




 1

 
 
 
 
 
 
 

SBORNÍK  
PŘEDNÁŠEK 

 
 
 
 

KE  KONFERENCI 
 
 
 

Ochrana před přepětím 
v zapojení před elektroměrem 

dle PNE 33 0000-5 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ČENES 
© DEHN + SÖHNE  
 
Tato publikace ani její části nesmí být reprodukovány a přepisovány bez písemného 
svolení ČENES, DEHN + SÖHNE a autorů příspěvků 



 3

 
Obsah 

 
 
 
 
1. Představení firmy ČENES.......................................................................................... 5 
 
2. Umístění přepěťových ochran v neměřené části instalace ......................................... 6 
 
3. Soubor norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem ............................................ 13 
 
4. Vznik a škody způsobené přepětím, zóny ochrany před bleskem,  

koordinace SPD ........................................................................................................ 17 
 
5. Hlavní parametry přepěťových ochran SPD,  

umístění a montážní chyby SPD............................................................................... 23 
 
6. Svodiče bleskových proudů v zapojení před elektroměrem – praktické  

zkušenosti z Německa .............................................................................................. 31  
 
7. Hlavní parametry SPD pro napájecí síť nn............................................................... 38  
 
8. Curriculum................................................................................................................ 41 
 
 
 
Přílohy 
 
9. Nový soubor norem ČSN EN 62305 ........................................................................ 43 
 
10. Umístění svodičů bleskových proudů SPD T1 v neměřené části  

silnoproudých rozvodů sítě nn.................................................................................. 45   
 
11. Ochrana před přepětím v praxi a v souladu s normami............................................ 49 
 
12. Konflikt technologií?................................................................................................ 53 
 
13. Reklamní prezentace................................................................................................. 59 
 



 4



 5

 
Představení firmy ČENES 

 
 

 

ČENES, o. s. 
 

Česká energetická společnost, o. s., (ve zkratce ČENES, o. s.) 
IČO:  00538957 

Adresa: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
Tel.: 221 082 398 

Fax:  221 082 313 
E-mail: cenes@csvts.cz 

Webová stránka:  http://www.csvts.cz/cenes/ 
ČENES, o. s., sdružuje odborníky z oblasti energetiky a elektrotechniky 

 
 

ČENES, o. s., je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společ-
ností (ve zkratce ČSVTS), který je zastřešujícím sdružením vědeckotechnických spo-
lečností, kterých je v současné době 67. 

ČENES, o. s., se zabývá sdružováním a vyžitím odborníků v oblasti energetiky po-
čínaje výrobou elektrické přes její přenos a distribuci až po její konečnou spotřebu u zá-
kazníků a dále též neziskovým podnikáním v oblasti školení oborníků a poradenstvím 
v oboru energetika. 
 
Členství v ČENES, o. s.: 
Individuelní členství – je určeno pro fyzické osoby 
Kolektivní členství – je určeno pro právnické osoby 
Členství poboček – ČENES, o. s., má v České republice několik poboček, z nichž nej-
početnější pracuje v kraji Hradec Králové. 
 

Další informace lze získat na sekretariátu ČENES, o. s., Novotného lávka 5, Praha 
nebo na webové stránce www.csvts.cz/cenes/. 
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Umístění přepěťových ochran v neměřené části instalace 

 
 

 
Ing. Pavel Kraják 

         
Domnívám se, že všechna pravidla by měla mít svůj racionální základ. Proto je 

vhodné na úvod vysvětlit, proč bylo nutné problematiku řešit standardem, jak tento 
předpis vznikal, proč má podobu podnikové normy energetiky a jaké zkušenosti jsou 
s jeho uplatňováním v praxi. 

 
Příčiny vzniku: 

 
• V roce 1995 začal platit zákon č. 222/1994 Sb. o  podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon) – energie přestala být státem garantovanou všeužitečnou službou (ve smyslu 
zákona č. 79/1957 Sb.) a stala se předmětem podnikání. Novela energetického záko-
na - zákon č. 458/2000 Sb. tento trend dále prohloubila. 

• Podnikání v energetice by mělo být zaměřeno na uspokojování požadavků zákazní-
ků stejně, jako v ostatních oborech – bez zákazníka nejsou tržby a tedy ani zisk. Po-
žadavky mohou být v jistých, předem stanovených, mezích, protože doprava elek-
třiny je regulovanou činností. 

• Se zvyšováním životní úrovně a technickým pokrokem používají zákazníci spotře-
biče (videa, faxy, satelity, počítače apod.), které mu dávají větší komfort, ale jsou 
podstatně citlivější na veškeré události v síti a z nich plynoucí dopady na napěťové 
charakteristiky elektřiny. V řadě případů mohou být zdrojem těchto událostí. 

