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ÚVOD  

V počátcích elektrifikace před první světovou válkou se pro distribuci elektrické energie používaly, vedle 

kabelových vedení, také nadzemní venkovní sítě. Pro venkovní sítě NN a VN se užívalo hlavně měděných 

drátů a lan, které byly upevněny na dřevěné sloupy. Po roce 1920 se pro vedení VN delších vzdáleností začal 

postupně využívat hliník a jeho slitiny (aldrey), ty však minimálně. Před druhou světovou válkou se začala 

používat hliníková lana s ocelovou duší (AlFe), čímž se dosahovalo většího rozpětí stožárů. Postupem času 

nahradily AlFe lana veškeré měděné vodiče v nadzemních sítích NN a VN. Sedmdesátá léta přinesla první 

zkušenosti s izolovaným venkovním vedením (dále IVV) v síti NN. Jednalo se o jednožílové izolované vodiče 

AGYZ zavěšené ve svazku na nosném AlFe laně. Tento systém vedení se však nijak neprosadil. Hlavním 

z důvodů byla skutečnost, že v té době nebyl dostatek technologických prvků pro proudové spoje (odbočení), 

proto se používal pouze jako posilovací vedení. Od roku 1970 se také pro domovní přípojky odbočující 

z holého vedení velice osvědčil závěsný kabel AYKYz, který se částečně používá až do současnosti. 

Jako přelom v oblasti IVV lze považovat rok 1994. Tehdejší rozvodné závody v České republice se dohodly 

na používání jednotného systému pro izolované venkovní vedení NN. Z několika prověřených systémů 

ve světě byl vybrán jako nejvhodnější pro ČR tzv. „samonosný systém“, který konstrukčně pochází 

ze skandinávských zemí. Tento systém IVV NN se dnes s úspěchem používá hlavně při rekonstrukcích 

stávajících sítí NN. Za dobu používání systému v České republice byla vytvořena pravidla používání, 

projektování a montážních úkonů. Současně se zaváděním izolovaných sítí NN se začaly používat izolované 

systémy také pro VN. Jedná se hlavně o venkovní vedení s jednoduchými izolovanými vodiči (PAS systém) 

a slaněné závěsné kabely VN (SAXKA, DISTRI, AXEKVCEz, AXCES). O masivním zavádění těchto systémů VN 

však nemůžeme hovořit. Hlavním důvodem jsou vyšší ekonomické náklady v porovnání s klasickým holým 

vedením. Využívají se zejména tam, kde přináší opravdu nesporné výhody. 
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IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ  

 

SYSTÉMY IZOLOVANÝCH VEDENÍ NN  

V Evropě se izolované vedení nízkého napětí označuje zkratkou LV ABC (Low Voltage Aerial Bundled Cables). 

První nepříliš úspěšné pokusy byly zaznamenány již v padesátých letech minulého století. V Evropě postupně 

vzniklo několik systémů a díky vývoji se zdokonalily technologie a materiály vedení na takovou úroveň, 

že se provozními vlastnostmi téměř rovnají zemním kabelům. Z těchto důvodů izolované venkovní systémy 

nízkého napětí úplně nahradily dřívější holé venkovní vedení. 

ZÁVĚSNÉ KABELY 

Na základě dobrých montážních a provozních zkušeností se zemními celoplastovými kabely se začaly 

izolované vodiče používat i ve venkovních sítích nízkého napětí. Závěsný kabel AYKYz se používá na území ČR 

od roku 1970 pro domovní přípojky odbočující z holého venkovního vedení. Plně tak nahradil dřívější holé 

domovní přípojky. V současné době je používaní závěsných kabelů na ústupu a postupně je pro domovní 

přípojky nahrazují izolované samonosné vodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce závěsného kabelu AYKYz 

 

 

 

