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ABSTRAKT 

Práce obsahuje problematiku přepěťových ochran v sítích nízkého napětí. První část se 

věnuje teoretickému rozboru o přepětí, kde je popsán vlastní vznik a základní dělení. Druhá 

část je věnována vnitřním a vnějším ochranám, kde je charakterizováno, co ochrany obsahují a 

metody, pomocí kterých se ochrany navrhují. Ve třetí části je krátce pojednáno o počítačových 

softwarech, které podporují dimenzování a projektování ochran. 

Druhá polovina práce se věnuje konkrétnímu návrhu ochrany pro objekt hasičské zbrojnice, 

kde jsou nejprve určena rizika pro stavbu bez ochrany a následně pro chráněnou stavbu, návrh 

vnější ochrany společně s ověřením a návrh vnitřní ochrany. 
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ABSTRACT 

The work include the issues about surge protection in low voltage networks. The first part 

give a theoretical analysis of the surge protection, where is described own creation and basic 

division. The second part give a inner and outer protections, where is characterized, what 

protections contain and methods, with which to design protection. In the third part is few words 

about computer softwares, which supports dimensioning and design protections.  

The second half of the work give a specific design of protections for fire station, first there 

are determinated risks for building without surge protection and after for building under surge 

protection, design of outer protection together with verification and design of inner protection. 
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1. Úvod 

V dnešní době je stále větším trendem zavádění moderních elektronických zařízení, do 

různých oborů lidské činnosti. Setkáme se s nimi v průmyslu, kde se využívají v zařízeních pro 

přenos, zpracování dat, řízení, kontrolu výrobních procesů až po výkonové členy pohonných 

jednotek. V domácnostech se elektronika prosazuje také čím dál více, zejména v podobě 

domácích spotřebičů a výpočetní techniky, bez které si již dnes mnoho lidí ani nedokáže 

představit život. 

Rozšíření elektroniky sebou ovšem přináší jeden problém, a to její citlivost na rušivé 

elektromagnetické vlivy, které mohou mít za následek krátkodobé poruchy, nebo i destrukce 

zařízení. Častou příčinou těchto problémů bývá tzv. atmosférické přepětí. 

Z těchto důvodů se zabýváme projektováním ochran elektrických rozvodů, které výrazně 

eliminuji možné škody na námi používaných spotřebičích.  
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2. Cíle práce 

Teoretické seznámení s danou problematikou, kterou představuje účinek blesku na objekty 

a sítě nízkého napětí, představit základní možnosti ochrany proti těmto vlivům pomocí vnějších 

a vnitřních ochran a uvést softwarové možnosti pro podporu dimenzovaní a projektování 

přepěťových ochran. 

Pro konkrétní objekt hasičské zbrojnice vytvořit návrh celkové ochrany, počínající analýzou 

rizika stavby a následně vypracováním návrhu vnější a vnitřní ochrany.       
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3. Přepětí v sítích NN 

Přepětí v sítích nízkého napětí je dnes asi největší hrozba pro většinu elektrických obvodů. 

V případě, že se v elektrické síti objeví přepětí různého druhu, většinou to znamená fatální 

důsledky pro připojené elektrické přístroje. Jako přepětí se dají považovat jakákoli napětí, která 

jsou vyšší o 10 % a více, než napětí jmenovité, ať už se jedná o rychlý přechodný děj, nebo 

relativně dlouho zvýšené napětí v rozvodné síti.  

V drtivé většině případů vzniklého přepětí, se jedná o krátkodobé přepětí impulsního 

charakteru, trvajícího v řádu několika mikrosekund až několika milisekund disponujícího 

kmitavým tlumeným, nebo netlumeným průběhem. Takováto přepětí označujeme jako 

transientní nebo impulsní. V závislosti na velikosti přepětí se mohou nežádoucí účinky 

na elektronice projevovat až za delší dobu, kdy je elektronika vystavována slabším přepěťovým 

impulzům, což vede k postupné destrukci součástek, nebo okamžitě, kdy je zařízení zničeno 

silným přepěťovým impulzem [1]. 

Působení transientního přepětí může vést k těmto jevům: 

 požáry 

 degradace izolace 

 zničení přístrojů, zvláště tedy jejich elektronických obvodů 

 chybové stavy ochranných zařízení, zejména proudových chráničů 

 poškození nebo chybové stavy zabezpečovacích zařízení, jako EPS a EZS 

 poškození komunikačních zařízení, jako jsou počítače, telefony, faxy apod. 

 ztráta nebo poškození uložených dat, zejména v případě magnetických nosičů 

3.1. Atmosférické přepětí 

Patří mezi energeticky nejvýznamnější představitele, přispívající ke vzniku přepětí ve formě 

přírodního zdroje, který reprezentuje blesk. Atmosférické výboje se vyskytují navzájem mezi 

mraky, nebo mezi částmi mraků a zemí. Jako důvod vzniku výbojů se považuje proudění vlhkého 

a teplého vzduchu, které vyvolá pohyb vzduchové masy, to má za následek rozdíly mezi 

elektrickými náboji vzduchového obalu země a tedy vznik elektrického výboje [1]. 

