodu vzal do úvahy aj tento 
fakt. Výsledkom sú potom nie ojedinelé 
prípady poškodenia zachytávacích sústav 
alebo celých systémov LPS s dôvodu sil-
ného vetra. Seriózny projektant odborník 
v problematike ochrany pred účinkami 
blesku pri výbere komponentov na zho-
tovenie zachytávacej sústavy kladie veľký 
dôraz aj na tieto požiadavky. Fakt je väčši-
na projektantov o takýchto požiadavkách 
ani len netuší.

Požiadavky na odolnosť konštrukcií 
sú uvedené v normách:

EUROKÓD 1 – STN EN 1991-1-4 a
EUROKÓD 2 – STN EN 1993-3-1

Pri výbere komponentov zachytáva-
cej sústavy musí teda projektant vziať do 
úvahy predpokladané zaťaženie vetrom 
v danej oblasti, materiál, jeho rozmery 
trvanlivosť a pod.

Firma DEHN SE + Co.KG. ako sve-
tový líder vo vývoji a výrobe komponen-
tov pre stavbu bleskozvodov sa riadi hes-
lom „Bezpečný aj v búrlivých časoch“.

Pri vývoji, návrhu a výrobe konštruk-
cií komponentov zachytávacej sústavy 
zohľadňuje tieto požiadavky. Pri takomto 
prístupe projektanta vyplývajú nasledu-
júce výhody:
-  úspora času pri projektovaní a mon-

táži,
-  bezpečnosť naprojektovaného zachy-

távacieho zariadenia,
-  úspora materiálu,
-  úspora nákladov investora,
-  doklad o statike navrhnutého zaria-

denia.

Pre správne nadimenzovanie a výber 
vhodnej konštrukcie musí mať projek-
tant základné údaje o zaťažení vetrom 
v lokalite, kde je postavený daný objekt.

Veterná zóna Tabuľka 1

Jiří Kroupa, DEHN s.r.o. –  
kancelária pre Slovensko

Obrázok 1
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Projektant musí teda presne zadefino-
vať veternú zónu pre daný objekt.

Kategória územia.

Tiež potrebuje správne zadefinovať 
kategóriu územia, kde sa nachádza ob-
jekt, na ktorom bude zachytávaciu sústa-
vu inštalovať.

Tabuľka 2

Výška budovy a nadmorská výška 
sú tiež faktory, ktoré je potrebné vziať 
do úvahy.

Príklad	navrhovania	vhodného	za-
chytávacieho	stožiaru.

Ak napríklad navrhuje stožiar s výš-
kou 4,5 m Art.Nr. 105 450 od výrobcu 
DEHN SE + Co.KG., potrebuje od vý-
robcu jeho technické parametre pre mon-
táž, kde sú vedené montážne podmienky 
a odolnosť zachytávacieho stožiara. 

Pre budovu, na ktorej bude stožiar, 
platia napríklad tieto parametre.

Veterná zóna 1
Kategória územia III
Výška budovy nad terénom 10 m

Z týchto základných údajov dospeje 
výpočtom k hodnote, že zachytávací sto-
žiar na streche musí bez poškodenia os-
tať stabilný pri rýchlosti vetra 103 km/h.

Následne porovná parametre stožia-
ra, ktoré uvádza výrobca DEHN SE + 
Co.KG. 

V projekte teda navrhne na ukotve-
nie stožiaru 3 ks betónových podstavcov.

Pri takomto počte záťažových betó-
nov je stožiar odolný do rýchlosti vetra 
125 km/h a vyhovuje pre objekt s nášho 
príkladu.

Bezpečnosť zachytávacej sústavy 
a zabránenie škodám na samotnej za-
chytávacej sústave, na budove, na kto-
rej je nainštalovaná, alebo zariadeniach, 
autách a osôb v okolí budovy záleží teda 
na profesionalite a dôslednosti projektan-
tov a montážnych firiem.



DS85/CZ/0721 © Copyright 2021 DEHN s.r.o.48

Návrh, komponenty a spôsoby realizácie oddialených 
zvodov na priemyselných a obytných budovách

To	nám	určujú	elektrické	zákony,	
ktoré	sa	nedajú	oklamať.

Väčšina odborných článkov a dopo-
ručení sa venuje zriaďovaniu zachytáva-
cích sústav a zvodov na novo budova-
ných objektoch. Pri takýchto návrhoch 
má projektant voľné ruky a môže vy-
užiť všetky teoretické možnosti, ktoré 
mu elektrické zákonitosti dovoľujú. Patrí 
sem napríklad využitie vodivej konštruk-
cie objektu. Pri tejto filozofii je potreb-
né klásť maximálny dôraz na realizáciu 
jednotlivých spojení a prepojení už pri 
budovaní objektu. Táto požiadavka na 
koordináciu prác sa bohužiaľ na stav-
bách z rôznych dôvodov nerealizuje. Vý-
sledkom takéhoto prístupu a postupu sú 
nefunkčné ochranné opatrenia. V tomto 
článku sa povenujeme ďalšej možnos-
ti, ktorú projektant má. Teda realizácii 
oddialeného bleskozvodu a komponen-
tom, ktoré sú vhodné na zriadenie zvo-
dov takéhoto blesozvodu. V úvode si 
musíme upresniť a presne zadefinovať 
jednotlivé časti bleskozvodu, ktorý sa 
skladá zo zachytávacej sustavy, zvodov, 
uzemňovacej sústavy a siete vyrovnania 
potenciálov.

Zachytávacia	sústava – Zachytáva-
ciu sústavu tvoria zachytávacie tyče, vo-
diče laná alebo náhodné kovové prvky na 
objekte, ktoré môžu byť priamo zasiah-
nuté bleskom a tvoria ochranný priestor.

Zvody	– zvody sú všetky vodiče, la-
ná alebo kovové prvky a konštrukcie, 
ktoré sú v ochranném priestore zachytá-
vacej sústavy a nemôžu byť priamo za-
siahnuté bleskom. Zo zachytávacou sú-
stavou sú vodivo spojené a tečie po nich 
celý alebo čiastkový bleskový prúd. Nie 
sú to teda len vedenia vedúce zo strechy 
smerom dole k uzemňovacej sústave, ale 
aj prepojovacie vedenia medzi jednotli-
vými zachytávačmi na streche. Sú to te-
da všetky vedenia slúžiace na vedenie, 
zvedenie a rozvedenie bleskového prúdu.