Nosné FeZn lano 

PVC kabelový plášť 

PVC žílová izolace 

Kabelová výplň 

Al jádro RE 
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AGYZ 

Jednožílové izolované vodiče AGYZ jsou zavěšené ve svazku na nosném AlFe laně. K lanu jsou přichyceny 

pomocí kovových spon. V ČR se tento systém od sedmdesátých let používal jako posilovací vedení zavěšené 

pod holými vodiči venkovního vedení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce svazku izolovaných vodičů AGYZ 

FINSKÝ SYSTÉM 

Systém s holým nosným nulovým vodičem tzv. „finský systém “, kdy tento systém využívá vodiče PEN bez 

izolace jako nosného prvku celého systému, se používá hlavně ve Finsku a Jižní Americe, v ČR je využití 

tohoto systému nevhodné. 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce svazku izolovaných vodičů AMKA 

Nosné AlFe lano 

Pryžová izolace žíly 

Al jádro RM 

Nosný PEN vodič 
(slitina alloy) 

Al jádro RM 

XLPE izolace žíly 
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OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 

Izolované systémy venkovního vedení jsou při atmosférickém nebo provozním přepětí poměrně zranitelné. 

Proto je potřeba vedení dobře chránit proti těmto vlivům. Za dobu používání IVV NN sítí v ČR se velice vhodně 

osvědčily omezovače přepětí ZnO. Izolované venkovní vedení se chrání proti přepětí podle PNE 33 3302 

a PNE 33 0000-7. 

ÚČELEM POUŽITÍ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ V SÍTÍCH NN JE: 

 Omezit atmosférické přepětí v předávacích místech zařízení distribuční soustavy. 

 Snížit na přijatelnou míru poruchy kabelových vedení a samonosného vedení. 

 Chránit před zničením rozvodná zařízení NN. 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ MAJÍ SNIŽOVAT NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY BOUŘKOVÉ ČINNOSTI NA DISTRIBUČNÍ 

SÍTĚ, KTERÉ SE PROJEVUJÍ: 

 Výpadky dodávky. 

 Zhoršením kvality dodávané energie. 

 Zničením zařízení sítě NN nebo zkrácením jeho životnosti, což zvyšuje náklady provozovatele. 

 

VÝZKUM VLIVU PŘEPĚTÍ  A JEHO APLIKACE 

Výzkumný ústav energetický v Brně dostal za úkol vypracovat studii těchto vlivů na venkovní izolované 

vedení. 

NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU BYLO ZJIŠTĚNO: 

U izolovaného vedení NN jsou nebezpečné přechody mezi vedeními s holými vodiči a izolovanými vodiči 

nebo zemními kabely. 

DRUHY PŘEPĚTÍ NA PŘECHODU HOLÝCH A IZOLOVANÝCH VODIČŮ 

1. Provozní. 

2. Atmosférická. 

VZNIK PŘEPĚTÍ 

A) Atmosférické přepětí (přímý úder blesku do vedení nebo indukce při nepřímých úderech 

blesku). 

B) Poruchy. 

C) Spínací manipulace. 
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CHARAKTERISTIKA ATMOSFÉRICKÝCH PŘEPĚTÍ V SÍTÍCH NN 

Parametry blesku mají statistický charakter. Z hlediska přepětí na vedení má největší význam vrcholová 

hodnota a strmost nárůstu proudu blesku. Atmosférické přepětí šířící se po vedení vzniká buď přímým 

úderem do vedení nebo indukcí při nepřímých úderech. Z hlediska parametrů přepětí důležitých pro 

přepěťovou ochranu (vrcholová hodnota, strmost, energie) jsou přepětí při přímých úderech a indukovaná 

přepětí zcela odlišná. Poměry na přechodech izolovaných vodičů a zemních kabelů NN jsou sice příznivější, 

ale je potřeba dbát zvýšené pozornosti zvláště u přechodů, ve kterých je na jedné straně kabel s malým 

průřezem a na druhé straně hlavní izolovaný vodič s velkým průřezem. 