• Od roku 1997 je Česká republika řádným členem CENELEC se všemi právy  
a povinnostmi, které z tohoto členství vyplývají. 
 
Za kvalitu elektřiny odpovídá ve smyslu energetického zákona provozovatel distri-

buční soustavy (distributor), který ve skutečnosti nemá s většinou konečných zákazníků 
smlouvu na distribuci, protože tito zákazníci mají s obchodníkem s elektřinou uzavřenu 
smlouvu o sdružených službách. V současné době je takovýchto zákazníků ze sítí níz-
kého napětí více než 90%. Za technické parametry kvality elektřiny odpovídá ve všech 
případech distributor.  

Některé distribuční společnosti si tuto skutečnost již před několika lety uvědomily  
a snažily se hledat způsoby, jak vyjít zákazníkovi vstříc a přitom hájit i své zájmy 
(zejména s ohledem na snížení možnosti neoprávněného odběru elektřiny a netechnic-
kých ztrát). V rámci hledání řešení bylo nutné řešit i problematiku definice elektřiny 
(jako produktu) a chránění spotřebičů. Povinnost provozovatelů distribučních soustav  
i zákazníků řídit se právními předpisy a technickými normami je uložena energetickým 
zákonem. Napěťové charakteristiky elektřiny dodávané z distribuční sítě vycházejí  
z EN 50 160 (zavedená překladem jako norma ČSN). Základní požadavky na elektrické 
instalace vycházejí z řady norem ČSN 33 2000, která je analogií HD 384 (IEC 364). 
V první části z řady těchto norem je v souvisejících předpisech na prvním místě odkaz 
na EN 50 160. 

Dnešní elektrická a elektronická zařízení (včetně spotřebičů) jsou velmi citlivá na 
přepětí, která se vlivem spínacích pochodů v rozvodných distribučních sítích i instala-
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cích odběrných zařízení, nebo vlivem atmosférických výbojů mohou šířit v domovních 
instalacích. Situace je složitější o to, že nejcitlivější zařízení, kterými jsou systémy elek-
tronického zpracování dat a komunikační zařízení, jsou se silovými zařízeními umístěna 
na relativně malém prostoru, tedy v těsné blízkosti. Pro bezchybnou funkci těchto sys-
témů má proto velký význam dodržení požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC). 

Ochrana elektrických zařízení před přepětím je pro odborníky v oboru elektrických 
instalací tématem k zamyšlení. Proti sobě stojí dva základní požadavky: 
- chránit elektrickou instalaci a spotřebiče před přepětím (nejspolehlivější ochrana ja-

kéhokoliv spotřebiče je jeho odpojení od sítě), 
- zajistit nepřerušený provoz elektrické instalace a spotřebičů odběrného zařízení. 

 
Tyto požadavky je možné splnit pouze tehdy, že se přepětí začne svádět v místě 

vstupu elektrického vedení do budovy v hlavním rozvodu a dále se bude postupovat 
v kaskádách.  Na tomto principu je založena koncepce zón bleskové ochrany. Vedle této 
zásady je však nutné respektovat další požadavky na provedení elektrických instalací, 
zejména ochranu před úrazem elektrickým proudem. 

Protože energetický zákon (vedle jiných právních předpisů) zavazuje zákazníka, aby 
svá odběrná zařízení udržoval v souladu s právními předpisy, technickými normami, 
není možné mu v tom ze strany distributora bránit. V opačném případě by zákazníci 
veškeré škody na odběrných zařízeních, včetně připojených spotřebičů, mohli s úspě-
chem uplatňovat na distributorovi. 

Pokud se při návrhu ochrany před přepětím použijí principy založené na bázi zón 
bleskové ochrany, stává se u některých objektů, že první stupeň ochrany (před přímým  
a blízkým úderem blesku) má být umístěn v neměřené části elektrické instalace objektu. 
Tento požadavek narážel a dodnes naráží na historický názor některých zaměstnanců 
distribučních energetických společností, aby v neměřená části nebyly instalovány žádné 
prvky, které by usnadňovaly neoprávněný odběr elektřiny. Tento názor je podpořen  
i technickou normou ČSN 33 2130, ve které je popsáno provedení přívodního vedení 
nízkého napětí (hlavní domovní vedení, odbočky k elektroměrům atd.). 

Oprávněným zájmem distribučních energetických společností je, aby v neměřené 
části odběrného objektu nebyly umísťovány žádné instalační prvky a byl minimalizován 
počet proudových spojů, a to proto, aby nebylo nutné provádět manipulace a kontroly 
v neměřené části instalace. Z tohoto pohledu není vhodné, aby byly v neměřené části 
elektrické instalace umístěny jakékoliv prvky, ke kterým je nutný přístup. 

