
 

 Antény, hromosvody, p�ep��ové ochrany  

 a EN �SN 62305 v praxi.   
  Vážení zákazníci, 

z d�vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz� jsme se rozhodli p�idat na naše stránky co 
nejjednodušší a jasné vysv�tlení technických problém� které mohou nastat p�i instalaci antén a anténních 
systém� na st�echách staveb a objekt� na kterých jsou nainstalovány hromosvody a o funkci koaxiálních 
p�ep��ových ochran  které lze s výhodou použít p�i jejich �ešení.  

 Abychom to mohli správn� vysv�tlit a vy správn� pochopit tak si dovolíme úvodem �íci nezbytn� 
nutné “málo”o oboru EMC což je zkratka odvozená z anglického názvu pro elektromagnetickou 
kompatibilitu. Význam slova kompatibilita z�ejm� nejlépe vystihuje �eské slovo slu�itelnost. A pojem 
elektromagnetická kompatibilita tedy vyjad�uje elektromagnetickou systémovou slu�itelnost nejr�zn�jších 
elektrických výrobk�, stroj� a p�ístroj� a jejich instalací v elektromagnetickém prost�edí. Cílem této 
slu�itelnosti je, aby  veškerá elektrická za�ízení, kterým budeme �íkat p�ístroje byly schopné systémov� 
spolupracovat tak, aby se navzájem negativn� neovliv�ovaly, tj. elektromagneticky nerušily. 

 Na obr. 1 je zobrazen zjednodušený model vzniku a p�enosu elmg. rušení v obecném 
elektrotechnickém systému a nazna�en zp�sob za�azení p�ep��ových ochran do rušeného systému tak, aby 
tyto ochrany zabránily p�sobení rušení. 

 Pro názorné vysv�tlení jsou p�ístroje na obr. 1 rozd�leny do  
dvou skupin. Jednu skupinu tvo�í tzv. "p�ijíma�e rušení". To jsou 
p�ístroje, které jsou v elekromagnetickém prost�edí “napadány” 
okolní elmg. energií negativn� (rušiv�) a to zp�sobuje jejich 
nesprávnou funkci a nebo v mezních p�ípadech i jejich zni�ení. 
Záleží na tom, jak veliká energie se v daném elektromagnetickém 
prost�edí nachází a dále na tom, jak tyto p�ístroje jsou schopny 
odolávat jejímu negativnímu p�sobení, tj. jak jsou 
elektromagnetigky  odolné proti rušení. 

V elmg. systému také existují p�ístroje, které jsou "napadány" 
okolní elektromagnetickou energií pozitivn� (užite�n�) a ty pak 
obvykle nazýváme "p�ijíma�e" a využíváme je nap�. v oborech 
rádiových p�enos� dat a informací,  rozhlasu, TV, WiFi  atd. 

Druhou skupinu p�ístroj� tvo�í tzv. "zdroje rušení". To jsou 
p�ístroje, které krom� své správné �innosti a funkce navíc do 
elektromagnetického prost�edí “dodávají” nežádoucí elmg. 
energii, která se tímto prost�edím ší�í a která m�že negativn� 
(rušiv�) p�sobit na první skupinu p�ístroj�, tj. na "p�ijíma�e 
rušení". 

V elmg. systému také existují p�ístroje, které “dodávají” do 
elektromagnetického prost�edí pozitivní (užite�nou) elmg. 
energii a ty pak nazýváme "vysila�e" a využíváme je práv� nap�. 
k p�enosu informací a dat prost�ednictvím elektromagnetických 
vln, nap�. WiFi, rozhlas, TV a pod.. 

 Silným p�írodním zdrojem elektromagnetické energie, která m�že negativn� ovliv�ovat 
�innost nejr�zn�jších systém� a p�ístroj� jsou bou�ky. V pr�b�hu bou�ek dochází v prostoru bou�kové 
�innosti ke koncentraci silných elektrických náboj� a v okamžiku, kdy hodnota nap�tí mezi jednotlivými 
nábojovými oblastmi p�ekro�í tzv. dielektrickou pevnost prost�edí dojde k vyrovnání t�chto náboj� 
prost�ednictvím výboje elektrického proudu, který nazýváme bleskem.  



 

 Blesk, resp. okolí tzv. bleskového kanálu je velice  intenzivním zdrojem negativn� p�sobící 
elektromagnetické energie.  