3.1.1. Druhy atmosférických výbojů 

Z důvodu ochrany proti přepětí nás zajímá zejména výboj mezi mrakem a zemským 

povrchem, kdy se může šířit směrem k zemskému povrchu, nebo naopak, to určuje polarita 

výboje. Existují čtyři základní typy výbojů: 

 Negativní výboj mrak – zem, označovaný jako sestupný blesk se záporným nábojem. 

 Negativní výboj zem – mrak, označovaný jako vzestupný blesk přenášející kladný náboj 

ze zemského povrchu. 

 Pozitivní výboj mrak – zem, označovaný jako sestupný blesk s kladným nábojem. 

 Pozitivní výboj zem – mrak, označovaný jako vzestupný blesk přenášející záporný náboj 

ze zemského povrchu. 
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Na území České republiky se vyskytují zejména výboje typu mrak – zem, které jsou z 90 % 

zastoupeny výboji se záporným nábojem. Na kladné výboje tak zbývá maximálně 10 % 

z celkového počtu všech atmosférických výbojů [1].  

3.1.2. Vznik atmosférického výboje 

Na obloze v rozmezí výšky 2 až 5 km od zemského povrchu vznikají bouřkové mraky 

o velikosti 5 až 11 km. Ve vyšších částech mraků jsou jako nosiče kladného náboje využívány 

lehké ledové vločky a naopak ve spodní části mraků jsou kroupy nositeli záporného náboje. Mezi 

takovýmto mrakem a zemí tedy vzniká elektrické pole, které při dosažení intenzity 0,5 až 10 

kV/cm zapříčiní vznik elektrického výboje. 

Od místa vzniku záporného náboje ze spodní části mraku se pomocí ionizace vzduchu vytvoří 

kanál blesku, který disponuje tenkým vodivým jádrem a stupňovitě se blíží zemskému povrchu. 

Při dosažení vzdálenosti několika desítek metrů od povrchu země dojde v místě s vyšším 

gradientem intenzity elektrického pole k přesažení kritické hodnoty elektrické pevnosti vzduchu 

a vznikne tzv. vstřícný výboj, který postupuje od zemského povrchu vzhůru. V okamžiku spojení 

mezi těmito blesky dojde k vytvoření vodivé dráhy, po které postupuje vstřícný výboj vzhůru. 

Vytvoří se ionizovaný kanál o průměru kolem 5 cm, ve kterém dochází k obrovskému nárůstu 

proudové hustoty, tím pádem také teploty, která se pohybuje v rozmezí 20000 až 30000 °C. Takto 

se postupně rozvine hlavní bleskový výboj, který potřebuje k dosažení proudového maxima čas 

asi 50 µs, při době trvání výboje cca. 250 µs. Průměrná délka takovýchto blesků se odhaduje 

kolem 6 km [1]. 

Při vzniku kanálu blesku proniká oblohou vždy jako první tzv. vyhledávací výboj, který 

prochází nejvodivější dráhou, která určuje další směr rozvoje hlavního bleskového kanálu. 

Průchod blesku a tedy i velké tepelné stopy má za následek tzv. termickou ionizaci, při níž tepelná 

setrvačnost částic uchová ještě nějakou dobu vodivý ionizovaný kanál na dráze výboje. Tím 

se umožňuje vznik několika dalších výbojů, které vybíjejí potenciál bouřkového mraku. Tímto 

způsobem mohou vzniknout i desítky následných dílčích výbojů, které již ovšem disponují 

mnohanásobně menší silou i dobou trvání. 

Velké změny teplot, které způsobuje průchod blesku, mají za následek prudké zvýšení tlaku 

vzduchu, který může stoupnout až stonásobně. Důsledkem tohoto navýšení je prudké rozpínání 

a vznik tlakové vlny. Takto vzniklý projev označujeme jako hrom [1]. 

Mezi nejčastější formy blesků patří blesk symbolizující klikatou čáru, tzv. čárový, který 

je vždy doprovázen hromovým projevem. Plošný výboj, též označovaný jako blýskavice poznáme 

podle rozptýleného světelného záblesku, protože náboj mezi mraky není dostatečně veliký, aby 

byl vytvořen vodivý kanál čárového blesku, vznikne tedy jen doutnavý výboj. Mezi další formy 

blesků můžeme zařadit například: Stuhový – vodivé kanály blesku jsou posunuty větrem. 

Růžencový – bleskový kanál se rozdělí na více světelných úseků připomínající kuličky na šňůrce 

růžence, které postupně nezávisle na sobě vybuchují, což je doprovázeno zvukovým efektem. 

Dlouhý výboj neboli bleskový chvost má trvání v řádu desítek milisekund, ovšem při amplitudě 

stovek ampér a jedná se zpravidla o výboj země – mrak, mezi větším počtem výbojů mrak – zem. 

Zřídka se objevuje také kulový blesk, který je ovšem dodnes velkou neznámou ať už vznikem 

nebo následným chováním [2]. 