Proti tomuto názoru stojí odborníci v oblasti ochrany před bleskem a přepětím 
s požadavkem, aby  bleskové proudy nebo jejich části nebyly nekontrolovaně zavlékány 
do instalace, kde by nebyly běžnými prostředky zvládnutelné. 

Z předchozích odstavců vyplývá, že při řešení obou problémů může dojít 
k rozdílnému přístupu zákazníka (odběratele elektřiny), který má zájem na zajištění spo-
lehlivého napájení citlivých elektrických spotřebičů, a distributora elektřiny, který má 
zájem na omezení technické možností neoprávněného odběru. 

Instalace prvního stupně přepěťové ochrany v objektu je tedy typickým případem 
střetu zájmů. Tyto situace jsou řešitelné pouze při vstřícném konstruktivním přístupu 
obou stran. 

 
Historie vzniku: 

 
Vznikla tedy potřeba vytvořit pro zákazníky pravidla, která by umožnila ochranu 

spotřebičů zákazníků a přitom nepoškodila zájmy distribučních společností. Členství 
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naší republiky v mezinárodních a evropských normalizačních strukturách nám nejen 
umožňuje jejich standardy přijímat, ale dokonce nám ukládá povinnost se jimi řídit. 
Proto jsme hledali technickou normu, která by problematiku řešila. Protože jsme ji ne-
našli, obrátili jsme se na odborníky, kteří v České republice dodnes zastupují jednoho 
z předních výrobců svodičů přepětí, firmu Dehn+Söhne. Příčina výběru právě této firmy 
byla prostá – dlouhodobá spolupráce. 

Od Ing. Zdeňka Rouse, CSc. jsme poprvé získali směrnici VDEW – e.V. „Über-
spannungs – Schutzeinrichtungen der Anforderungsklasse B“, která platila ve Spolkové 
republice Německo již několik let. Její vznik se velice podobal tomu, co jsme prožívali 
v České republice v té době – na jedné straně snaha situaci standardně řešit, na druhé 
straně odpor k průlomu do letitých praktik požadavků na domovní instalace. 

 
Rozhodnutí pro formu podnikové normy energetiky  

 
Vytvářet závazná pravidla v jedné z osmi regionálních distribučních společností 

(které v té době existovaly) bylo velmi problematické. Distribuce elektřiny byla (dodnes 
je a i v nejbližší budoucnosti bude) regulována obecně platnými předpisy. V případě 
sporů jsou regulované subjekty vždy dotazovány, na jakém základě vznikly jeho poža-
davky. Přístup jednotlivých distribučních společností je také kontrolními orgány státní 
správy porovnáván navzájem. Měli jsme tedy snahu vytvořit předpis, který by nebyl 
platný pouze pro jednu společnost. Jaké jsme měli v té době možnosti: 
• vytvoření podzákonné právní normy - nepřicházelo v úvahu, protože její tvorba, při-

pomínkování a vydání je dlouhodobý proces s nejasným koncem; 
• Pravidla provozování distribučních soustav - teprve se tvořila a nebyl znám postoj 

Energetického regulačního úřadu k této problematice ani jasný postoj všech osmi 
regionálních distribučních společností (k původní PNE se dvě nepřihlásily; až ve 
verzi pro rok 2008 je přímý odkaz v pravidlech provozování distribučních soustav); 

• vytvoření ČSN je zdlouhavé, finančně náročné a z pohledu členství v CENELEC 
těžko průchodné s ohledem na historicky vzniklé rozdílnosti v majetkoprávním 
uspořádání na rozhraní distribuční síť – odběrný objekt. 
 
Protože tyto možnosti nebyly průchodné, hledali jsme jiné řešení. Z řad zaměstnan-

ců distribučních společností se již před lety vytvořil tým, který se snaží vytvářet pro 
energetiku předpisy pro oblasti, které nejsou ČSN normami popsané, nebo je nutné do-
pracovat podrobnější nebo odchylná pravidla pro sektor energetiky. Zástupci naší spo-
lečnosti jsou v tomto týmu dlouhodobě aktivní, a snad i proto jsme podporu pro vydání 
tohoto standardu našli. Norma vyšla nejdříve v lednu 2001 (s účinností od 1. 2. 2001) na 
roční zkušební lhůtu. Ta se však téměř o půl roku protáhla; od června roku 2002 byla až 
do konce loňského roku  platná definitivní verze, která byla upravena na základě zkuše-
ností s původním návrhem. Ke konečnému znění se nepřihlásily dvě regionální distri-
buční společnosti – Severomoravská energetika, a.s. Ostrava a Středočeská energetická, 
a.s. Praha. Obě tyto společnosti přestaly postupně existovat jejich začleněním do Skupi-
ny ČEZ. Nyní je držitelem licence na distribuci elektřiny na jejich vymezeném území 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., která se k novele normy (platné od 1. 1. 2008) přihlási-
la. 