 A pokud je v blízkosti takového bleskového kanálu nainstalováno n�jaké elektrické z�ízení nap�. 
mikrovlnná nebo televizní anténa a nebo vodi�e n�jakého koaxiálního, datového (UTP) nebo i napájecího 
kabelu tak  lidov� �e�eno "je zad�láno na malér". 

 Aby negativní ú�inek úderu blesku  na okolní objekty a stavby byl co nejmenší a nebo nejlépe 
žádný, tak se na n� instalují tzv. hromosvody,  které jsou sou�ástí systému tzv. vn�jší ochrany p�ed 
bleskem (viz. EN �SN 62305 - �ást 3). 

 Za ú�elem dalšího snížení negativního ú�inku úderu blesku na elekrická za�ízení a p�ístroje 
instalované uvnit� i vn� t�chto objekt� se do citlivých míst systému instalují tzv. p�ep��ové ochrany, které 
jsou sou�ástí systému tzv. vnit�ní ochrany p�ed bleskem (viz. EN �SN 62305 - �ást 4). 

 P�ep��ová ochrana je speciální technické za�ízení, které v p�ípad� zvýšení provozního (nebo též 
jmenovitého) nap�tí nebo proudu na chrán�ných vstupech (nebo i výstupech) do p�ístroj� spolehliv� omezí a 
sou�asn� i odvede p�ebyte�nou elmg. energii z citlivých míst systému kde by mohla zp�sobit škodu do 
necitlivého místa systému. Takové necitlivé místo v systému ochrany p�ed bleskem se vytvá�í úmysln� a 
nazývá se hlavní ekvipotenciální p�ípojnicí objektu (EP). Technické a elektrické parametry EP jsou 
definovány ve zmín�ném soubor norem EN �SN 62305.  

 A nyní již p�ejdeme k popisu konkrétních událostí a jejich �ešení. Na obr. 2 je schema  
standardní instalace obecné antény dle staré a od února 2009 již neplatné normy �SN 34 1390, podle 
které musely být všechny vodivé �ásti (nap�. r�zné držáky a nosné konstrukce antén) umíst�né na 
objektech ve vn�jším prostoru nechrán�ném proti p�ímému úderu blesku vodiv� pospojovány s vodi�i�ovou 
soustavou hromosvodu.  

 

 

 



 

  

Obr. 2.1  P�íklad klasické instalace anténních systém� “po staru” 

 P�i p�ímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu dojde ke svedení bleskového proudu IB 

po svodech hromosvosvodové soustavy k uzem�ovací soustav�. V p�ípad� ideální uzem�ovací soustavy by 
hodnota jejího tzv. p�echodového zemního odporu byla nulová a vše by bylo vpo�ádku.  

 Jenže bohužel žádná ideální uzem�ovací soustava neexistuje a reálné uzem�ovací soustavy vždy 
vykazují ur�itou hodnotu p�echodového zemního odporu, která se v praxi pohybuje v rozmezí jednotek až 
stovek ohm� v závislosti na složení a vlhkosti okolní zeminy, na hloubce uložení a technickém stavu vodi�� 
uzem�ovací soustavy atd. Pro náš orienta�ní výpo�et si zvolme n�jakou st�ední hodnotu zemního 
p�echodového odporu nap�. Rpzo = 10�. Špi�kové hodnoty bleskových proud� se mohou pohybovat p�ípad 
od p�ípadu v rozmezí desítek až stovek kA a aby se to dob�e po�ítalo tak zvolíme hodnotu bleskového 
proudu IB = 100 kA. Dosazením zvolených hodnot do Ohmova zákona vypo�ítáme, že v míst� p�echodu ze 
svodu hromosvodu do uzem�ovací soustavy které máme na obrázku ozna�eno jako “Revizní svorka” 
bude v okamžiku úderu blesku nap�tí o špi�kové hodnot�:  

                                        U = R x I = 10� x 100 000 A = 1 000 000 V !! 