Ochrana proti přepětí na izolovaném vedení NN se proto provádí: 

a) Při přechodu izolovaného vedení do zemního kabelového vedení (netýká se přípojek kratších než 
250 m). 

b) Každých 500 m za podmínky, že žádný podpěrný bod sítě nesmí být vzdálen od omezovačů více jak 
250 m. 

c) V rozváděči NN TS nebo na transformovně (ve vývodech NN) nebo na prvním podpěrném bodě 
vedení od transformovny. 

d) Dále se umístí svodiče přepětí na místech s častým výskytem úderů blesku. 

e) Doporučeno: na přechodech izolovaných a holých vedení. 

POZNÁMKA: uvedené vzdálenosti jsou měřeny podél napájecích distribučních vedení (nikoliv vzdušnou 

čarou). 

ZÁSADY PRO UMISŤOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ 

Omezovače přepětí v sítích TN-C se připojují mezi fázový vodič a vodič PEN v místě jeho uzemnění. V případě, 

že se umístí omezovače přepětí v místě, kde není přizemněný vodič PEN, provede se uzemnění samostatným 

zemničem. Za dostatečný se považuje tyčový zemnič 1 m, nebo jiný rovnocenný zemnič. Velikost odporu 

uzemnění omezovačů přepětí není pro jejich funkci rozhodující. Doporučené použití je na místech 

zabezpečených proti dotyku např. polohou nebo zábranou. 

OCHRANNÉ VLASTNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ SVODIČŮ  PŘEPĚTÍ  

BLESKOJISTKY 

Bleskojistky sestávají z jiskřišť sériově řazených s bloky nelineárních odporů SiC a paralelních odporů řídících 

potenciál podél bleskojistky. Zapalovací napětí vykazuje stejně jako u hrotových jiskřišť rázovou 

charakteristiku a při velmi strmých impulsech může být zapalovací napětí až o 30% vyšší než při standardním 

atmosférickém impulsu 1,2/50 μs. Nelineární bloky mají zhášecí funkci, tzn. že proud bleskojistkou po jejím 
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zapálení musí zhasnout při prvním průchodu proudu 50 Hz nulou. Pokud proud v jiskřištích při prvním 

průchodu proudu nulou nezhasne, bloky SiC nevydrží další absorpci tepelné energie a bleskojistka exploduje. 

Bleskojistky jsou vzhledem ke složité vnitřní struktuře choulostivé na otřesy při přepravě. Případné proniknutí 

vlhkosti způsobuje korozi jiskřišť s následným snížením zapalovacího napětí a rizikem destrukce. Pro všechny 

uvedené nevýhody se bleskojistky s bloky SiC v sítích NN postupně nahrazují bezjiskřišťovými omezovači 

přepětí. Při rekonstrukcích a u nových zařízení se používají omezovače přepětí. V případě zničení jedné 

bleskojistky je nutno vždy nahradit celou trojici (sadu) omezovači přepětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA charakteristika bloku ZnO a SiC 

BEZJISKŘIŠŤOVÉ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ 

Bezjiskřišťové omezovače přepětí sestávají ze sloupce bloků (kotoučů) nelineárních odporů ZnO. Bloky ZnO 

mají nelineární VA charakteristiku. Hlavní součástka omezovače „ZnO kotouč“ je schopna zvládnout 

vysokoenergetické přepěťové impulsy a minimalizování prosakujících proudů v podmínkách běžného 

provozu. 

Při provozním napětí jsou bloky ZnO zavřené a protéká jimi kapacitní proud řádu 1 mA a činná složka proudu 

je několik desítek μA. Zvyšuje-li se napětí, začne se blok (polovodič) otvírat a proud tekoucí omezovačem 

narůstá mnohem rychleji než přiložené napětí. Při proudech nad 1 kA se nelinearita otvírání bloků 

omezovače zmenšuje a proud již neroste tak rychle s rostoucím napětím. Největší využití omezovače 

k ochraně proti přepětí je ve střední části VA charakteristiky s proudy 1 A až 10 kA, kde je nelinearita největší. 