 
Výchozí podklady 

 
Jak již bylo nejednou konstatováno, podnikání v energetických odvětvích je řízeno 

ustanoveními energetického zákona. Mezi základní povinnosti držitelů licencí na distri-
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buci elektřiny patří dodávat spolehlivě a trvale elektřinu a dodržovat stanovené paramet-
ry kvality dodávek (v případě nedodržení poskytovat stanovenou náhradu). 

Zákazníci jsou povinni udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá práv-
ním předpisům a technickým normám (§ 28 odstavce 2 písmeno e) a § 28 odstavce  
5 písmeno b) zákona č. 458/2000 Sb.). Přitom na odběrných elektrických zařízeních, 
kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předcho-
zího souhlasu provozovatele příslušné distribuční soustavy (§ 28 odstavec 3). 

Základní normou pro navrhování nových a provádění rekonstrukcí stávajících vnitř-
ních elektrických rozvodů je ČSN 33 2130. Hlavní domovní vedení i odbočky 
k elektroměrům musí být podle ČSN 33 2130 provedeny tak, aby byl ztížen nedovolený 
odběr. Přitom musí být dodrženy i požadavky ostatních norem, zejména řady  
ČSN 33 2000 (kromě jiného i ochrana před přepětím). 

Požadavky distributorů elektřiny vycházejí z výše uvedených skutečností a daly by 
se shrnout do následujících bodů: 
• spolehlivost dodávky (svedení přepětí by nemělo přerušit dodávku elektřiny), 
• zamezení neoprávněnému odběru, 
• omezení svodových proudů (ztrát, které zvyšují náklady na distribuci elektřiny), 
• deklarovaná kvalita dodávky a z toho plynoucí možnost zákazníka ochránit své zaří-

zení. 
 
Vedle již zmíněné směrnice VDEW a ČSN 33 2130 bylo nutné respektovat i násle-

dující technické normy, které v České republice platí a na které jsou odkazy 
v energetické legislativě (povinnosti provozovatele distribuční soustavy, jako držitele 
licence, i zákazníka dodržovat právní předpisy a technické normy),: 
- ČSN 33 0420-1, 
- ČSN 33 2000-1 a 
- ČSN 33 2000-4-443. 

Poznámka: V době tvorby PNE byly známé jejich mezinárodní a evropské předlohy. 
 
K dispozici nebyla ještě konečná (ale pouze pracovní) verze vyhlášky Energetického 

regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., která také nepřímo ukládala zákazníkům chránit svá 
odběrná elektrická zařízení v souladu s právními předpisy, technickými normami a po-
kyny výrobců spotřebičů pro jejich instalaci (§7 odstavec 7 vyhlášky). 

 
Aplikace PNE 33 0000-5  

 
Ke druhému vydání PNE 33 0000-5 se přihlásili všichni tři regionální distributoři. 

To znamená, že umožňují svým zákazníkům připojeným na síť nízkého napětí chránit 
vlastní odběrné zařízení před přepětím v případě nezbytnosti i umístěním prvků 
v neměřené části odběrného zařízení. Obecné podmínky instalace přepěťového ochran-
ného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v neměřené části instalace odběrných 
zařízení jsou stanoveny v části 3 podnikové normy: 
• Je nutný souhlas příslušného provozovatele distribuční soustavy se zapojením svo-

dičů přepětí a s výběrem jejich typů. 
• O nezbytnosti použití přepěťové ochrany s ohledem na nebezpečí přímých nebo 

blízkých úderů blesku rozhoduje projektant na základě požadavků investora a pro-
vozovatele, v souladu s koncepcí zón ochrany před bleskem a požadavků na koordi-
naci dále zapojených svodičů typu 2, resp. 3 (ve smyslu ČSN EN 62 305). 
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• Typ použité přepěťové ochrany typu T1 musí splňovat všechny požadavky uvedené 
v příloze č. 2 normy. Skříně, v nichž jsou přepěťové ochrany umístěny, musí splňo-
vat všechny požadavky uvedené v příloze č. 3 a 4. 

• Místo instalace přepěťových ochran v neměřené části musí být vždy plombovatelné 
(zajistitelné proti neoprávněné manipulaci) v souladu s požadavky § 28 odst. 3 zá-
kona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) a čl. 4.3 a 4.4 ČSN 33 2130. 