 To ale je velice nep�íjemná komplikace, protože na vývodu do uzemn�ní máme místo nap�tí 
blízkému nule nap�tí cca 1 MV. To znamená, že podle Kirchoffova zákona (sou�et proud� tekoucích do 
uzlu se rovná sou�tu proud� z uzlu odtékajících) svodem hromosvodu p�itékající bleskový proud se 
rozd�lí na dv� �ásti. Jedna vodivá cesta jde z revizní svorky p�es uzem�ovací soustavu dále do zem�    
a druhá vodivá cesta jde p�es �ást svodu hromosvodu zpátky k vodivému propojení antény s 
hromosvodem a p�es anténu po plášti p�ipojeného koax. kabelu k našemu “p�ijíma�i” a z plášt� 
vstupního koax. konektoru vnit�kem p�ijíma�e na napájecí vodi�e nn a po nich do rozvad��e nn a dále 
po p�ívodním kabelu nn ven z objektu ke vzdálené zemi nap�. u sloupu vedení a nebo u distribu�ního 
transformátoru nn. 

 Nyní se pokusíme odhadnout jak veliká �ást bleskového proudu projde tou druhou nazna�enou 
cestou p�es naše za�ízení. Výpo�tem zjistíme, že odpor  svodového vodi�e hromosvodu FeZn o pr�m�ru 10 
mm je 1,2 mohm/m, odpor Cu plášt� koax. kabelu o pr��ezu 1 mm2 je 17 mohm/m, odpor Cu ochranného 
vodi�e PE(N) místního rozvodu nn o pr��ezu 1,5 mm2 je 11 mohm/m a odpor p�ívodního Cu ochranného 
vodi�e PE(N) do objektu odhadneme na cca 1 mohm/m. Dále odhadneme, že délka svodu hromosvodu mezi 



 

revizní svorkou a místem p�ipojení antény k tomuto svodu je cca 15 m, délka koax. kabelu od antény k 
p�ijíma�i je cca 10 m, délka napájecího rozvodu nn od p�ijíma�e do rozvad��e je také 15 m a délka p�ívodu 
nn od objektu k distribu�nímu trafu je cca 100 m. Dále odhadneme, že p�echodový zemní odpor uzemn�ní u 
distribu�ního trafa nn bude lepší než u našeho objektu, zvolíme nap�. hodnotu Rpzo V = 5 ohm. Celkový odpor 
této cesty pak vypo�teme jednoduchým vynásobením jednotlivých díl�ích položek a jejich sou�tem: 

15 m x 0,0012 ohm/m + 10 m x 0,017 ohm/m + 15 m x 0,011 ohm/m + 100 m x 0,001 ohm/m + 5 ohm = 
0,018 + 0,17 + 0,165 + 0,1 + 5 = 5,453 ohm.      

To znamená, že celkový bleskový proud se rozd�lí na dv� �ásti a to v nep�ímém pom�ru odpor� t�chto 
vodivých cest: 

IBV  = 10,018/5,453 IBB  = 1,837 IBB  

 Z výpo�tu vyplývá, že v našem p�ípad� cca 35 kA pote�e z revizní svorky do blízké uzem�ovací 
soustavy a zbývajících 65 kA bleskového proudu pote�e p�es naše za�ízení ke vzdálené zemi! 

Poznámka: z d�vodu jednoduchého výpo�tu jsme úmysln� neuvažovali impedan�ní parametry vodi�ových 
soustav, které se p�i ší�ení bleskových proud� (impulzní charakter) samoz�ejm� uplatní a mohou zna�n� 
pozm�nit vypo�tené hodnoty. Nám ale nešlo o p�esný výpo�et, nýbrž o to, aby jste si uv�domili, co se 
vlastn� p�i úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu d�je. 

 M�žeme vás ujistit, že tato hodnota �ásti bleskového proudu nepoškodí vodi� svodu hromosvodu 
(protože je na svedení bleskového proudu dimenzovaný) ale zni�í koax. kabel, dále k n�mu p�ipojený 
p�ijíma� a pravd�podobn� poškodí a nebo zni�í �ást instalace nn mezi místem p�ipojení p�ijíma�e a 
rozvad��em nn v objektu. Dále budou ohroženy i spot�ebi�e p�ipojené k tomuto zásuvkovému okruhu a to i 
tehdy, když budou vypnuty. Tuto situaci nezlepší ani instalace sebedokonalejší p�ep��ové ochrany, jak je 
patrné z obr. 3. Jediné, co takto nainstalovaná ochrana zachrání p�ed zni�ením  je p�ijíma�, protože  
zajistí “obte�ení” podstatné �ásti  bleskového proudu vn� chrán�ného za�ízení. 