 Přepětí v sítích NN 5 

 

Kromě blesků se dělí také oblasti, s různou pravděpodobností vzniku bouřek - blesků. Obecně 

se dá říci, že největší koncentrace bouřek i blesků lze zaznamenat v rovníkových oblastech. Toto 

však platí jen částečně, důležité je také zohlednit geografické podmínky různých území, která 

taky velkou měrou ovlivňují vznik bouřek. Např. v hornatém území bude určitě docházet 

k většímu výskytu bouřek a tím i blesků. Toto je tedy další důležitá podmínka při navrhování 

ochranných opatření. Z tohoto důvodu se zpracovávají údaje o lokálním výskytu bouřkové 

činnosti a vypracovávají se tzv. izokeraunické mapy, které v sobě zahrnují výsledky 

dlouhodobého sledování bouřkové činnosti pro danou oblast. 

3.1.3. Typy úderů blesku 

Pro výsledný rozsah a povahu nežádoucích účinků rozeznáváme tyto základní varianty působení 

blesku: 

 Přímý úder blesku do objektu bez vnější ochrany před bleskem – V případě, že se výboji 

do cesty postaví nějaký objekt, vyhledá si nejvodivější cestu, která může být jak 

po povrchu objektu, tak i skrze objekt. Objekt, který není chráněn hromosvodem, tedy 

nemá jasně definovanou vodivou dráhu a výboj, nebo jeho dílčí část prochází 

nekontrolovatelně objektem. To vede k vzniku lokálního oteplování objektu a vzniku 

potenciálových rozdílů, které mají za následek řadu nebezpečných jevů. 

 Přímý úder blesku do objektu s ochranou před bleskem – Objekt vybavený hromosvodem 

má tedy předem stanovenou vodivou dráhu, po které výboj sjede do země.  Do vnitřních 

prostor objektu by tedy neměli pronikat žádné části výboje, což bohužel není vždycky 

pravda. Situaci nám zhoršuje nenulový odpor uzemnění, který má při průchodu 

bleskového proudu za následek krátkodobé zvýšení potenciálu uzemňovací soustavy. 

V případě, že je v budově provedeno hlavní a doplňkové pospojování, vzroste současně 

s potenciálem uzemňovací soustavy také potenciál všech kovových částí budovy. Rozdíl 

potenciálů může být až v jednotkách milionu voltů [1]. 

 Přímý úder blesku do nadzemního vedení NN – Jestliže blesk udeří do nadzemního vedení 

nízkého napětí, nebo datového kabelu, velmi lehce se do připojených objektů zavlečou 

bleskové proudy. Účinnou ochranu před tímto nebezpečím nám zajistí pouze zcela 

funkční uzemňovací systém, vhodně doplněný o svodiče bleskových proudů [3]. 

 Přímý úder blesku do nadzemního vedení VN – Pro nízkonapěťové objekty se jedná 

o mnohem šetrnější variantu, protože transformátory v rozvodně bývají vybaveny svodiči 

přepětí a navíc vedení VN a NN je zde galvanicky odděleno transformátorem. To má 

za následek výrazné zredukování účinků blesku v síti. Stále ale musíme počítat s možností 

přenosu přepěťových impulsů kapacitní, nebo indukční vazbou mezi vinutím a vývodem 

transformátoru [1]. 

 Blízký úder blesku – Úder blesku v blízkosti budovy způsobuje silné kapacitní, indukční 

i galvanické vazby, které nejčastěji vznikají na společné zemnící soustavě, která rozvede 

rozdíl potenciálů do všech připojených objektů. Indukční a kapacitní vazby způsobují 

ještě větší problém, protože ty jsou schopny šířit rozdíl potenciálů i na navzájem 

nezávislých sítích. 
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 Vzdálený úder blesku – Na delší vzdálenost se účinky blesku šíří hlavně po vedeních, kdy 

dosah těchto účinků se pohybuje v rozmezí okolo 2 kilometrů.  

 Bleskový výboj mezi mraky – V tomto případě nás ohrožuje pouze elektromagnetická 

indukce, která přenáší nežádoucí impulsy, ty mohou proniknout do různých 

slaboproudých či silových zařízení [1]. 

3.2. Průmyslová přepětí 

Jsou brána jako nežádoucí transientní přepětí, které má zapříčiněný vznik v technicky 

nedostatečně vyřešených spínacích procesech. Působí zpravidla na zařízení připojená ke stejné 

metalické síti, ale prostřednictvím kapacitních a indukčních vazeb mohou ovlivňovat i zdánlivě 

samostatné soustavy. 

3.2.1. Spínací přepětí  

Označované zkratkou SEMP (Switching Electromagnetic Pulse), vyskytuje se ve všech 

silových sítích, a jak název naznačuje, jeho vzniku předchází nějaký spínací proces. Vrcholová 

hodnota tohoto přepětí může v některých případech dosáhnout hranice až 10 kV, přičemž závisí 

hlavně na druhu sítě a zátěže. Mezi hlavní zdroje spínacího přepětí patří především: 

 Odpínání nezatížených zařízení s indukčností připojených paralelně ke zdrojům napětí. 

 Odpínání sériově připojených zařízení s indukčností od velkých proudových zdrojů, 

kompenzátorů, nebo vodivých smyček. 

 Rychlé spínání frekvenčně nebo fázově řízených výkonových obvodů. 

 Jiskření sběračů na komutátorech a sběracích kroužcích strojů. 

 Spínání kapacitní zátěže rázové tlumivky a transformátoru. 