• Zapojení přepěťových ochran typu T1 musí odpovídat schématům podle přílohy  
č. 4. Zapojení jsou odlišná pro jednotlivé použité sítě (TN a TT podle  
ČSN 33 2000-3).  

• V technické normě ČSN 33 2130 jsou definované části elektrického zařízení 
v objektu. Vstupním místem vnitřního elektrického rozvodu objektu je začátek pří-
vodního vedení.  U sítí nízkého napětí je jím přípojková skříň, hlavní domovní skříň 
nebo kabelová skříň. Umístění pro jednotlivé charakteristické objekty a způsoby je-
jich připojení jsou uvedeny v příloze č. 5. 

• Stav zařízení ochrany před přepětím je nutné pravidelně kontrolovat ve lhůtě nejvý-
še 4 roky. Na požádání provozovatele distribuční soustavy je nutné předložit  
o výsledku kontroly doklad ve smyslu § 28 odstavce 5 písmene c) zákona  
č. 458/2000 Sb. Pro přístup do neměřené části je nutné respektovat § 28 odst. 3 zá-
kona č. 458/2000 Sb. 
 

Poznámka:  
Nasazení ochrany před přepětím  typu T1 v hlavních rozvodech nesmí snižovat izo-

lační hladinu v závislosti na čase a znatelně zvyšovat svodové proudy v neměřené části 
instalace objektu. 

Osazením ochran na bázi jiskřiště je toto riziko v nejvyšší možné míře omezeno, ale 
není zcela vyloučeno. Pravidelné kontroly ochran mají včas odhalit postupné zhoršová-
ní izolačních vlastností. To lze zjistit prohlídkou a měřením izolačního odporu způsoby 
podle ČSN 33 2000-6. Vhodné metody a přístroje musí stanovit výrobce zařízení ochra-
ny před přepětím. 

Jestliže je zařízením přepěťové ochrany předřazeno zařízení nadproudové ochrany 
zvláště v odbočce k přepěťové ochraně a vypne např. následkem vysokého následného 
síťového proudu, nemusí být tento stav  uživateli objektu zpozorován. V těchto přípa-
dech je zařízení ochrany před přepětím odpojeno od sítě a není funkční. Proto je poža-
dováno provádět pravidelné kontroly účinnosti přepěťové ochrany. K odstranění tohoto 
stavu je doporučeno vybrat zařízení přepěťové ochrany, které v žádném případě nevy-
žaduje předřazené jištění v připojovací odbočce (pojistky F2  podle přílohy  3). 
  
• Průběh svedení přepětí musí být takový, aby k působení pojistky ve vstupním místě 

elektrického rozvodu (přípojková skříň, hlavní domovní skříň nebo kabelová skříň) 
mohlo dojít jen zcela výjimečně. 

• Typické příklady umístění zařízení přepěťové ochrany typu T1 jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této normy. V odlišných případech lze postupovat jinak, podmínkou je 
však dodržení požadavků jak provozovatele distribuční soustavy, tak požadavků na 
řešení systému přepěťových ochran v rámci koncepce zón ochrany před bleskem. 
 

Příloha č. 1 
 

Tato příloha uvádí přehled a definice důležitých pojmů v ochraně před bleskem. 
Vedle všech pojmů, které se v PNE 33 0000-5 používají, se jedná i o nejobecnější prin-
cipy ochrany před bleskem a přepětím ve smyslu řady norem ČSN EN 62 305: 
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- hladiny ochrany před bleskem, 
- zóny ochrany před bleskem, 
- pospojování proti blesku, 
- impulsní výdržné napětí zařízení, 
- odolnost koncových zařízení proti rázovému impulsu, 
- energetická a napěťová koordinace přepěťových ochran a 
- typy přepěťových ochranných zařízení SPD ve smyslu ČSN EN 61 643-11. 

 
Příloha č. 2 

 
Druhá příloha uvádí technické požadavky na ochranné zařízení SPD typu T1 zapo-

jované v neměřené části: 
- princip odvádění přepětí a konstrukční provedení (na bázi jiskřiště), 
- propustnost zařízení přepěťové ochrany SPD typu T1 pro bleskový proud a 
- schopnost zhášení oblouku a zkratová pevnost. 

 
Příloha č. 3 

 
Tato příloha stanovuje požadavky na instalaci přepěťového ochranného zařízení 

SPD typu T1 s ohledem na: 
- místo instalace z hlediska zajištění proti neoprávněné manipulaci, 
- zapojení podle druhu sítě (TN-C, TN-S a TT) a  
- zapojení nadproudového jištění předřazeného před ochranné zařízení SPD typu T1. 