  

 

 



 

 Na obr. 3 máme �erveným kroužkem nazna�en i p�ípad, kdy napájíme náš p�ijíma� p�es sí�ový 
adaptér, který v sob� má zabudováno bu� odd�lovací trafo a nebo m�ni�. V tom p�ípad� máme druhou 
vodivou cestu zdánliv� rozpojenu a uvedený p�ípad nem�že nastat. To ale platí pouze v p�ípadech, kdy 
hodnota nap�tí na revizní svorce nap�. p�i vzdáleném úderu blesku nep�ekro�í hodnotu izola�ní 
pevnosti adaptéru, t. j. cca 4 kV.  Ale v p�ípad�, že hodnota nap�tí bude vyšší než izola�ní pevnost 
adaptéru tak  dojde k pr�razu izolace v adaptéru �ímž dojde k jeho zni�ení a cesta se op�t stane 
vodivou. 

  Nyní si ukážeme, jak lze tento problém elegantn� vy�ešit. Na obr. 4 je nazna�ena správná instalace 
antény dle nové normy EN �SN 62305, která umož�uje instalovat antény v tzv. ochranném prostoru 
jímací soustavy hromosvodu. V tom p�ípad� vodivé �ásti instalace antény nemusí být spojeny s vodi�i 
jímací soustavy hromosvodu, vodivá cesta pro tuto �ást bleskového proudu je spolehliv� p�erušena, 
celý bleskový proud i p�i p�ímém úderu je sveden do uzem�ovací soustavy a problém je vy�ešen!    

 Pouze musíme dodržet a výpo�tem zkontrolovat tzv. dostate�nou vzdálenost “s” instalace antény   
od vodi�� jímací soustavy hromosvodu aby nemohlo dojít k p�eskoku. Tuto vzdálenost musíme 
samoz�ejm� dodržet i pro p�ipojený koaxiální svod od antény k p�ijíma�i.                     

 

 

Obr. 4.1  Praktické provedení instalace antény v ochranném prostoru jímací ty�e hromosvodu. 



 

    

 Oddálením antény od jímací soustavy hromosvodu jsme bezpe�n� vy�ešili svedení bleskového 
proudu  do uzem�ovací soustavy hromosvodu a zabránili jsme tomu, aby se �ást bleskového proudu mohla 
ší�it po vodi�ích p�ipojených k našemu za�ízení. P. To, co jsme dosud ješt� ne�ešili je otázka tzv. kapacitní 
vazby mezi bleskovým kanálem a instalací antén. Vlivem kapacity se p�eci jenom malá �ást bleskového 
proudu (�ádov� v rozsahu stovek ampér až jednotek kA) p�enese do antény a k ní p�ipojenému svodu. Tato 
malá �ást bleskového proudu již nem�že ohrozit životy a bezpe�nost osob a poškodit instalace nn v  objektu, 
ale m�že zp�sobit výpadek z funkce a nebo i zni�ení p�ipojeného p�ijíma�e.  

 Proto za ú�elem ochrany p�ipojených za�ízení instalujeme na konec svod� a co nejblíže k 
citlivým vstup�m p�ijíma�� koaxiální p�ep��ové ochrany, které zajistí spolehlivé svedení kapacitní 
složky bleskového proudu z vnit�ního vodi�e koax. kabelu na pláš� a dále pak do necitlivého místa systému 
(EP). K tomuto ú�elu již lze spolehliv� využít nap�. ochranných vodi�� PE(N) stávajících instalací rozvod� 
nn v objektu tak, jak je nazna�eno na obr. 5.              

 Velice �astým dotazem, který ale sv�d�í o naprostém nepochopení celého problému je dotaz, zda 
p�ep�tovou ochranu lze instalovat u antény a její ochranný svorník p�ipojit k vodi��m hromosvodové 
soustavy. Takové uspo�ádání je znázorn�no na obr. 6.  

 Tímto zp�sobem, t. j. instalací p�ep��ové ochrany u antény a galvanickým p�ipojením svorníku 

ochrany na vodi� hromosvodové soustavy zrušíme všechny výhody pracn� vytvo�eného oddálení antény a 

celou sestavu vrátíme do stavu na po�átku dle obr. 2 a to zcela ur�it� nechceme.  