 Ferorezonanční jev 

Jako zdroj spínacího přepětí si tedy můžeme představit nějaký velký průmyslový stroj, ale 

také běžná zařízení používaná v domácnostech, jako např. zářivky a hlavně malé sériové motory, 

kdy při poruše odrušovacího prvku, zpravidla kondenzátoru, vzniká přepětí [1]. 

3.2.2. Elektrostatické přepětí 

Označuje se zkratkou ESD (Electrostatic Discharges), vzniká při vyrovnávání náboje, který 

vznikl třením dvou izolačních materiálů. Jako nejznámější příklad můžeme použít osobu 

oblečenou do oděvu ze syntetických vláken s kovovou kostrou. Přepětí disponuje pouze malou 

energií, ale i tak může napáchat velké množství škod. Při chůzi v obuvi s izolovanou podrážkou 

se může člověk nabít až na napětí 10 kV. To v kombinaci s kapacitou několika pikofaradů má při 

přiblížení se na několik milimetrů k elektronicky citlivé součástce destruktivní účinek. 

3.2.3. Nukleární elektromagnetický impuls 

Označuje se zkratkou NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse) a vzniká při jaderném 

výbuchu, kdy ve výšce několika set kilometrů výbuch zapříčiní vznik silného 

elektromagnetického rušení, které na zem nemusí doprovázet žádný doprovodný jev jako 

je tlaková vlna. Toto rušení má za následek vznik velmi strmého a silného nukleárního 

elektromagnetického impulsu [1].
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4. Ochrana před účinky přepětí 

Tato část se bude věnovat systémům, které se používají pro zmírnění účinků přepětí 

a pomáhají předcházet hmotným škodám. Používáme dvojí dělení na vnější a vnitřní ochranu 

proti přepětí. 

4.1. Vnější přepěťová ochrana 

Vnější přepěťová ochrana, tedy hromosvod, zajišťuje umělou vodivou cestu, která je schopna 

bezpečně odvést bleskový výboj do země, aniž by došlo k nějaké majetkové újmě na chráněném 

objektu. Zpravidla se instaluje na zařízeních, kde by mohl blesk způsobit: [4], [5]. 

 Ohrožení života – stavby s výskytem většího množství lidí, zvířat atd. 

 Porucha s rozsáhlými důsledky – elektrárny, vodárny plynárny atd. 

 Nebezpečí výbuchu – chemický průmysl, sklady atd. 

 Škody na kulturním majetku - muzea, knihovny, chráněné budovy atd. 

 Ohrožené stavby v důsledku jejich polohy na vyvýšených místech. 

Pro ochranu před bleskem je zavedený systém ochran tzv. LPS, který zahrnuje dělení do čtyř 

tříd, kdy každá třída odpovídá určité hladině ochrany. Třída jedna odpovídá nejjistější ochraně, 

naopak třída čtyři je základní ochrana. 

Třídy LPS jsou závislé na: 

 parametrech blesku 

 poloměru valící se koule, velikostí ok a ochranném úhlu 

 vzdálenostech mezi svody a okružními vodiči 

 vzdálenosti, která zamezuje jiskření 

 minimální délce vodiče 

Třídy LPS nejsou závislé na: 

 ekvipotencionálním pospojování 

 tloušťce oplechování nebo potrubí v jímací soustavě 

 materiálech LPS a podmínkách použití 

 materiálech, tvarech a minimálních rozměrech jímací soustavy, svodů a uzemňovací 

soustavy 

 minimálních rozměrech spojovacích vodičů. 

Pro správný návrh zejména z technického hlediska je důležité, jednotlivé kroky projektu 

a montáže sladit již při samotné realizaci chráněné stavby, zejména v důsledku využití kovové 

konstrukce stavby jako součástí LPS. Při dodatečné instalaci ochrany na již zhotovené stavbě by 

mělo být zváženo provedení LPS, proti jiným opatřením ochrany před bleskem podle platné 

normy, kdy je možné vybrat jiné opatření se stejnou úrovní ochrany při snížených nákladech [6]. 
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Třída ochrany LPS 
Poloměr valící 

se koule [m] 
Velikost ok mříže [m] Vzdálenost mezi svody [m] 

I 20 5 x 5 10 

II 30 10 x 10 10 

III 45 15 x 15 15 

IV 60 20 x 20 20 

Tabulka 1: Třídy ochrany LPS a jejich parametry [6] 

Typické budovy pro třídy ochrany LPS 

 třída ochrany I: nemocnice, občanské budovy, budovy s nebezpečím výbuchu 

 třída ochrany II: školy, průmyslové a obchodní budovy 

 třída ochrany III: kostely, muzea a veřejná kultura 

 třída ochrany IV: Ostatní  

Existují dva základní druhy hromosvodů: 

 Pasivní - patří mezi nejrozšířenější ochrany před úderem blesku. Jeho princip spočívá 

pouze ve vytvoření vodivé bariéry, která odvede blesk do zemnící soustavy a nedovolí 

průnik blesku na chráněný objekt. Mezi nejčastěji používané materiály na zhotovení 

hromosvodu se používá žárově zinkovaná ocel, nerezová ocel, hliník a měď. 