 
Příloha č. 4 

 
Nejdůležitější podmínkou stanovenou v příloze č. 4 je požadavek na komplexní od-

povědnost výrobce rozváděče za plně vybavený rozváděč (včetně umístění svodičů pře-
pětí) – včetně provedení příslušných zkoušek. 

 
Příloha č. 5 

 
Pro praktické využití jak projektantů, tak i zaměstnanců distribučních společností, 

kteří se vyjadřují k umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1, jsou uve-
deny základní způsoby s ohledem na charakter objektu: 
- činžovní bytový dům, 
- kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrnými místy, 
- rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojený na venkovní vedení nn a 
- rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojený na kabelové vedení nn. 

 
Závěr 

 
Naplnění požadavků podnikové normy energetiky PNE 33 0000-5 nezbavuje pro-

jektanta, montážní firmu ani provozovatele odběrného zařízení dodržovat požadavky 
dalších právních předpisů a technických norem. Zejména se jedná o: 
• zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, 
• zákon č. 102/2001 Sb., 
• vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb. v platném znění, 
• ČSN EN 62 305 a 
• ČSN EN 60 439-1 (35 7107). 
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Provozovatel distribuční soustavy by měl mít zájem upravit své vztahy s konečným 
zákazníkem tak, aby byly splněny požadavky energetické legislativy (zákony, prováděcí 
podzákonné normy, pravidla provozování distribučních soustavy a technické normy)  
a přitom zákazník měl možnost chránit své odběrné elektrické zařízení.  

Pro snadnější orientaci projektantů, elektromontážních firem i samotných zákazníků 
je vhodné zakotvit požadavky podnikové normy energetiky do připojovacích podmínek, 
které jsou přístupné na internetových stránkách jednotlivých společností.  

Za zhruba 7 let uplatňování uvedených podmínek (počínaje prvním vydáním normy) 
nebyly zaznamenané zásadní spory s našimi partnery. Nelze říci, že by se dosud jednalo 
o hromadné nasazování přepěťových ochran v neměřené části, ale bylo jich instalovány 
několik desítek. Do dnešního dne nebyl zaznamenán ani jeden případ stížnost na přeru-
šení dodávky z titulu vadné přepěťové ochrany v neměřené části ani žádný neoprávněný 
odběr v souvislosti s její instalací. 

Lze předpokládat, že při aplikaci řady norem ČSN EN 62 305 počty žádostí o umís-
tění přepěťového zařízení SPD typu T1 v neměřené části elektrických instalací značně 
vzroste. 

Vydání novelizované podnikové normy energetiky PNE 33 0000-5 je tedy možné 
považovat za další vstřícný krok energetiky směrem k zákazníkům. Tato norma stanoví 
pravidla pro technické řešení ochrany proti přepětí při dodržení obchodních a technic-
kých podmínek dodávky v souladu s energetickým zákonem a jeho prováděcími předpi-
sy. Tím přispěje i k omezení žádostí o náhradu škod na spotřebičích způsobených pře-
pětím. To bude v důsledku znamenat i zlepšení vztahů mezi distributorem a zákazní-
kem. Spokojený zákazník (odběratel) byl měl být na prvním místě mezi prioritami po-
skytovatelů všech druhů služeb. Distributor elektřiny by neměl být výjimkou. 
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Hlavní parametry SPD pro napájecí síť nn 

 
 

 
Definice: 
 
Zkušební bleskový impulzní proud Iimp  
 

Vrcholová hodnota zkušební vlny proudu z impulzního generátoru 10/350 μs, která 
simuluje první výboj blesku v přírodních podmínkách. Plocha daná vlnou 10/350 
vyjadřuje náboj, který musí přepěťová ochrana svést při průchodu bleskového proudu. 
Tuto hodnotu náboje jsou schopny svést jen přepěťové ochrany na bázi jiskřiště. 
 
Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc: 
 

Nejvyšší efektivní nebo stejnosměrné napětí, které může být trvale přiloženo na 
ochranné svorky SPDs (přepěťové ochrany), musí být rovno nebo vyšší než jmenovité 
napětí sítě. 

V praxi to znamená, že je to hodnota napětí, při které ještě nedochází k zapálení 
přepěťové ochrany a při které se vrací přepěťová ochrana do nevodivého stavu.   
 
Následný proud I 
 

Následný proud je síťový proud, který může protéci obvodem následkem zapálení 
přepěťové ochrany na bázi jiskřiště. Velikost a doba trvání následného proudu je závislá 
od místa jištění, možného zkratového proudu a proudového omezení.  
Ifi  ... možný následný proud, závislý na použité přepěťové ochraně. 
Pro ověření schopnosti přepěťových ochran zhášet následné proudy je důležité 
simulovat při zkouškách přerušení obvodu v celém rozsahu sinusového průběhu napětí. 
Přitom nesmí dojít k vybavení předřazeného jištění.  
 