 

  

 Samoz�ejm�, že existuje �ada dalších “šikovných” opat�eních jak lze i ve stávajících instalacích 
dle staré normy �SN 34 1390 pom�rn� jednoduchými technickými prost�edky výrazn� omezit pr�tok 
�ásti bleskového proudu nežádoucí cestou a ochránit tak p�ipojená za�ízení a stávající rozvody a 
instalace v objektech p�ed poškozením a nebo zni�ením. Technické �ešení takových opat�ení ovšem  
p�ekra�uje rámec této prezentace. V p�ípad� zájmu zákazník� jsme samoz�ejm� ochotni a schopni pro 
konkrétní aplikace odborn� poradit a navrhnout ú�inná �ešení. 

      

V následující �ásti prezentace se již kone�n� budeme zabývat popisem našich výrobk�, t. j. 

 Koaxiálními P�ep��ovými Ochranami (KPO). 
 Koaxiální p�ep��ové ochrany (lidov� nazývané bleskojistky) se používají k ochran� citlivých 
vstup� a nebo také výstup� (nap�. ochrana p�ipojení výstupu videosignálu ze vzdálené kamery ke koax. 
kabelu) u elektrických p�ístroj� a za�ízení, které se navzájem propojují koaxiálními kabely. Z hlediska 
optimální ochrany objekt� p�ed bleskem platí pravidlo,  že p�ep��ové ochrany se mají instalalovat co nejblíže 
míst�m p�echod� mezi jednotlivými bleskovými zónami LPZ. Tento požadavek je obvykle jednoduše 
splnitelný v nových objektech, ve kterých se s touto variantou po�ítá již v rámci projektu. Ale z praktických 
d�vod� se KPO obvykle instalují co nejblíže k chrán�ným vstup�m. Jako p�ipojovací místo ochran  k EP 
m�žeme s omezením použít ochranných vodi�� PE(N) ve stávajících elektroinstalacích rozvodu nn v 
objektu. Omezení tohoto �ešení spo�ívá v tom, že pr��ezy vodi�u PE(N) jsou pro instalace dle obr. 3 p�íliš 
malé a lze je tedy použít pouze pro instalace dle obr. 5. Pro instalace dle obr. 3 je praktické �ešení nazna�eno 
na obr. 7 instalací tzv. podružné p�ípojnice EP, která je situavána co nejblíže vstupu koax. kabelu do 
objektu  a je p�ipojena na hlavní EP a (nebo na sb�rnici PE) v hlavním rozvad��i nn samostatným 
izolovaným Cu vodi�em o min. pr��ezu 12 mm2. Tak veliký pr��ez není p�edepsán náhodou. Je zvolen jako 
kompromis mezi praktickou instalovatelností a požadovaným pr��ezem pro vodi�e jímací soustavy 
hromosvod� ( pro Cu min. 50 mm2). 



 

 

Obecné pravidlo pro všechny typy p�ep��ových ochran (nejen koaxiálních) �íká, že pokud ochrany 
nejsou propojeny s EP  tak jsou nefunk�ní a chovají se tak jako by do chrán�ných obvod� nebyly 
v�bec p�ipojeny!  

 Hned si ale také �ekneme, že pro koaxiální p�ep��ové ochrany to tak úpln� neplatí. Samoz�ejm�, 
že funkce KPO chrání vnit�ní vodi� koaxiálního kabelu v��i jeho plášti VŽDY a to i v p�ípad�, že 
ochranná svorka KPO není p�ipojena k p�ípojnému místu EP nap�. p�es PE(N). To je dáno tím, že plášt 
koaxiálního kabelu je p�es koaxiální konektor p�ipojen ke kost�e chrán�ného p�ístroje a toto propojení 
"supluje" �ádné ochranné propojení.  Pokud je "kostra" chrán�ného p�ístroje provedena robusn� a je 
�ádn� propojena s ochranným vodi�em PE(N) napájecího p�ívodu nn  tak se nic nestane, KPO je funk�ní a 
tato varianta zapojení je ekvivalentní s p�ipojením samostatným ochranným vodi�em k p�ípojnému 
místu EP. Pokud ale je koax. kabel p�ipojen nap�. ke vstupnímu konektoru zásuvné desky do PC, tak �ást 
svád�ného bleskového proudu tekoucí po plášti koax. kabelu a následn� po koax. konektoru musí nutn� 
protékat p�es vnit�ní tišt�né spoje karty a p�es p�ipojovací konektor karty dále vnit�ními spoji PC až do místa 
p�ipojení po�ita�e k ochrannému vodi�i PE(N) napájecí sít� nn. Z praktických d�vod� (=rozm�ry tišt�ných 
spoj�) nemohou být "neutrální vodi�e" tišt�ných spoj� desek PC dimenzovány na maximální hodnoty 
�ástí bleskových proud� (prakticky by tišt�ný vodi� takového spoje musel mít ší�ku n�kolika cm) a proto 
dochází k jejich tepelnému p�etížení a p�ípadn� i k odpa�ení. V p�ípad� blízkého úderu blesku škody 
zp�sobené takovým p�ipojením nap�. mikrovlnné antény k internetové kart� v PC vždy p�evyšují 
náklady spojené s instalací KPO p�ipojené samostatným ochranným vodi�em k p�ípojnému místu EP. 