 Aktivní - v průběhu bouřky vytváří ve svém okolí pole, které přitahuje blesk na mnohem 

větší vzdálenost, než pasivní hromosvod. Pomocí vysokofrekvenčních pulsů, se vytvoří 

kladný výboj značné délky, který svede hlavní bleskovou větev k jímacímu zařízení [4], 

[5]. 

Hromosvod se skládá ze tří částí: 

 jímací zařízení 

 svod 

 zemnící soustava 

 
Obrázek 1: Části hromosvodu [3] 



 Ochrana před účinky přepětí 9 

 

4.1.1. Jímací zařízení 

Smysl jímacího zařízení spočívá v zachycení bleskového výboje, který se vyskytne poblíž 

chráněného objektu, nebo speciálně určeného prostoru, který hromosvod chrání. Jímací zařízení 

se obvykle konstruuje z různých tyčí, napnutých drátů, nebo speciálních vedení v různých 

provedeních, které rozlišujeme: 

 Hřebenová soustava – Jímací zařízení je umístěno na hřebenu sedlové střechu po celé 

délce hřebenu, kdy převyšuje dolní okraj střechy aspoň o jeden metr. 

 Mřížová soustava – Jímací zařízení je zde tvořeno sítí vodičů, které jsou v místě křížení 

spojeny. Touto sítí (mříží) se pokrývá celá střecha, kdy krajní vodiče kopírují obvod 

střechy. 

 Tyčový hromosvod – Za použití jímacích tyčí se osadí místa nejpravděpodobnějšího úderu 

blesku. Používá se hlavně k ochraně předmětů, které vyčnívají nad okolí. 

 Oddálený hromosvod – Není žádným způsobem spojený s chráněným předmětem 

či budovou, hromosvod se instaluje jako stožárový, závěsný či klecový [5], [6]. 

 

Obrázek 2: Provedení jímacích zařízení [5] 

Pro návrh jímacího zařízení jsou rozhodující především rozměry a povaha objektu, kdy podle 

normy ČSN EN 62305 využíváme tyto metody: 

 Metoda ochranného úhlu 

 Metoda mřížové jímací soustavy 

 Metoda valivé koule 

Pro jímací zařízení se určuje ochranný prostor, který je chráněný na nějaké úrovni 

spolehlivosti před úderem blesku. Postup ke stanovení ochranného prostoru přitom závisí 

na zvolené metodě návrhu, případně kombinací metod, kdy se společně využívají například 

tyčové a mřížové jímače. Metoda ochranného úhlu a mřížové jímací soustavy se dá použít jen 

pro některé specifické typy objektů, kdežto metoda valivé koule se dá použít všude [5], [6]. 
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4.1.1.1. Metoda ochranného úhlu 

Návrh jímacího zařízení pomocí této metody je poměrně jednoduchý, ale využít se dá pouze 

u jednoduchých staveb, které se osazují tyčovými jímači, hřebenovou soutavou nebo jejich 

kombinacemi. Podle normy ČSN EN 62305 se dle výšky a velikosti uvažovaného ochranného 

úhlu objektu dělí na čtyři třídy ochrany. Z Obrázku 3. je patrné, že do výšky tří metrů je ochranný 

úhel konstantní, nad tuto výšku se již začíná zmenšovat. Důležité u této metody je, že ji lze využít 

pouze v oblasti vyobrazených křivek. U jednoduchých staveb s třídou ochrany IV tedy nesmí 

vrchol objektu přesáhnout 60 metrů, třídu ochrany I můžeme využít do výšky 20 metrů. Při 

návrhu ochrany začneme výškou objektu, kterou naznačíme na vodorovnou osu, postupujeme 

svisle vuhůru, až narazíme na průsečík výškové hodnoty s požadovanou třídou ochrany, na svislé 

ose pak odečteme velikost ochranného úhlu [1], [6], [7]. 

 
Obrázek 3: Stanovení ochranného úhlu [1] 

4.1.1.2. Metoda mřížové jímací soustavy 

Mřížová jímací soustava je vhodná hlavně pro rovné plochy, osazuje se tedy nejvíce 

na objektech s rovnými střechami. Vytvoří se síť jímacích zařízení, která jsou v místech 

vzájemného křížení spojeny. K této ochraně se na okrajích a v místech, kde ze střechy vystupují 

nějaké doplňky, jako jsou například klimatizační jednotky, antény apod. doplní pomocné 

vertikální jímače [1], [6], [7]. 

Podle ČSN EN 62305-3 dělíme čtyři třídy ochran mřížové jímací soustavy, kdy rozhodující 

parametr je velikost ok na síti, viz Tabulka 2, kde jsou třídy rozepsány. Z dlouhodobé praxe 

vychází, že pro účinnou ochranu, by neměla velikost oka přesáhnout velikost 15x15 m. to splňuje 

ochrana do III. třídy. V případě že potřebujeme ochránit budovu, která dosahuje výšky 60 m 

a více, doporučuje se použití dalšího ochranného zařízení v podobě ochrany před bočním úderem 

blesku. Toto opatření se týká přibližně posledních 20 % výšky budovy, zahrnující ochranný 

vodič, který obepíná stavbu a navazuje na mřížovou soustavu. 