Zkratová odolnost  
 

Zkratová odolnost souvisí především s tepelnou a mechanickou odolností vnitřních  
i vnějších obvodů přepěťové ochrany tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí pro osoby  
a zařízení. 

Předjištění přepěťové ochrany musí odpojit přepěťovou ochranu od sítě dříve, než 
by došlo k poškození přepěťové ochrany zkratovým proudem nebo ke vzniku požáru.  
 
Ochranná úroveň Up  
 

Nejvyšší okamžitá hodnota napětí na svodiči, stanovena jednotlivými standartními 
zkouškami: 
-    zapalovací impulzní napětí 1,2/50 µs (100 %); 
-    zapalovací napětí se strmostí 1 kV/µs; 
-    zbytkové přepětí při jmenovitém impulzním proudu. 
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1 Kombinovaný svodič SPD Typ 1,  2 (B, C) 
 
Kombinovaný svodič přepětí 3-pólový  
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
Typ 1, 2 dle ČSN EN 61643-11:2001; 
nejvyšší trvalé provozní napětí:  255 V AC/50 Hz 
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305 
Souhrnný zkušební impulzní proud (3-pólový): 100 kA (10/350μs) 
ochranná úroveň:         < 1,5 kV 
doba odezvy:        < 100 ns 
zkratová pevnost při max. předjištění:  50 kA 
max. následný proud při UC:  50 kA 
 
Kombinovaný svodič přepětí 4-pólový  
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006:  Ochrana před bleskem; 
Typ 1, 2 dle ČSN EN 61643-11:2001; 
nejvyšší trvalé provozní napětí:  255 V AC/50 Hz 
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305 
zkušební impulzní proud (4 –pólový):  100 kA (10/350μs) 
ochranná úroveň:         < 1,5 kV 
doba odezvy:        < 100 ns 
zkratová pevnost při max. předjištění:  50 kA 
max. následný proud při UC:  50 kA 
  
Kombinovaný svodič přepětí 2 - pólový  
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
Typ 1,  2 dle ČSN EN 61643-11:2001; 
nejvyšší trvalé provozní napětí: 255 V AC/50 Hz 
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305 
zkušební impulzní proud (2-pólový):  50 kA (10/350μs) 
ochranná úroveň:         < 1,5 kV 
doba odezvy:        < 100 ns 
zkratová pevnost při max. předjištění:  50 kA 
max. následný proud při UC:  50 kA 
 
2 Svodič bleskového proudu SPD Typ 1 (B) 
 
Svodič bleskového proudu 1-pólový  
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
Typ 1 dle ČSN EN 61643-11:2001; Není potřeba koordinační tlumivky nebo dodržení 
vzdálenosti mezi svodičem Typ 1 a 2:   
nejvyšší trvalé provozní napětí: 255 V AC/50 Hz 
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305 
Souhrnný zkušební impulzní proud: 100 kA (10/350μs) 
ochranná úroveň:         < 2,5 kV 
doba odezvy:        < 100 ns 
zkratová pevnost při max. předjištění:  50 kA 
max. následný proud při UC:  50 kA 
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3 Svodič přepětí SPD Typ 2 (C) 
 
Svodič přepětí 3-pólový 
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
ochrana před přepětím nízkonapěťových zařízení a rozváděčů 
pro napájenící síť TN-C, výkonný zinek-oxidový varistor s dvoudílným hlídacím -  
a oddělovacím zařízením "thermo-dynamickou kontrolou", 
svodič přepětí Typ 2 dle ČSN EN 61643-11:2001 
nejvyšší trvalé provozní napětí:  275 V AC / 50 Hz 
dle souboru norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem (11/2006); 
jmenovitý impulzní proud:   20 kA (8/20μs) 
max. impulzní proud: 40 kA (8/20μs) 
ochranná úroveň 
při  5 kA (8/20), 20 kA (8/20) < 1,0 kV, < 1,5 kV 
doba odezvy:         <  25 ns 
 
Svodič přepětí 4-pólový 
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
ochrana před přepětím nízkonapěťových zařízení a rozváděčů 
pro napájenící síť TN-C, 
svodič přepětí Typ 2 dle ČSN EN 61643-11:2001  
nejvyšší trvalé provozní napětí: 275 V AC / 50 Hz 
dle souboru norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem (11/2006); 
jmenovitý impulzní proud:     20 kA (8/20μs) 
max. impulzní proud: 40 kA (8/20μs) 
ochranná úroveň 
při  5 kA (8/20): < 1,0 kV 
při 20 kA (8/20):  < 1,5 kV 
doba odezvy:         <  25 ns 
 