Na rozdíl od ochranných jiskřišť a bleskojistek omezovače absorbují celou energii přepětí. (Na ochranných 
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jiskřištích po zapálení klesne napětí téměř na nulu a energie přepětí se částečně odrazí do sítě a částečně 

rozptýlí do země. Na bleskojistce po zapálení napětí klesne na hodnotu napětí bloků SiC a část energie pohltí 

bloky, část se odrazí do sítě a část se rozptýlí v zemi). 

Výhodou bloků ZnO je, že reagují na přepětí téměř okamžitě a proud začne protékat v čase několik desítek 

ns.  

POUŽÍVANÉ SOUPRAVY A DOPLŇKY OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ PRO IVV NN 

 
 

 

Souprava pro IVV LVA–440B–EZK 
ENSTO SE 45.1 + omezovač 

Raychem 

Souprava pro IVV  
ENSTO SE 46.1 + omezovač ABB 

LOVOS–10/440 

Souprava pro IVV LVA – 440B - 
HSK 

TE P2X 150 + omezovač Raychem 

  
 

Ohebný propoj ESTA PO1 
se závitem M8 

Svorka ENSTO SM 1.11 pro 
připojení Cu vývodů 

omezovačů ZnO na zemnící 
zařízení 

Sdružená svorka ENSTO SL 19.4 
+ kryt SP 25 pro připojení 
vývodů omezovačů ZnO 

na zemnící zařízení 
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KOMPONENTY OCHRANY PROTI PŘEPĚTÍ 

Jak bylo již zmíněno, v ČR se jako vhodná ochrana proti přepětí osvědčily omezovače přepětí ZnO. Jsou 

vyráběny v několika variantách a provedeních tak, aby se mohly umístit na požadované místo v izolovaném 

vedení.  

Používají se omezovače přepětí třídy II podle ČSN EN 61643-11 a jsou určené pro ochranu elektrických 

zařízení připojených na venkovní sítě NN proti přepětí. 

ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ PROVOZNÍ FUNKCE: 

A) Viditelná indikace provozního stavu. 

B) Protitříštivá úprava. 

C) Odpojení interního odpojovače při vzniku poruchy omezovače je signalizováno odklopením nebo 
upadnutím víčka omezovače ve spodní části pouzdra. 

D) Snadná vyměnitelnost vadného omezovače, je vybaven šroubem a závitem M8. 

 

Signalizace poruchy omezovače přepětí ZnO Raychem 

  

Poruchový stav 
omezovače přepětí  
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OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ RAYCHEM A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

   
A B C 

Bez příslušenství, součástí 
omezovače je závitové ukončení M8 

Se svorkou pro holé vodiče 
Izolovaný pevný pravoúhlý vodič 

pro propichovací svorky 

   
D F H 

S přípojnicí na transformátor 
Izolovaný ohebný vodič pro 

propichovací svorky 
Izolovaný pevný pravoúhlý vodič 

s propichovací svorkou 

  
S L 

Uzemňovací svorka, křídlová matice se svorkou pro 
vodič 

Izolovaný Cu uzemňovací vodič, průřez 6 mm², délka 
1000 mm 
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VYSVĚTLIVKA OZNAČENÍ OMEZOVAČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ RAYCHEM 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

LVA-440B-BS = omezovač přepětí pro trvalé jmenovité napětí 440 V – 

pro připojení na holý vodič a s uzemňovací svorkou (křídlová matice 

se svorkou pro Cu vodič). 

LVA – 280B-EZK = omezovač přepětí pro trvalé jmenovité napětí 280 V – 

pro připojení na izolovaný vodič pomocí propichovací svorky ENSTO SE 45.1 

a s izolovaným uzemňovacím vodičem (6 mm² v délce 1000 m, zelenožlutá 

izolace). Dodavatelem soupravy je firma KAMAT. 

 

Způsob instalace a zapojení omezovačů na IVV NN 

LVA-280B 

nebo 

LVA-440B 

A, B, C, D, E, F, H nebo M K, L, S nebo Z 

Přívodní vodič Uzemňovací vodič 

K a jiné 

Specifické označení, 
např. značka 
dodavatele 