Uzemňovacia	sústava – Uzemňo-
vač je vedenie, tyč alebo doska ulože-
ná v okolí objektu alebo jeho základoch 
slúžiace na rozptýlenie bleskového prúdu 
do zeme. Vzájomné prepojenie týchto 
uzemňovačov v zemi tvorí uzemňova-
ciu sústavu.

Sieť	vyrovnania	potenciálov – Je 
súbor vedení mrežovej alebo hviezdico-
vej konfigurácie v objekte pripojených 
k uzemňovacej sústave slúžiacich na pri-
pojenie všetkých kovových prvkov ob-
jektu a elektrických zariadení k uzemňo-
vacej sústave.

Z uvedených definícií vyplýva, že 
väčšina vedení na objektoch sú zvody. 
Výnimku môžu tvoriť objekty s oddia-
lenou mrežovou zachytávacou sústavou. 
Realizovanie takejto mrežovej sústavy je 
však náročné na dodržanie konštrukč-
ných detailov, pracnosť a množstvo po-
trebných komponentov na realizáciu.

Po vyhodnotení vyššie uvedených 
faktov sa projektantovi zúžia jeho mož-
nosti a okolnosti ho smerujú k realizácii 
oddialeného bleskozvodu pomocou od-
dialených zvodov. Významným faktorom 
sú aj architektonické požiadavky užívate-
ľa a architekta. Fyzické oddialenie zvodov 
od objektu, kde preskoku bleskového prú-
du na kovové časti budovy a metalických 
vedení v nej zabezpečuje izolačná pev-
nosť vzduchu, môže nahradiť vedeniami 
s vysokonapäťovou izoláciou. 

Pri navrhovaní oddialených zvodov 
bleskozvodu je dodržanie preskoko-
vej (dostatočnej) vzdialenosti „s“ jedna 
s principiálnych podmienok funkčnosti 
systému ochrany pred bleskom. A tu za-
čínajú mať problém projektanti i investo-
ri a architekti.

Projektant musí vypočítať potrebnú 
preskokovú (dostatočnú) vzdialenosť 
„s“ pre všetky miesta, kde sa vedenia 
bleskozvodu približujú ku kovovým ve-
deniam a konštrukciám v objekte. V zá-
vislosti od počtu zvodov, trás a dĺžok 
vedení bleskozvodu môže byť výsledná 
vypočítaná potrebná vzdialenosť „s“ len 
centimetre alebo až desiatky centimetrov 
a v niektorých prípadoch až metre.

V prípade, že sa jedná o bytový, kan-
celársky alebo obchodný objekt, ktorý 
je umiestnený v meste, tak je z architek-
tonického hľadiska neprípustné, aby bo-
li vedenia bleskozvodu inštalované na 
izolačných podperách dlhých niekoľko 
desiatok centimetrov. Taktiež v priemy-
selných areáloch nie je estetické, aby ve-
denia bleskozvodu boli takto realizované. 
Častokrát to zamietajú nie len architek-
ti, ale aj samotný majitelia a investori. 

Z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti to je 
ale principiálna podmienka daná elektric-
kými zákonmi. Z ekonomického pohľa-
du to je pre investora nákladnejšie rieše-
nie. On ale bohužiaľ nemá inú možnosť 
len rešpektovať elektrické zákonitosti. 
Na Slovensku je množstvo rekonštruo-
vaných a zateplených obytných domov, 
kde na objektoch vyhotovili skryté zvo-
dy a vedenia zabudovali pod zatepľova-
cí materiál. Vzdialenosť zvodov a vede-
ní bleskozvodu od kovového armovania 
v betónových paneloch je len niekoľko 
cm. Dostatočná vzdialenosť „s“ nie je 
hlavne na vyšších poschodiach dodržaná. 
Ak nechceme napísať, že takýto bleskoz-
vod je v prípade zásahu bleskom nebez-
pečný, tak musíme minimálne konštato-
vať, že nezabezpečuje dostatočnú ochra-
nu objektu a ľudí a elektrických zariadení 
v objekte v zmysle platných noriem STN 
EN. No a čuduj sa svete, všetky takto do-
teraz vyhotovené rekonštrukcie majú do-
klad o tom (Správu o odbornej prehliadke 
– Revíznu správu), že je všetko v poriad-
ku. Ak vás teraz napadla otázka, ako je to 
možné, tak tu je odpoveď. Revízny tech-
nik, ktorý takéto riešenie „odborne“ pre-
hliadal, a projektant, ktorý takéto riešenie 
navrhol, mali veľké odborné nedostatky 
v základných znalostiach o princípoch 
ochrany pred účinkami blesku alebo pod 
tlakom iných okolností prehlásili takéto 
riešenie za bezpečné, aj keď v skutoč-
nosti tomu tak nie je. Tu je dôležité po-
dotknúť, že takýmto konaním sa dopustili 
trestného činu!

Ako	teda	navrhovať	systém	ochra-
ny	na	rekonštruovaných	a	modernizo-
vaných	budovách?

Elektrické zákonitosti musíme dodr-
žať a preskoku na vnútorné kovové čas-
ti musíme zabrániť! Ak nám vyhotove-
nie bleskozvodu na izolačných tyčkách 
s praktických a estetických dôvodov ne-
vyhovuje, tak môžeme dostatočnú izo-
lačnú pevnosť, ktorá takýmto preskokom 
zabráni, dosiahnuť elektrickou izoláciou.

V praxi to znamená, že vedenia 
a zvody bleskozvodu sa vyhotovujú 
s vodičov s vysokonapäťovou izoláciou.

Svetový líder v problematike ochrany 
pred bleskom firma DEHN SE + Co. KG.  
s Neumarktu ponúka takéto vodiče pod 
označením HVI (High Voltage Isolation).    