Při navrhování mřížové jímací soustavy je třeba pokrýt hlavně pravděpodobná místa úderu 

blesku, kam patří hlavně klenby a hrany. Pro ochranu lze použít strojená jímací vedení a také 

vlastní prvky stavby, které tvoří náhodné jímače [1], [6], [7]. 
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Třída ochrany Velikost ok mříže [m] Vrcholová hodnota proudu I [kA] 

I 5 x 5 200 

II 10 x 10 150 

III 15 x 15 100 

IV 20 x 20 100 

Tabulka 2: Parametry mřížové jímací soustavy [6] 

4.1.1.3. Metoda valivé koule 

  Oproti předchozím dvěma metodám je metoda valivé koule založena nejvíce na respektování 

vzniku rozvoje blesku pomocí vyhledávacího výboje, je tedy nejvíce vhodná pro složité stavby 

v husté zástavbě. Ochranný prostor této metody vytvoříme smyšleným pohybem koule 

po zemském povrchu, při kterém dochází ke kontaktu s ochranným zařízením a obvodem staveb, 

kde v místě dotyku lze předpokládat úder blesku. Pro efektivní návrh je třeba zamezit kontaktu 

povrchu koule s povrchem objektu, který potřebujeme ochránit. Podle poloměru bleskové koule 

rozdělujeme opět třídy ochrany, viz Tabulka 3. [1], [6], [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranný prostor, který vytvoříme touto metodou je menší, než prostor tvořený obrysovou 

křivkou, kterou získáme pomocí metody ochranného úhlu. Proto se dá říci, že návrh pomocí 

metody bleskové koule je důslednější. Mezi podmínky a požadavky na realizaci ochrany této 

metody je především nutnost ochrany hran a rohů plochých střech, stejně tak přesahující části 

střechy. Opět jako v předchozím případě i zde se dají použít jako jímací prvky speciální strojené 

jímače, nebo různé kovové prvky a části stavby jako náhodné jímače. 

Strojené jímače můžeme instalovat přímo na střešní krytinu, ale pouze v případě, že se na 

střeše nevyskytuje žádný hořlavý materiál, jinak musíme dodržet minimální určenou 

bezpečnostní vzdálenost jímače od povrchu střechy, která se udává pro běžné hořlavé materiály 

v rozmezí 50 – 100 mm. V případě lehce hořlavých materiálů, jako došky apod. se udává 

minimální vzdálenost 400 mm. Dále platí, že při použití lehce hořlavých materiálů nesmí být 

v kontaktu s žádnou součástí ochranného zařízení, případně se nesmí ukládat žádné prvky ani 

pod krytinu, která by mohla být při úderu blesku propálena, nebo by mohla být vystavena jiným 

tepelným zničujícím jevům [1], [6], [7]. 

Třída ochrany Poloměr bleskové koule [m] 

I 20 

II 30 

III 45 

IV 60 

Tabulka 3: Parametry valivé koule [6] 

Obrázek 4: Metoda valivé koule [6] 
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4.1.2. Svody 

Zajišťují transport bleskového výboje od jímacích zařízení do uzemňovací soustavy. Jejich 

realizace bývá většinou vně budovy, ale existují i technická řešení, která počítají s instalací pod 

obvodový plášť, případně do vnitřních prostor budovy. Svody se snažíme realizovat co nejvíce 

rovné, bez zbytečných oblouků a s co nejkratší dráhou mezi jímacím zařízením a zemnícím 

systémem. Rozložení svodů na chráněném objektu by mělo být rovnoměrné a pokud možno 

v rozích chráněného objektu. Další se pak umísťují do vzdálenějších míst od dveří, oken 

a železných součástí, které nejsou propojeny s hromosvodem. Vždy je třeba zachovat minimální 

dovolené vzdálenosti svodu od podkladové plochy, kdy se opět řídíme podle hořlavosti materiálu. 

Je nutné také dodržet nějaký minimální rozestup mezi vodivými částmi stavby a jejího 

technologického vybavení, přičemž musíme respektovat nejnižší dovolené průřezy vodičů, 

kterými svod realizujeme a zabránit, aby svody vedli stejnou cestou jako silové či slaboproudé 

rozvody budovy, ať už vně, nebo uvnitř budovy. V prostředí, kde hrozí zvýšený výskyt koroze, 

jako jsou například okapy střech a související potrubí odvádějící vodu ze střechy je realizace 

svodů hromosvodu zakázána [1], [6], [7]. 

Pro návrh svodů u staveb bez nebezpečí výbuchu se řídíme těmito požadavky: 

a) Pro stavbu obdélníkového tvaru s poměrem délek obvodových zdí 1:5 a menším, připadá 

na každých 15 m délky obvodu jeden svod. 

b) Pro stavbu obdélníkového tvaru s poměrem délek obvodových zdí větší jak 1:5 a budovám 

s jiným, nebo různě členitým půdorysem je nutné instalovat svod na každých započatých 

30 m délky obvodu. 

c) Malé budovy by měly být vybaveny alespoň dvěma svody, které je potřeba umístit 

co nejdále od sebe. Pouze v případě jednopodlažní budovy s obvodem zdí do 40 m 

a délkou delší stěny do 15 m postačuje instalovat jediný svod. 

d) U staveb s výškou nad 30 m je potřeba na každých započatých 15 m délky obvodu 

instalovat jeden svod 

e) U vysokých a úzkých objektů s výškou nad 30 m, což mohou být různé věže, rozhledny 

apod. musí být minimálně dva svody, pokud možno úhlopříčně od sebe. 