4 Svodič přepětí SPD Typ 3 (D) 
 
svodič přepětí k ochraně koncových zařízení, 
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem; 
svodič přepětí Typ 3 dle ČSN EN 61643-11:2001  
akustická signalizace, testovací zařízení, 
žadné přerušení při poruše, 
DEHNguard ve funkci svodiče přepětí: Typ 3 (D) 
nejvyšší trvalé provozní napětí: 255 V AC/50 Hz 
jmenovitý impulzní proud:    5 kA (8/20μs) 
ochranná úroveň L/N: < 1,25 kV 
doba odezvy:           <  25 ns 
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Curriculum 

 
 

 
Ing. Pavel Kraják  
ČEZ Distribuce, a.s. 
 

V roce 1977 aksolvoval ČVUT - fakulta elektrotechnická v Praze, obor Ekonomika 
a řízení enegetiky. Do roku 1979 pracoval v Elektrárně Opatovice, poté ve Východo-
české energetice Hradec Králové jako vedoucí oddělení v útvaru technické kontroly. Od 
r. 1987 byl vedoucím útvaru technické kontroly a řízení jakosti. Od roku 2005 pracuje 
jako specialista pro legislativu v úseku řízení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  
Je spoluautorem několika technických norem pro energetiku, účastní se při tvorbě  
a oponování energetické legislativy a působí i jako lektor v elektrotechnice a problema-
tice České energetiky. 
 
  
Ing. Jiří Kutáč 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.  
organizační složka Praha 
 
v r. 1988 absolvoval VUT Brno, FEL 
 
člen:     TNK 97 - Elektroenergetika, 
     TNK 22 - Elektrotechnické předpisy 
 
garant mezinárodní spolupráce: IEC TC 81, CLC TC 81X 

Ochrana před bleskem 
 
přednášky na akcích: TU-VŠB Ostrava:  

mezinárodní konferenci EPE,  
VŠB TU Ostrava FBI: 
Požární ochrana 2005, Atmosférické výboje a pro-
tipožární ochrana budov,  
ČKAIT Praha, ESČ Praha, MSE CZ Brno, Propag-
team, LP Elektro, UNIT Pardubice, Solid Team 
Olomouc, IRIS Havířov, VVUÚ Ostrava, Elmax 
Slovensko; 

 
publikace v odborných časopisech: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, 

Energetika, ETM, Zkrat, Pojistný obzor, Svět mo-
torů, Elektrika CZ, v přednáškových sbornících;  

 
autorem odborné publikace: „Nový připravovaný soubor evropských norem 

v teorii i praxi EN/IEC 62305 Ochrana před bles-
kem“  
(SPBI Ostrava 2006) 
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spoluautorem odborné publikace: „Hromosvody a zemniče“  
(IN-EL Praha 2008) 

 
spoluautorem překladu souboru  
českých technických norem:   ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem (01/2006) 
   
garant překladu souboru  
slovenských technických norem: STN EN 62305 Ochrana před bleskem (2007)
  
spoluautorem normy:  PNE 33 0000-5 Umístění přepěťového ochranného 

zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) 
v elektrických instalacích odběrných zařízení 
(01/2008)  
 

odborná způsobilost:   revizní technik a projektant EZ 
 
   
pan Jan Hájek 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.  
organizační složka Praha 
  
v r. 1992 absolvoval SPŠD, sdělovací a zabezpečovací technika 
1994-1995 organizace zákaznického servisu 
1995-2002 Velkoobchod-elektro  
   
Přednášky na akcích:   L.P.Elektro, ESČ Praha, MSE CZ Brno, ČKAIT 
Praha 
publikace v odborných časopisech: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, 

ETM, Zkrat, Svět motorů, Elektrika CZ, 
v přednáškových sbornících  

autorem odborné publikace: „První elektronická knížka o ochraně před bles-
kem“. „První elektronická knížka o ochraně před 
bleskem, Ed.2.0“.                      

     
  
Dipl.-Ing. Thomas SMATLOCH 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.  
Neumarkt, Německo 
  
v r. 1991 absolvoval TU „Otto-von-Guericke“ Magdeburg, Německo  
technická kybernetika a automatizační technika  
 
Pracuje více než 13 let u firmy DEHN + SÖHNE jako inženýr elektro v oblasti „ 
Ochrany před bleskem a přepětím“. 
 
Během své činnosti publikoval jako autor nebo spoluautor v odborných časopisech pří-
spěvky na téma „ Ochrana před bleskem a přepětím v praxi“.  
 
Pracoval na různých pozicích technika aplikací, produkt manager a nyní pracuje na po-
zici poradce pro aplikace v exportu firmy DEHN + SÖHNE.  
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