Jiří Kroupa, DEHN s.r.o. –  
kancelária pre Slovensko
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Varianty	vodiča	HVI
Varianty vodiča HVI sú prispôsobené 

neustále rastúcim nárokom na riešenia na 
stavbách. Vyrába sa vo variantách:

Vodič HVI-light, DEHNcon-H,
Vodič HVI, HVI-long,
Vodič HVI-power.

Každá z týchto variant má odlišné 
hrúbky izolácie a teda aj rôzne technické 
a inštalačné údaje.

Pozri obrázok.

Najdôležitejšie technické údaje sú 
uvedené v tabuľke.

Nakoľko nie len na obytných, kan-
celárskych alebo multifunkčných, ale aj 
na priemyselných budovách kladú ar-
chitekti veľký dôraz na vonkajší vzhľad, 
tak v produktovej skupine HVI long sa 
vodiče vyrábajú aj v šedom prevedení. 
Prídavný šedý plášť umožňuje nenápad-
nejšiu inštaláciu vodiča HVI na fasádach 
objektov. 

V nasledujúcom texte si popíšeme 
jednotlivé typy vodičov HVI podrob-
nejšie.

Vodič	HVI-light	Izolačná	pevnosť	
(s	 ≤	 0,45	m	 na	 vzduchu,	 s	 ≤	 0,9	m	
v	 pevných	 stavebných	materiáloch,	
napr.:	betón,	tehla	a	pod.)

Tento vodič vďaka vysokonapäťo-
vej izolácii zabraňuje nekontrolovanému 
elektrickému preskoku, napr. cez strešnú 
krytinu stavby na kovové alebo elektric-
ké súčasti chráneného objektu. 

Tento systém sa výrazne líši od štan-
dardného vodiča HVI v tom, že často-
krát (ak potrebná vypočítaná dostatočná 
vzdialenosť „s“ je menšia ako 30 cm) nie 
je potrebné pripojenie jeho polovodivého 
plášťa na ekvipotenciálne pospojovanie 
budovy. 

DEHNcon-H	(s	≤	0,45	m	na	vzdu-
chu,	s	≤	0,9	m	v	pevných	stavebních	
materiáloch)

Inštalácia holých, neizolovaných 
vedení predstavuje problém nebezpeč-
ného priblíženia predovšetkým v sku-
pine rekonštruovaných rodinných do-
mov a nízkych stavieb všeobecne. Tu je 

väčšinou nemožné dôsledné dodržanie 
dostatočnej vzdialenosti „s“ holých vo-
dičov napríklad od anténnych stožiarov 
alebo vodivých komínom vstupujúcich 
do objektu. Požiadavka na dodržanie 
dostatočnej vzdialenosti „s“ vyplýva nie 
len s STN EN 62305-3, ale aj s normy 
STN EN 60728-11, kde sa jednoznačne 
doporučuje na objektoch s bleskozvo-
dom chrániť antenne konštrukcie oddia-
leným bleskozvodom. Na tento účel je 
systém DEHNcon-H prioritne vyvinutý 
a určený.

Vodič	HVI	a	HVI-long,	(s	≤	0,75	m	
na	vzduchu,	s	≤	1,5	m	v	pevných	sta-
vebných	materiáloch)

Štandardný vodič HVI má široké 
spektrum variant použitia a inštalácie. 
Pred priamym zásahom blesku môžu byť 
takto chránené rozsiahle strešné nadstav-
by, anténne stožiare, klimatizačné a vzdu-
chotechnické jednotky na strechách. 
Okrem toho vďaka svojim vlastnostiam 
ponúka tento vodič aj možnosť inštalácie 
zvodov až k uzemňovacej sústave. Ak to 
nie je potrebné, je možné aj pripojenie na 
existujúce vedenia bleskozvodu s holých 
vodičov, ktoré sú vyvýšené/oddialené od 
strechy alebo steny objektu. Pri použití 
tohto vodiča je vzhľadom na jeho špič-
kové izolačné vlastnosti potrebné s prin-
cipiálnych funkčných dôvodov dosledne 
dodržiavať požiadavku vytvorenia oblasti 
koncovky. Tuto podmienku často projek-
tanti a montážne firmy nerešpektujú, čím 
degradujú a jeho elektrické vlastnosti zne-
funkčnia navrhnute riešenie.

V prevedení HVI sa dodáva s výrob-
ného závodu v presných dĺžkach podľa 

požiadaviek zákazníka. Minimálna dĺž-
ka, v ktorej sa dodáva, je s funkčných 
dôvodou 6 m. Maximálna možná dĺžka 
vodiča vyrobeného na mieru v krokoch 
po 0,5 m môže byť až 70 m. Potrebnú 
dĺžku si vyšpecifikuje zákazník.

Pri rekonštrukciách budov je situácia 
a konečné riešenie elektrických systé-
mov v stavbe často menené počas re-
konštrukčných prác. Presné dĺžky vodi-
čov HVI je preto pre projektanta ťažké 
určiť v štádiu projektovania. S toho dô-
vodu firma DEHN+SOHNE ponuka vo-
dič HVI-long a možnosť výroby vodiča 
HVI v potrebnej dĺžke montážnou firmou 
priamo na stavbe. Dodáva sa navinutý 
na bubnoch v dĺžke 100 m. Určenie po-
trebnej dĺžky, orezanie a inštaláciu kon-
coviek vykoná montážna firma priamo 
na stavbe.   

Vodič	HVI-power	 (s	 ≤	 0,9	m	 na	
vzduchu,	s	≤	1,8	m	v	pevných	staveb-
ných	materiáloch)

Vodič HVI-power je najvýkonnej-
šou variantov vysokonapäťového vodi-
ča HVI.

Oproti štandardnému vodiču HVI 
umožňuje dodržanie dostatočnej vzdia-
lenosti „s“ až 90 cm na vzduchu a až 
1,8 m v pevných stavebných materiá-
loch. Je potrebné vyzdvihnúť, že vodič 
HVI-power a k nemu vyvinuté prísluš-
né komponenty boli preverené a skúšané 
impulzným prúdom do 200 kA pri skú-
šobnej vlne 10/350. To sú požiadavky, 
ktoré dvojnásobne prekračujú skúšobné 
parametre vyžadované normou STN EN 
62561-2. Preto je možné tento vodič pou-
žiť aj na objekty, kde sa vyžaduje hladina 
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ochrany LPL I. Takúto hladinu ochrany 
si spravidla vyžadujú objekty jadrových 
elektrární, strategické objekty s citlivou 
elektronikou, nebezpečnými látkami pre 
životné prostredie alebo nemocnice.

