Bc. René Vápeník
1.1 Kovové podpěrné body vedení nn a jejich chránění před
nebezpečným dotykem
U vedení nn je nutné celokovové stožáry (mřížové, manesmany) chránit před
nebezpečným dotykem neživých částí připojením na PEN vodič rozvodné sítě.

1.1.1 Požadavky normy PNE 33 0000-1
čl. 3.1.2 Neživé části

Za neživou část je považována vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a
která není při obvyklém užívání živá, ale může se stát živou v případě poruchy.
čl. 3.1.2.1 Neživé části rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V

a) vodivé kostry točivých i netočivých strojů;
b) vodivé kostry a kryty elektrických přístrojů a prvků rozvodného elektrického zařízení;
c) kovové nosné konstrukce a kovový upevňovací materiál nesoucí elektrické předměty
rozvodných elektrických zařízení (stožáry, konzoly, háky, kotvy a vzpěry);
Výjimku z bodu c) tvoří a proto je není nutné chránit:
-

konzoly pro upevnění zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací;
část kotevního drátu, která je od kotvené konstrukce oddělena předepsaným
kotevním izolátorem, který je mimo dosah (nejméně 3 m nad terénem);
konzoly a háky nesoucí vedení z holých vodičů, upevněné na dřevěných nebo
železobetonových sloupech, které jsou mimo dosah;
nosná lana samonosných závěsných kabelů,
kotevní dráty bez kotevního izolátoru a vzpěry, pokud jsou ukotveny ve zdivu
budovy a místo upevnění je mimo dosah (nejméně 3 m nad terénem);
kotevní drát nevodivého stožáru upevněný ve vzdálenosti větší než 20 cm od
kovové části podpěry vedení;
nepřístupná ocelová výztuž železobetonových sloupů;
trubkové opěrné body nesoucí vedení z holých vodičů pokud jsou upevněny
na střeše nebo ve zdivu objektu a místa upevnění jsou mimo dosah (nejméně
3 m nad přístupným stanovištěm).

d) kovové trubky (i ohebné) elektrického vedení s příslušným instalačním materiálem;
Výjimku z bodu d) tvoří a proto je není nutné chránit:
- pláště plášťových trubek i ohebných a jejich příslušenství,
- kovové trubky chránící elektrické zařízení třídy II (např. kabely) nebo s
rovnocennou izolací;
- kovové příchytky a závěsy kovových trubek.
e) kovové obaly, tj. pláště a pancíře kabelů a chráněných vodičů a jejich vodivé příslušenství
(rozvodky, koncovky, spojky); kovové kabelové soubory se spojí s kovovým pláštěm kabelů;
f) vodivé odnímatelné zábrany, pokud nejsou ve vodivém spojení s chráněnými částmi; za
vodivá spojení se považují například klouby a závěsy upevněné na chráněném rámu.
čl. 3.3.3.3 Všechny neživé části distribuční sítě TN dodavatele elektřiny musí být spojeny s

hlavním bodem uzemnění sítě prostřednictvím vodičů PEN nebo vodičů PE. Hlavním bodem
uzemnění distribuční sítě je zemnič příslušející středu (uzlu) vinutí zdroje (například transformátoru).
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1.1.2 Rizika
Tento typ podpěrných bodů bývá často současně uzemněn. Samotné uzemnění ale samo o
sobě nezaručuje splnění podmínek účinné ochrany samočinným odpojením. Předpokládejme,
že podpěrný bod je uzemněn velice dobrým zemničem o Rz=10 Ω. Pokud dojde k průrazu
napětí Un=230 V na kovový podpěrný bod (přetržení vazu a pád fázového vodiče na
konzoly), začne zemničem protékat proud I=Un/Rz=230/10=23 A. Tento proud v žádném
případě nemůže zajistit vybavení příslušeného nadproudového jistícího prvku, např. jističe o
In=200 A. Na podpěrném současně dojde k výskytu nebezpečného dotykového napětí, jehož
hodnota se bude blížit hodnotě fázového napětí 230 V !!! Velikost tohoto napětí bude snížena
o úbytek napětí vzniklý na fázovém vodiči (řádově o jednotky voltů). Velikost hodnoty
uzemnění má velký vliv na velikost poruchového proudu protékajícím zemničem, avšak na
velikost nebezpečného dotykového napětí je jeho vliv minimální. Velikost napětí se rozdělí
v poměrů velikosti odporu fázového vodiče (řádově setiny až desetiny ohmu) a odporu
zemniče (řádově jednotky a desítky ohmu). Ve stejném poměru se rozdělí napětí.

1.1.3 Jak co nejjednodušeji provést nápravu
PNE 33 0000-1 v tabulce č. 3 řeší průřezy vodičů PEN v závislosti na typu a velikosti
průřezu fázového vodiče.
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Nic se však nezkazí připojením dříku stožáru vodičem stejného typu a stejného
průřezu, jako je nejvyšší průřez fázového vodiče vyskytujícího se na podpěrném bodě.

Propojení dříku stožáru
s PEN vodičem.

Obr. 1 Příklad provedení připojení dříku celokovového stožáru s PEN vodičem.
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