Zkušební svorky by měli být umístěny na vnějších svodech ve výšce 1,8 až 2 m nad zemským 

povrchem, v dostatečné vzdálenosti od držáku ochranného úhelníku i podpěrek vedení tak, aby 

bylo možné vedení jednoduše rozpojit. U svodů instalovaných pod obvodovým pláštěm budovy 

se ve výšce 0,6 až 1,8 m uloží zkušební svorky do různých skříní či výklenků, Důležitá 

je dostatečně zvolená velikost skříněk, aby bylo možné zkušební svorku rozpojit a připojit 

příslušné měřící zařízení [1], [6], [7]. 

Podle současných stavebních technologií je snaha využívat čím dál více kovové části staveb 

jako svody.  Předpokladem ale je dodržovat tyto zásady: 

a) V železobetonových konstrukcích musí být svody svařeny, nebo jinak důsledně spojeny 

s armaturou stavby, musí být zajištěna protikorozní úprava. 

b) Konstrukce betonových panelů musí být stavěna na dostatečný průřez ocelové výztuže 

i plochy připojovacích svorek. 
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c) Kovové konstrukce i fasády musí být dostačujícím způsobem propojeny s jímači 

i uzemněním, kdy se předpokládá vytvoření propojovacích míst v rastru 6 až 12 m 

s možností připojit stínící prvky budovy. 

d) U obvodových železných plášťů sestavených z velkého počtu dílů, je třeba zvážit 

vzájemné spojení a připojení ke konstrukci stavby. 

e) V případě použití vodivé střešní krytiny je třeba zajistit její propojení s blízkým zařízením 

vnější ochrany před bleskem, případně vodivými částmi nosné stavební konstrukce 

stavby. 

f) V rozsáhlých stavbách je potřeba zhodnotit prostorové rozdělení bleskového proudu 

i rozdíly potenciálů. 

g) Stavební a dilatační mezery musí být vícenásobně přemostěny, aby si zachovali své stínící 

vlastnosti. 

h) Objekty s menšími plochami půdorysu by měli být osazeny alespoň dvěma svody. 

Instalace svodů je dělena také podle tříd ochran, které mezi sebou rozlišují vzdálenosti mezi 

svody, viz Tabulka 4. 

Třída ochrany Typická vzdálenost [m] 

I 10 

II 10 

III 15 

IV 20 

Tabulka 4: Typické vzdálenosti mezi svody pro třídy ochran [6] 

4.1.3. Uzemnění 

Jedná se o koncovou část hromosvodu, která má za úkol svést proud bleskového výboje pod 

zemský povrch, kde se proud rozptýlí do povrchových vrstev země, pokud možno bez vzniku 

nadměrných rozdílů potenciálů mezi různými místy chráněného stavebního objektu. Snažíme se 

také, aby navrhované uzemnění dosahovalo co nejmenšího vlastního odporu zemničů a okolním 

prostředím. Svod můžeme připojit buďto na vlastní zemnič, nebo na mnohem častěji využívanou 

společnou zemnící soustavu pro více svodů. Zemniče by přitom měli být rozmístěny 

co nejrovnoměrněji po obvodu stavby. Objekty u kterých svody tvoří kovové prvky, ale nejsou 

dobře spojeny se zemí, musí být uzemněny pomocí zemničů v počtu, který odpovídá velikosti 

budovy [1], [6], [7].  

Používáme tyto druhy zemničů: 

 tyčové nebo trubkové 

 drátové nebo páskové 

 deskové (v dnešní praxi se již nedoporučují) 

 základové strojené, zabudované v základech 

 základové náhodné, popřípadě výztužná armatura betonu 

 kovové výztužné prvky jiných betonových dílů, které jsou uloženy v zemi 
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4.1.3.1. Základní uspořádání zemničů 

Uspořádání typu A 

Používá se vodorovný nebo svislý vodič, který se instaluje zásadně vně chráněného objektu, 

přičemž pro každou instalaci platí, že musí obsahovat minimálně dva tyto zemniče. Velký vliv 

na koncové řešení má požadovaná třída ochrany LPS, kterou má objekt splňovat. Dle této normy 

a příslušné třídy je nutné dodržet požadovanou délku zemniče, kdy na každý svodový vodič 

připadá jeden uzemňovací. Bohužel z principu tohoto uspořádání, není možné splnit požadavek 

na ekvipotencionální pospojování mezi svody, proto není výjimkou naměření různého zemního 

odporu u jednotlivých svodů nějaké větší stavby pohybující se v rozdílu několika ohmů [8]. 

 
Obrázek 5: Uspořádání uzemňovací soustavy A 

Uspořádání typu B 

Při srovnání s uspořádáním A, nám toto uspořádání přináší značné výhody. Největší plus 

tohoto uspořádání spočívá v kvalitním ekvipotenciálním vyrovnání objektu. Jako mínus oproti 

předchozímu případu se dá považovat obtížná montáž v případě, kdy už objekt stojí, nebo se na 

něj v průběhu stavby zapomnělo. Samotný zemnič by měl být minimálně z 80 % své délky pod 

zemským povrchem v blízkosti stavby, nebo v základech. V případě, že zemniče ukládáme 

do betonové základní desky, doporučuje se utvořit mřížový systém (viz Obrázek 6.). Při uložení 

do zeminy by měl být zemnič uložen asi 1 m od objektu [8]. 