Tento vodič je ideálny pre vysoké 
stavby, ako sú napr.: silá, rôzne technolo-
gické veže v petrochemickom a chemic-
kom priemysle, kde s dôvodu ich výšky 
je potrebné dodržovať veľké dostatoč-
né vzdialenosti „s“. S tohto vodiča sa 
samozrejme môžu realizovať zvody až 
k uzemňovacej sústave objektu. Pri tom-
to vodiči sa tiež dôrazne musí dodržiavať 
požiadavka vytvorenia oblasti koncovky 
a pripojenie polovodivého plášťa k ekvi-
potenciálnemu vyrovnaniu budovy.

V prípade, že máte v úmysle rekon-
štruovať svoj objekt alebo ste projektant, 
ktorý má za úlohu navrhnúť oddialený 
systém ochrany pred bleskom, a nechce-
te sa dopustiť školáckych chýb, aké sme 
spomínali v úvode tohto článku, špecia-
listi zo zastúpenia firmy DEHN SE + 
Co.KG. na Slovensku vám radi poskyt-
nú konzultácie k problematike popísanej 
v tomto článku. Problematike vodičov 
s vysokonapäťovou izoláciou sa bude-
me podrobne venovať na našich ďalších 
odborných školeniach, na ktoré vás sr-
dečne pozívame.

V praxi sa tiež stretavame s nedostat-
kami pri výbere a aplikovaní technicky 
vhodných komponentov na zhotovenie 
spojov a uchytení zvodov bleskozvodu.

Požiadavky	na	komponenty	
na	vyhotovenie	zvodov

Medzi najčastejšie závady, ktoré re-
vízny technici elektrických zariadení 
(patrí tam aj bleskozvod a jeho zvody) 
uvádzajú v periodických revíznych sprá-
vach, patria poškodenia spojov, podpier 
a držiakov zvodov koróziou a inými po-
veternostnými vplyvmi. Ich odstránenie 
si vyžaduje ďalšie prevádzkové náklady. 

Aj keď o tom mnohý projektanti 
a montážnici ani netušia, súčasti bleskoz-
vodu sú našťastie pre užívateľa kompo-
nenty, na výrobu kterých existujú pro-
duktové normy. Určite sa už každému 
stalo, že nekvalitu výrobku nezistil pri je-
ho kúpe, ale len po uvedení do prevádzky 
v reálnych podmienkach. Toto isté pla-
tí aj pre komponenty bleskozvodu. Pri 
správnom výbere komponentov, ktorý 
má urobiť projektant, by sa takéto niečo 
nemalo stať. Predpokladom ale je, aby 
projektant vedel, aké požiadavky má da-
ný výrobok alebo komponent spĺňať, aby 
mohol správne fungovať. Pri komponen-
toch, z ktorých zostavujeme bleskozvod 
a jeho zvody, sú najdôležitejšie technické 
parametre a životnosť. Pozrime sa pod-
robnejšie na svorky. Primárnou úlohou 

svorky je zabezpečiť spoľahlivé spojenie 
vedení zachytávacej sústavy a zvodov 
tak, aby pri prechode bleskového prúdu 
nedošlo k poškodeniu vodivého spoje-
nia a aby tento spoj bol schopný viesť 
bleskový prúd alebo jeho časť opakova-
ne niekoľko desiatok krát. Bleskozvod 
si predsa na objekte nerobíme ako jed-
norázové zariadenie, ale ako zariadenie, 
ktoré nám bude bezproblémovo pracovať 
počas celej životnosti objektu. To je nie-
koľko desiatok rokov.

Pozrime sa teda na najdôležitejší pa-
rameter a tým je schopnosť viesť blesko-
vý prúd. O tom, aký prúd môžeme oča-
kávať pri zásahu bleskom, nám hovorí 
Analýza rizika, ktorá musí byť vypra-
covaná pre každý objekt, ktorý máme 
v úmysle chrániť. Ten prúd môže byť 
100, 150 alebo 200 kA podľa povahy 
objektu a strát, ktoré môžeme v objekte 
bez ochrany očakávať. Spoj teda musí-
me vyhotoviť tak, aby tento prúd bez-
pečne zvládol a pri tom nebol poško-
dený. Súbor noriem STN EN 62561 
má 7 častí. Časť jedna presne definuje 
požiadavky na skúšky svoriek blesko-
vým prúdom. Táto norma pozná skúšku 
„N“, to je skúška prúdom 50 kA pri vlne 
10/350 mikrosekúnd a skúšku „H“ prú-
dom 100 kA tiež pri vlne 10/350 mik-
rosekúnd. Projektant bleskozvodu musí 
teda presne vedieť, aký bleskový prúd 
má v danej časti bleskozvodu očakávať.

Svorka, ktorou pripájame zvody 
k zachytávacej sústave a k uzemňovacej 
sústave, musí byť teda schopná viesť ce-
lý očakávaný bleskový prúd. Ak teda in-
štalujem zachytávaciu sústavu na objekt 
s potrebnou hladinou ochrany LPL II, 
musím očakávať bleskový prúd 150 kA. 
V tom prípade nemôžem na pripojenie 
zvodu k zachytávacej tyči použiť len jed-
nu svorku, ktorá vyhovuje skúške „H“. 
V takomto prípade musím na pripojenie 
zachytávacej tyče použiť takéto svorky 
dve alebo použiť svorku, kde výrobca 
deklaruje, že svorka je schopná bez po-
škodenia opakovane zviesť požadovaný 
prúd. Výrobca DEHN SE + Co.KG. vy-
rába svorky, ktoré sú skúšané prúdom 
až 200 kA pri vlne 10/350 mikrosekúnd. 
Zároveň si ale musím byť vedomý, že ak 
zákazník musí kúpiť dve svorky, montáž-
ny čas montéra, ktorý ju inštaluje, je tiež 
dvojnásobný. Zákazník teda platí dvakrát 
za montážny čas. Pri požiadavkách in-
vestorov, kde medzi jedno zo základných 
kritérií patrí cena, tak musí projektant 
nájsť správne technické a ekonomické 
riešenie. Toto je schopný len skutočne 
odborník v problematike ochrany pred 
účinkami blesku. Takýto odborník určite 
nie je ten, kto sa o „nejakých“ požiadav-
kách na komponenty bleskozvodu do-