 Jak jsme již uvedli, pro p�ípady instalací antén galvanicky nepropojených s vodi�i 
hromosvodové soustavy dle obr. 5 je možné využít  k p�ipojení KPO k EP vodi�� PE(N) stávající 
elektoinstalace nn. Nejjednodušší zp�sob p�ipojení ochranného vodi�e od p�ep��ové ochrany k 
ochrannému vodi�i PE(N) napájecí sít� 230V/50Hz je pomocí normální kabelové zástr�ky dle obr. 8. 
Ochranný vodi� se p�ipojí na šroub ochranného kolíku zástr�ky (zbývající dv� p�ipojení pro L a N 
z�stanou samoz�ejm� volná) a zástr�ku zasuneme do volné zásuvky pevného rozvodu nn nebo do 
volného "slotu" prodlužovací zásuvky, ze které je napájeno chrán�né za�ízení. Podstatnou nevýhodou 
tohoto jednoduchého �ešení je riziko, že když n�kdo neznalý bude pot�ebovat p�ipojit další spot�ebi� 



 

do pln� obsazeného "prodlužováku", tak si �ekne: "Co to tady je za blbost?!" a zástr�ku s ochranným 
vodi�em odpojí. Jist�jší je pevné p�ipojení ochranného vodi�e nap�. do instala�ní krabice zásuvky 
nebo do rozvodné krabice nn. 

                                                                            ��������

  Koaxiální p�ep��ové ochrany se obvykle používají k ochran� citlivých vstup� za�ízení 
radiotechnických prost�edk�, t. j. anténních konvertoru, p�ijíma�� a pod. Dále se používají k ochran�  
po�ita�ových sítí, TV rozvod�, VIDEO rozvod� (pokud jsou realizovány koaxiálními kabely) a v neposlední 
�ad� se používají k ochran� vstup� individuálních TV, SAT a rozhlasových p�ijíma��. Pro základní 
posouzení kvality a ú�elu použití koaxiální p�ep��ové ochrany jsou nejd�ležit�jší �ty�i technické 
parametry:  

�initel útlumu je �íslo, které se obvykle udává v logaritmické mí�e [ dB] a vypovídá o tom, jak velká �ást vf 
energie procházející p�ep��ovou ochranou se p�i tomto pr�chodu vlivem dielektrických a konduktivních ztrát 
použitých materiál� zma�í, tj. utlumí. Toto �íslo má pro pasivní p�ístroje (= vf za�ízení bez zesilovacích 
prvk�) zápornou hodnotu a ta by se m�la co nejvíce blížit nule. Jako prakticky použitelné jsou p�ep��ové 
ochrany s hodnotou �initele útlumu v pracovním kmito�tovém pásmu lepší než -1dB, jako dobré s hodnotou 
lepší než - 0,5 dB. 

�initel odrazu (p�izp�sobení) je �íslo, které se obvykle udává v logaritmické mí�e [dB] a vypovídá o tom, 
jaká �ást p�íchozí vf energie projde p�ep��ovou ochranou ze vstupu na výstup a jaká �ást této energie se v 
d�sledku impedan�ního nep�izp�sobení (impedan�ní nehomogenita) odrazí ze vstupu zp�t sm�rem ke zdroji. 
Toto �íslo má také zápornou hodnotu a to by m�lo být co nejv�tší. Ideáln� by se m�lo blížit hodnot� -
nekone�no. Prakticky použitelné jsou p�ep��ové ochrany s hodnotou �initele odrazu menší než -15 dB, jako 
dobré s hodnotou menší než -20 dB. 