zvedá prvýkrát s tohto článku. Projektant 
s prehľadom o komponentoch slúžiacich 
na zhotovovanie bleskozvodu, ktoré sú 
dostupné na našom trhu, určite vie, že re-
nomovaný výrobcovia vyrábajú svorky, 
ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečné 
zvedenie bleskového prúdu až 200 kA pri 
vlne 10/350 mikrosekúnd. Dobrý projek-
tant teda navrhne jednu svorku s poža-
dovanými parametrami a ušetrí investo-
rovi polovicu nákladov na jeden spoj. 
V projektovej dokumentácii teda musí 
byť uvedená presná identifikácia svor-
ky. Nemôže tam byť uvedený všeobecný 
popis a výber komponentu nechať na re-
alizátora. Realizátor takmer s určitosťou 
kúpi a investorovi dodá a namontuje to 
najlacnejšie, čo u najbližšieho predajcu 
zoženie. Takáto je realita v našich kon-
činách a potom sa nie je čomu čudovať, 
že pri zásahu blesku dochádza k poško-
deniam zachytávacích sústav, zvodov 
a k škodám a následným stratám v a na 
objektoch. Ďalší dôležitý parameter je 
životnosť komponentov, z ktorých je 
bleskozvod zhotovený. Na to, aby bol 
bleskozvod počas niekoľkých desaťročí 
v dobrom technickom stave, musia byť 
tiež použité kvalitne komponenty. Aj po-
žiadavky na kvalitu sú popísané v súbo-
re noriem STN N 62561. Napríklad pri 
pozinkovaných komponentoch, ktoré sa 
inštalujú nad zemou, teda zachytávacia 
sústava a zvody, musí byť vrstva zinku 
hrubá 50 mikrometrov. A to aj na skrut-
kách svoriek a podpier. Dodržať túto po-
žiadavku na skrutkách nie je pre lacných 
výrobcov vôbec jednoduché. Vyžaduje si 
to špeciálne vyrobenú skrutku a obzvlášť 
precízne pozinkovanie. Renomovaný vý-
robcovia to jednoducho vyriešili tak, že 
skrutka v svorkách je nerezová. Postupne 
sa konečne už aj u nás v praxi uplatňujú 
komponenty s odolnejších materiálov, 
ako je meď, nerez a hliník. Testovanie 
životnosti komponentov je v simulova-
nie podmienok, ktoré takýto komponent 
čakajú niekde na streche alebo stene ob-
jektu. Pred uvedením do výroby je vzor-
ka daného typu komponentu alebo drôtu 
niekoľko dní kúpaná v soľnom roztoku 
a potom vystavená siričitej atmosfére. 
Po tomto umele navodenom stárnutí je 
opäť podrobená prúdovej skúške. Len po 
absolvovaní takýchto testov môže byť 
komponent uvedený na trh. Určite nik-
to nepochybuje o finančnej náročnosti 
takýchto skúšok. Je teda málo pravde-
podobné, že tieto skúšky, ktoré dekla-
rujú kvalitu a spoľahlivosť, absolvovali 
komponenty od výrobcov s jedným li-
som a jednou vaňou na zinkovanie.

Komponenty, ktoré sa používajú na 
uloženie do zeme, musia mať vrstvu zin-
ku ešte hrubšiu. Pre tieto komponenty 
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technický štandard vyžaduje 70 mikro-
metrov zinku. Týka sa to svoriek na ulo-
ženie do zeme, uzemňovacích tyčí, plat-
ní, vodičov a pásov. Seriózny výrobca 
vám vo svojom katalógu jasne označí, 
ktoré komponenty sú určené na ulože-
nie do zeme. Za skoro 25 rokov, čo sa 
problematike ochrany pred účinkami 
blesku venujem, som sa nestretol s re-
víznou správou, kde by revízny technik 
kontroloval vhodnosť použitých kompo-
nentov. Strašne ich ale zaujímala výška 
skúšobnej svorky a odpor uzemňovacej 
sústavy. Pritom toto sú najnepodstat-
nejšie parametre pre správne fungova-
nie opatrení na ochranu pred účinkami 
blesku. Pre tých, ktorý sa pozastavili nad 
tým nepodstatným odporom uzemňova-
cej sústavy, je to ďalší signál, že v da-
nej problematike majú ešte čo doháňať 
a nie je im jasný elektrický princíp fun-
govania ochranných opatrení pred účin-
kami blesku. Nemali by sa teda púšťať 
do projektovania ochranných opatrení 

pred účinkami blesku. Veď aj porekadlo 
hovorí: „Neučený majster, hotový kat“.

Poďme ale naspäť ku komponentom 
bleskozvodu. V posledných rokoch sa 
na trhu objavujú čoraz častejšie plastové 
komponenty. Tu musíme rozlišovať, či sa 
jedná o podpery, držiaky a iné súčasti, 
ktoré majú zabezpečiť mechanické uchy-
tenie vedenia, alebo slúžia ako izolačný 
prvok oddialeného bleskozvodu.

Pri prvkoch, ktoré sú určené na me-
chanické uchytenie vedení, je dôležitá 
ich mechanická odolnosť a samozrejme 
tiež ich životnosť. Spomínaný súbor no-
riem STN EN 62561 tiež uvádza, ako má 
mechanická skúška takéhoto komponen-
tu vyzerať. Životnosť takéhoto kompo-
nentu je závislá od jeho odolnosti na UV 
žiarenie. Vyrobiť UV odolný plast pre 
lacného výrobcu nie je tiež jednoduché.