Pracovní ší�ka pásma udává kmito�tové pásmo, ve kterém jsou spln�ny požadované technické parametry 
p�ep��ové ochrany. Existují v podstat� dva druhy p�ep��ových ochran, širokopásmové a úzkopásmové. 

Širokopásmové koaxiální p�ep��ové ochrany jako ochranný prvek využívají plynovou bleskojistku. Když 
se bleskojistka po p�íchodu rušivé elmg. energie aktivuje, nam��íme na výstupu p�ep��ové ochrany hodnoty 
zbytkového nap�tí v rozsahu max. desítek volt� dle použitého typu bleskojistky. Volba typu bleskojistky zase 
záleží na hodnot� vf energie, p�enášené po chrán�ném koax. kabelu v režimu vysílání. Do hodnoty 
p�enášeného výkonu cca 50 W (nap�. všechna mikrovlnná za�ízení pro bezdrátové p�ipojení k Internetu) se 
použijí bleskojistky pro nejmenší jmenovité nap�tí. 

Úzkopásmové koaxiální p�ep��ové ochrany jako ochranný prvek využívají zkratované �tvrtvlnné 
koaxiální vedení (rezonátor). Vlastností takového rezonátoru je, že v okolí pracovního (=rezonan�ního) 
kmito�tu se na vstupu chová jako rozpojený (= t. j. tém�� neovlivní vf energii procházející ochranou) a v 



 

kmito�tové oblasti vzdálené od rezonan�ního kmito�tu se naopak chová jako dokonalý zkrat (= vysoký 
ochranný ú�inek). 

T�ída ochrany se udávána kódem (písmena B, C, D, dle nového zna�ení typ 1, 2, 3) podobn� jako u 
silových PO a ur�uje, jak velká zbytková hodnota rušivé elmg. energie smí proniknout ze vstupu ochrany na 
její chrán�ný výstup. 

 Porovnání vlastností koaxiálních p�ep��ových ochran dle 
konstrukce. 

 Podstatnou nevýhodou koaxiální p�ep��ové ochrany s plynovou bleskojistkou je to, že k 
aktivaci ochranného prvku (= bleskojistky) dochází s ur�itým �asovým zpožd�ním, �ádov� desítek až stovek 
nanosekund. Po tuto dobu je bleskojistka jakoby nefunk�ní a proto nap�tí na chrán�ném výstupu je stejné 
jako nap�tí vstupní. To je zp�sobeno tím, že k aktivaci bleskojistky dojde teprve tehdy, když hodnota 
nap�tí na bleskojistce dosáhne �ádov� stovek volt� (cca 400 - 1000 V dle použitého typu bleskojistky). 
Toto nap�tí se bohužel musí objevit, by� pouze na krátkou dobu i na chrán�ném výstupu ochrany. Pro 
n�která vstupní za�ízení radiotechnických prost�edk� jsou i tyto krátkodobé hodnoty kritické a takto 
"chrán�ná" za�ízení to nemusí nep�ežít". Pro lepší názornost popsaných jev� jsou uvedeny na obr. 9 a 10 
oscilogramy nap��ové odezvy na chrán�ných výstupech koaxiálních p�ep��ových ochran s bleskojistkou a 
se zkratovaným �tvrtvlnným vedením p�i stejné hodnot� vstupního zkušebního impulzu proudové vlny 
10/350 us. Rozdíl v ochranném ú�inku obou druh� koaxiálních p�ep��ových ochran je na první pohled 
tak markantní, že snad nepot�ebuje komentá�. 

          



 

 

      Další nevýhodou p�ep��ové ochrany s bleskojistkou je nutnost periodické kontroly její 
funk�nosti. Plynová bleskojistka je sou�ástka s omezenou životností. Ta je dána maximálním dovoleným 
po�tem jejich aktivací a udává ji výrobce. S rostoucím po�tem aktivací bleskojistky se její technické 
parametry postupn� zhoršují a  po ur�ité dob� je nutné ji vym�nit. . Protože ale po�et aktivací bleskojistky se 
nedá zjistit (= bleskojistka nemá žádné "po�itadlo" aktivací), lze její technický stav zjistit pouze 
kontrolním m��ením. M��ení se provádí speciálním m��icím p�ístrojem, kterým se zjiš�uje, zda nap�tí na 
aktivované bleskojistce leží v dovoleném intervalu dle TP výrobce. Pokud je toto nap�tí mimo dovolený 
interval je nutné bleskojistku vym�nit. Pokud je nám známo, tato p�edepsaná periodická kontrolní 
m��ení prakticky nikdo ned�lá! A tak se m�že stát, že za�ízení je osazeno koaxiální p�ep��ovou 
ochranou, ale ta, pokud není periodicky kontrolována už m�že být dávno nefunk�ní. 