Pri nekovových komponentoch, kto-
ré majú zabezpečiť aj elektrickú izolá-
ciu, je potrebné, aby výrobca definoval 
aj jeho elektrickú pevnosť uvedením ko-

eficientu kc pre konkrétny komponent. 
Koeficient kc je pre projektanta dôleži-
tý údaj. Bez tohto údaju pre nekovové 
komponenty nie je možné naprojektovať 
spoľahlivý a funkčný bleskozvod.

Výber správneho komponentu je te-
da podľa požiadaviek na tieto kompo-
nenty úloha pre odborníka a nemôže byť 
zaužívanou rutinou vpisovania značiek, 
ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodno-
tu o parametroch komponentu, ako to 
vidíme v súčasných projektových do-
kumentáciách. Realizačná dokumentá-
cia vyhotovená profesionálom obsahuje 
presnú špecifikáciu produktu a spôsob 
jeho inštalácie.

Priestor pre dosiahnutie skutočne od-
bornej kvality projektovej dokumentácie 
tu teda existuje a je už len na projek-
tantoch, či chcú odborne ostať v šedom 
priemere, alebo podpriemere alebo chcú 
oprávnene o sebe tvrdiť, že sú v proble-
matike ochrany pred bleskom odborníci 
a profesionáli.

Výkres s detailmi pripojenia vedení zvodov z profesionálom spracovanej realizačnej dokumentácie s presnou špecifikáciou 
komponentov
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Revízia systému ochrany pred bleskom

Účelom revízie je zistiť, či zrealizo-
vaný systém ochrany pred bleskom na 
objekte zabezpečuje spoľahlivú ochranu 
osôb a elektrických zariadení v budove 
pred účinkami blesku a či zrealizovaný 
systém a projektová dokumentácia zod-
povedá súboru noriem STN EN 62305.

V praxi to znamená, že revízny tech-
nik ( odborník v ochrane pred bleskom) 
kontroluje:
- dokumentáciu
- všetky súčasti systému ochrany pred 

bleskom, či sú v dobrom stave a mô-
žu plniť očakávané funkcie a nie sú 
skorodované

- či sú všetky pôvodné a doinštalované 
inžinierske siete alebo stavebné zme-
ny zahrnuté do systému ochrany pred 
bleskom LPS

Revízny technik by mal kontrolo-
vať v priebehu inštalácie systému LPS 
tie časti, ktoré nebudú prístupné po do-
končení montáže a po dokončení inšta-
lácie zvyšné časti systému LPS. Ďalej 
vy mal vykonávať pravidelné revízie 
systému LPS v intervaloch stanovených 
v STN EN 62305.

Intervaly revízií sú určené hlavne tý-
mito činiteľmi:
- klasifikácia chráneného zariadenia  

s ohľadom na následné škody
- triedou LPS
- miestnymi podmienkami (napr. v pro-

stredí so zvýšeným nebezpečenstvom 
korózie sa revízie vykonávajú v krat-
ších intervaloch)

- materiálom jednotlivých súčastí LPS
- druhom povrchu na ktorom sú jed-

notlivé súčasti LPS uchytené

- vlastnosťami zeminy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu

K vykonaniu revízií musí mať revíz-
ny technik k dispozícii nasledovnú do-
kumentáciu:
- Analýzu rizika v ktorej sú jasne de-

finované opatrenia aby bola dosiah-
nutá tolerovateľná miera rizika pre 
daný objekt

- Technickú správu a výkresy
- Predchádzajúce revízne správy
- Správy o údržbe

Postup	pri	vykonávaní	revízie

1.	Kontrola	technickej	dokumentácie

Revízny technik má skontrolovať 
technickú dokumentáciu k systému 
LPS z hľadiska úplnosti a zhody so sú-
borom noriem STN EN 62305 a k po-
užitým komponentom hlavne STN EN 
62561 (vyhlásenia výrobcov k jednotli-
vým komponentom použitých ku stavbe 
systému LPS)

2.	Vizuálna	kontrola

Vizuálna kontrola má byť vykonaná 
minimálne jeden krát ročne. V prípadoch 
extrémnych poveternostných podmienok 
sa doporučuje vykonávať vizuálnu kon-
trolu častejšie ako je uvedené v norme. 
(Napr. po víchriciach, veľkých návaloch 
a následných zosuvov snehu zo striech, 
alebo po zásahoch blesku). 

Pri vizuálnej kontrole sa kontrolu-
je že:
- návrh LPS zodpovedá normám 

STN EN 62305
- je LPS v dobrom stave
- nie sú uvoľnené spojenia vodičov 

a nevyskytujú sa žiadne náhodné 
prerušenia spojov a vodičov LPS

- žiadna časť systému nie je poškodená 
koróziou. Hlavne na úrovni terénu.

- všetky prívody k uzemňovačom sú 
neporušené a funkčné

- všetky viditeľné vodiče sú a súčasti 
systému sú dostatočne prichytené na 
montážne plochy a poskytujú dosta-
točnú funkčnosť a či sú neporušené, 
funkčné a umiestnené na správnom 
mieste

- nebola vykonaná žiadna zmena a do-
plnenie chránenej stavby ktoré  si vy-
žaduje doplnenie systému LPS

- nebol zaznamenaný žiadny náznak 
škody na systéme LPS , prepäťových 
ochranných zariadeniach SPD ale-
bo akákoľvek porucha poistiek ktoré 
chránia prepäťové ochranné zariade-
nia SPD

- boli ekvipotenciálne pospájanie pre 
akékoľvek doinštalované inžinierske 
vykonané správne a že bola vykona-
ná prehliadka pri jeho inštalácii

- vodiče vyrovnania potenciálu vnútri 
stavby sú neporušené a funkčné

- sa sú dodržané dostatočné vzdiale-
nosti

- sú vykonané ochranné opatrenia pred 
nebezpečným dotykovým a kroko-
vým napätím vyvolaným bleskom 
v okolí zvodov ktoré ohrozuje živé 
bytosti v okolí zvodov.

Jiří Kroupa, DEHN s.r.o. – kancelária pre Slovensko 
SUTN člen TK 43 Energetika

Zdroj STN EN 62305-3



53DS85/CZ/0721 © Copyright 2021 DEHN s.r.o.