 Nasazení p�ep��ových ochran s plynovou bleskojistkou má smysl pouze v p�ípadech ochrany 
širokopásmových p�enos�, t. j. tam, kde nelze z technických d�vod� použít úzkopásmové ochrany nap�. u 
TV a SAT p�ijíma�� a v p�ípadech, kdy je koaxiální kabel využíván také k p�ívodu napájení (PoE). 

 Podstatnou výhodou koaxiální p�ep��ové ochrany se zkratovaným �tvrtvlnným vedením je její 
neomezená životnost (= odpadá nutnost periodických zkoušek funk�nosti) a vysoký ochranný ú�inek. 
Proto doporu�ujeme nasazení tohoto typu moderních p�ep��ových ochran všude tam, kde to je možné. 

 Záv�r. 
 Vážení zákazníci, záv�rem naší prezentace se pokusíme uvést na správnou míru jeden velice 
rozší�ený omyl v pov�domí �eské technické ve�ejnosti o významu platnosti technických norem. 	ada 
uživatel� si vysv�tluje význam “technická doporu�ení” tak, že když to jsou “jenom” technická doporu�ení 
tak že vlastn� nejsou závazná. To by ale ve svém d�sledku znamenalo, že když ta doporu�ení nejsou 
závazná tak že není nutné je v praxi aplikovat. Pak by ale vydání takové normy bylo zcela zbyte�né.  

 Je  na první pohled z�ejmé, že to tak asi není a že tedy význam “doporu�ení” je nutné chápat 
zcela jinak. Znamená to, že uživatel normy má na výb�r v tom, že bu	 aplikuje zmín�ná technická 
doporu�ení tak jak jsou v norm� uvedena a nebo i jinak, ale na technicky stejné úrovni a nebo lépe! 

 A nakonec jedna praktická a užite�ná rada. Pokud si investor nep�eje ud�lat instalaci dle 
platných technických norem tak od zakázky rad�ji ustupte a nebo v horším p�ípad� si od n�j nechte 
alespo� podepsat prohlášení, že byl s platnými technickými normami seznámen a že nap�. z finan�ních 
d�vod� si instalaci p�ep��ových ochran stejn� nep�eje.  Takový dokument si dob�e uschovejte, protože 
v p�ípad� �ešení škodní události po úderu blesku vám m�že velice zjednodušit život ... 

  

     Vladimír Brok, zá�í 2009.  



 

  Ukázka nesprávn� provedené instalace KPO 
 

Na této fotografii jsou jednotlivé uzem�ovací body KPO  (šrouby PE(N) resp. 
EP) pospojeny do serie a pak jedním vodi�em p�ipojeny ke svorníku EP 
instala�ní sk�ín�. A uzem�ovací bod další KPO není se svorníkem EP instala�ní 
sk�ín� propojen v�bec! To je špatn� a to hned ze dvou d�vod�: 
 

1) Impedance p�ipojení jedním spole�ným vodi�em délky l je t�ikrát vyšší než impedance 
p�ipojení 3 samostatnými (paralelními) vodi�i stejné délky. Hodnota této “podélné” impedance  
má podstatný vliv na výsledný úbytek nap�tí mezi EP ochrany a EP sk�ín�. 

2) Nep�ipojením uzem�ovacího bodu KPO k EP m�že dojít k poškození chrán�ného p�ístroje 
zp�sobem popsaným na str. 8 tohoto �lánku. 

 

 

 

 



 

  Ukázka správn� provedené instalace KPO 
 

      Na následující fotografii je zobrazeno správné provedení instalace p�ep��ových ochran 
v�etn� ochrany pro výstupní kabel UTP. Vlevo dole  (mimo obrázek) jsou 4 samostatné 
uzem�ovací vodi�e od KPO propojeny se svorníkem EP montážní sk�ín�. 
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