Tieto opatrenia sú dostatočné ak:

-  pravdepodobnosť priblíženia osôb 
alebo zvierat k zvodom zachytáva-
cej sústavy je malá

-  rezistivita vrchného odložia terénu 
v okolí do 3 m od zvodu je väčšia 
ako 5 kΩm (napr. asfalt hrúbky 5 cm 
alebo vrstva štrku hrúbky 15 cm) Ak 
táto podmienka nie je splnená tak 
musia byť vykonané ďalšie opatre-
nia. Napr. v zemi uložené vodiče vy-
rovnania potenciálov.

Na zabránenie úrazu dotykovým na-
pätím je vodič zvodu opatrený izolá-
ciou skúšanou napäťovou vlnou 100 kV 
s tvarom 1,2/50 μs do výšky 3 m. (Na-
pr. vodič CUI). V niektorých prípadoch 
je na základe výslednou analýzy rizika 
možné použiť ku zvodu štítky alebo zá-
brany upozorňujúce na nebezpečenstvo 
vzniku dotykových napätí. Tieto sa ale 
nepovažujú za dostatočné tam kde ma-
jú prístup ku zvodu napr. deti, cudzinci 
alebo zvieratá. 

3.	Merania	a	skúšky
 

- meranie prechodových odporov spo-
jov vodičov

Pri použití oceľového armovania že-
lezobetónu by mal revízny technik zme-
rať celkový elektrický odpor armovania 
medzi horným a spodným dielom die-
lom armovania. Tento odpor by nemal 
byť väčší ako 0,2 Ω. V opačnom prípade 
musia byť vyhotovené klasické vonkaj-
šie zvody a dodržaná dostatočná vzdia-
lenosť „s“.

Dôležité sú priebežné merania vo-
dičov, prívodov a spojov, ktoré nie sú 
prístupné vizuálnej kontrole.Zdroj STN EN 62305-3
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- meranie odporu uzemňovačov 
(uzemňovacej sústavy):

musí byť odmeraná hodnota odporu 
každého strojeného uzemňovača sa-
mostatne. Ak je to možné mal by byť 
odmeraný celkový odpor uzemňova-
cej sústavy.

Tato hodnota pre účely systému LPS 
a vyrovnania potenciálov nesmie pre-
siahnuť hodnotu 10 Ω. Ak je uzemňo-
vacia sústava využitá aj pre iné účely 
(napr.: ochranné uzemnenie, pracov-
né uzemnenie alebo uzemnenie tele-
komunikačných zariadení nesmie táto  
hodnota prekročiť hodnoty definova-
né pre uzemňovaciu sústavu pre tieto 
účely).

Všetky namerané hodnoty musia byť 
uvedené v revíznej správe.

Revízna správa musí byť zrozumi-
teľná, jasná a musí z nej byť jednoznač-
ne zrozumiteľné či kontrolovaný systém 
ochrany pred bleskom plní svoj účel, či 
je sú dodržané všetky požiadavky pre 
jeho správnu funkčnosť a všetky požia-
davky na jeho vyhotovenie.

Na ďalších stranách tohto Buletinu je 
uvedený jeden s možných vzorov revíz-
nej správy ktorý minimalizuje aby revíz-
ny technik opomenul niektorú kontrolu 

alebo meranie pri revízii systému LPS. 
Takáto forma spĺňa všetky požiadavky 
na jednoznačnosť a úplnosť revíznej 
správy.

MOŽNÝ	VZOR	ZPRÁVY	O	REVIZI	LPS
___________________________________________________________________________________________________

Výtisk č.:      Počet listů:     Počet příloh:

ZPRÁVA	O	REVIZI	LPS	
Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

Revizní technik:          Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení:
Revizi byli přítomni: 
Datum zahájení revize: 
Datum ukončení revize:
Datum vypracování revizní zprávy:   

Typ	revize:	 	 VÝCHOZÍ	 	 PRAVIDELNÁ	 	 	 MIMOŘÁDNÁ

Název	a	adresa	objektu:

Objednatel	revize:
Majitel	objektu:
Montážní	firma	/	Zřizovatel	hromosvodu:

Rozsah	prohlídky:
Vnější ochrana před bleskem    Vnitřní ochrana před bleskem
Povětrnostní	podmínky:

Zdroj: Odborné matriály DEHN SE + Co KG
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Základní	údaje	o	objektu:
- Typ objektu pro bytové účely
  pro administrativní účely
  průmyslový objekt
  objekt s nebezpečím požáru
  objekt s nebezpečím výbuchu
  jiný typ objektu (konkrétně uvést)

- Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše: (STA, anténa mobil. operátorů, klimatizační jednotky, solární panely, 
apod.)

- Třída LPS (hladina ochrany před bleskem – LPL):  I II III IV

- Typ jímací soustavy:      tyče  závěsná lana  vodiče mřížové soustavy

- Velikost ok mřížové soustavy (5x5 m, 10x10 m, 15x15 m, 20x20 m, případně jiné rozměry):

- Výška tyčového jímače (m):

- Materiál střechy:

- Typ uspořádání zemnící soustavy:  Uspořádání typu A  Uspořádání typu B

- Druh zeminy:     písčitá  štěrk  rašelina  kamenitá  
      beton  jíl  ornice

- Stav zeminy:     suchá  vlhká  zmrzlá

- Zóny ochrany před bleskem (LPZ):  LPZ0  LPZ0A  LPZ0B  

      LPZ1  LPZ2

- Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací:  sítě TT, TN, IT

- Osazené typy SPD:  výrobce
   typové označení
   místo instalace

Soupis	použitých	měřicích	přístrojů
- Typ a název měřícího přístroje
- Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje
- Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla (Je možné i pouze uvést: Uvedené 

MP mají platnou kalibraci)

A.	 Předmět	revize:	
- Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize LPS
- Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno. 

Poznámka: Tento bod je jak pro revizního technika, tak i pro provozovatele zařízení důležitý ve smyslu splnění požadavků pro 
provedení revize !!!!

B.	 Rozsah	revize:
- Vnější ochrana před bleskem 
- Vnitřní ochrana před bleskem
- Ochrana před statickou elektřinou
- Uzemnění

C.	 Předložené	doklady:
1) Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 - 3 

(V případě nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů dle ČSN EN 60079 – 10 a v případě nebezpečí výbuchu hořlavých 
prachů dle ČSN EN 61241-10)
-   Název:
-   Datum zpracování:
-   Zpracovatel:
-   Klasifikace prostorů, určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek 

2) Projektová dokumentace LPS (technická a výkresová)
-   Zpracovatel:
-   Datum zpracování

3) Dokumentace o určení rizika ČSN EN 62305-2
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4) Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

5) Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

6) Požadavky na obsluhu

7) Další dodavatelská dokumentace

D.	 Technický	popis	revidovaného	zařízení:

E.	 Soupis	provedených	úkonů	při	revizi:
      
E1.			Prohlídka:

E1.1.			Vnější	ochrana	před	bleskem:

E.1.1.1.			Jímací	soustava: 
- Parametry náhodných jímačů    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2.5, tabulky 3,6
- Zvolené jímací zařízení     ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2.1
- Ochranný úhel      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab. 2
- Mřížová soustava      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab. 2
- Vzdálenost pokládaných vodičů jímací soustavy od střechy ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2.4.
- Uchycení vodičů jímací soustavy a připojení k jímacím tyčím ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. E.5.2.4, tab. E.1

E.1.1.2.			Soustava	svodů:
- Počet svodů      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.2., tabulka 2
- Vzdálenost mezi svody      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3, tabulka 4
- Svody jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu objektu  ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.
- Počet svodů pro izolovaný hromosvod    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.
- Svody nejsou uloženy v okapech    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.
- Velikost instalační smyčky      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.
- Elektrická izolace vnějšího LPS    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 6.3.
 Rozumie sa dostatečná vzdialenosť „s“
- Použité materiály      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2, tab. 6
- Zkušební svorka (vč.označení)    ODPOVÍDÁ STN EN 62305-3, čl. 5.3.6 (př. obr. E.23d)

E1.1.3.			Uzemňovací	soustava:
- Uspořádání zemnící soustavy je vhodné pro daný objekt ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1
- Délka zemničů dle třídy LPS     ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1
- Použité materiály      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2, tab. 7
- Pasivní ochrana proti korozi     ODPOVÍDÁ STN 33 2000-5-54 ed.2, čl. NA.7.5

E1.1.4.			Ekvipotenciální	pospojování	proti	blesku	–	vnější	i	vnitřní	prostory:
- U izolovaného LPS je ekv. vyrovnání pro   ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2
 kovové instalace provedeno na úrovni terénu 
- U neizolovaného LPS, je ekv. pospojování v místech sklepů nebo ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2
 na úrovni terénu a vodiče pospojování jsou připojeny k HOP
- Min.průřezy vodičů pospojování    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab. 8,9

E1.2.			Vnitřní	ochrana	před	bleskem

E1.2.1.			Uzemnění	a	pospojování:
- Min. průřezy vodičů pospojování    ODPOVÍDÁ STN  EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab. 8,9
- Provedení uzemnění      ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 4, čl. 5.1
- Je zabezpečená co nejnižší hodnota impedance pospojování ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 4, čl. 5.2

E1.2.2.			Magnetické	stínění	a	trasy	vedení:
- Stínění vnějších vedení vstupujících do stavby    ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 4, čl. 4.3
- Na rozhraní LPZ0A a LPZ1 odpovídají mat.    ODPOVÍDÁ STN EN 62305-3 tab. 3,6
 a rozměry magnetických stínění 

E1.2.3.			Koordinovaná	SPD	ochrana:
- SPD jsou koordinovaně umístěny na vstupu vedení do každé zóny ODPOVÍDÁ STN EN 62305-4 tab. 4.3
- SPD musí být instalovány tak, aby byla možná jejich revize ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3, čl. 6.2.1
- Spojovací vodiče k SPD mají minimální průřez   ODPOVÍDÁ STN EN 62305-4, tab. 1e
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E2.			Měření

Metoda	měření:

Měření	přechodových	odporů	spojů	vodičů:
Při použití ocelového armování by měl být měřen celkový odpor spojitosti vodivých částí, a to zejména mezi spodním a horním 
dílem armování. Naměřený odpor by měl být menší nebo roven 0,2Ω. ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3. čl. 5.3.5

Měření	zemních	odporů	zemničů	(uzemňovací	soustavy):
Minimální hodnota zemního odporu jednoho zemniče je menší rovna 10Ω. ODPOVÍDÁ STN EN 62305 – 3. čl. 5.4.1

P.č. Označení	 
zkušební	svorky

Odpor	zemniče	 
s	připojeným	ochranným	

vodičem	(Ω)

Odpor	zemniče	bez	 
připojeného	ochranného	

vodiče	(Ω)
Přechodový	odpor

(Ω)

F.	 Soupis	zjištěných	závad
Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána 
shoda se zjištěným stavem.

G.	Závěr	a	vyhodnocení,	celkový	posudek
Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo ....., ze dne ......  
Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V prů-
běhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na 
zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly 
určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány. 

Stav od poslední revize zůstal stejný / zhoršil se

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 
STN EN 62305 – 1, STN EN 62305 – 2, STN EN 62305 – 3, STN EN 62305 – 4, 332000-5-54 ed. 2, .........................................
V souladu s STN EN 62305-3 (tab. E.2) a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští 
pravidelné revize za ............ let.

Výsledky	této	revize	se	vztahují	pouze	na	posuzovaný	předmět	revize.

Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a instalace podávám následující: 

Celkový	posudek

Provedení	ochrany	před	bleskem	odpovídá/neodpovídá	normě	platné	 
v	době	jejího	zřízení	a	součásti	ochrany	před	bleskem	jsou/nejsou	 

v	dobrém	funkčním	stavu
V .........................................

Revizní zprávu předal dne:    
   
____________________________              ____________________________
              Podpis objednatele                       Jméno a podpis revizního technika
        (razítko)                          (razítko revizního technika)

Rozdělovník:	   Výtisk číslo 1:  Provozovatel 
  Výtisk číslo 2:  Dodavatel zařízení (montážní firma)   
  Výtisk číslo 3:  Revizní technik 
   
Seznam	příloh:  1. Protokol o určení vnějších vlivů
  2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení
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