 
Obrázek 6: Uspořádání uzemňovací soustavy B [7] 
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4.1.4. Používané materiály 
Součásti vnější ochrany musí odolat elektromagnetickým účinkům proudu, který jimi projde 

při úderu blesku a různým předpokládaným namáháním bez poškození. Z tohoto důvodu 

se součásti vyrábí z vhodných materiálů (viz Tabulka 5.), nebo z jiných materiálů, které disponují 

podobnými mechanickými, elektrickými a chemickými vlastnostmi [6]. 

Materiál 

Použití Koroze 

Ve 

vzduchu 
V zemi V betonu Odolnost Zvýšená 

Může být poškozený 

galvanickým spojením s 

Měď 
Tuhá 

Lano 

Tuhá 

Lano 

Jako plášť 

Tuhá 

Lano 

Jako plášť 

Dobrá v mnoha 

prostředích 

Sloučeniny 

síry 

Organickými 

materiály 

- 

Žárově 

zinkovaná 

ocel 

Tuhá 

Lano 

Tuhá 

 

Tuhá 

Lano 

Přijatelná ve 

vzduchu, betonu 

a neagresivní 

půdě 

Vysokým 

obsahem 

chloridů 

Mědí 

Nerezová 

ocel 

Tuhá 

Lano 

Tuhá 

Lano 

Tuhá 

Lano 

Dobrá v mnoha 

prostředích 

Vysokým 

obsahem 

chloridů 

- 

Hliník 
Tuhý 

Lano 
Nevhodný Nevhodný 

Dobrá ve 

vzduchu s nízkou 

koncentrací síry a 

chloridu 

Alkalické 

roztoky 
Mědí 

Olovo 
Tuhé 

Jako plášť 

Tuhé 

Jako plášť 
Nevhodné 

Dobrá ve 

vzduchu 

s vysokou 

koncentrací 

sulfátu 

Kyselé půdy 
Mědí 

Nerezovou ocelí 

Tabulka 5: Materiál LPS a podmínky použití [6] 

4.2. Vnitřní přepěťová ochrana 

Jak už název napovídá, tak se nyní přeorientujeme z exteriéru objektu a budeme se věnovat 

prvkům vnitřní ochrany, které mají za úkol zabránit vzniku jiskření uvnitř budovy, které může 

být způsobeno průchodem bleskového proudu systému vnější ochrany, nebo jinými vodivými 

částmi stavby. Tím opět předcházíme vzniku nebezpečí pro ohrožení zdraví a materiálovým 

škodám [7]. 

Jiskření může vznikat mezi vnějším systémem ochrany a dalšími součástmi jako: 

 kovovými instalacemi 

 vnitřními systémy 

 vnějšími vodivými částmi a vedeními připojenými ke stavbě. 

Pro zabránění vzniku nebezpečného jiskření existují 2 ochrany: 

 Ekvipotencionální pospojování proti blesku. 

 Elektrická izolace vnějšího systému ochrany. 
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4.2.1. Ekvipotenciální pospojování proti blesku 
Všechny systémy ochrany před bleskem musí být spojeny s vodivými částmi stavby 

na úrovni okolního terénu. Tím zamezíme vzniku různým napěťovým hladinám, které by mohli 

vzniknout při úderu blesku do vnějšího systému ochrany, kdy následně stéká bleskový proud 

po svodech a částech stavby. Zkratováním napěťových hladin tedy zabráníme rozdílu potenciálů, 

nicméně pokud předměty protéká elektrický proud, stávají se také zdroji napětí. Zkratováním 

tedy bohužel nikdy nedocílíme napětí na nule, ale snažíme se docílit co možná nejnižší úrovně. 

Vysoké napětí se může objevit také na krajních vodičích napájejících instalaci. Tyto vodiče taktéž 

jakoby zkratujeme, ale nesmíme se dostat pod úroveň jmenovitého napětí. Hodnoty dovolených 

napěťových hladin pro jednotlivé části instalace viz Tabulka 6. 

Jmenovité napětí 

instalace [V] 
Jmenovité impulzní výdržné napětí pro [kV] 

Trojfázové 

sítě 

Jednofázo

vé sítě se 

středním 

bodem 

Zařízení na 

začátku 

instalace 

 

(kategorie IV) 

Zařízení, které 

je částí pevné 

instalace 

 

(kategorie III) 

Zařízení pro 

připojení 

k pevné 

instalaci 

(kategorie 

II) 

Speciálně 

chráněné 

zařízení 

 

(kategorie I) 

 120 -240 4 2,5 1,5 0,8 

230/400  6 4 2,5 1,5 

Kategorie I – Je určena pro zvláštní technické obory. 

Kategorie II – Je určena výrobkovým komisím pro zařízení připojovaná k síti. 

Kategorie III – Je určena výrobkovým komisím pro instalační materiál a pro některé komise pro zvláštní 

výrobky. 

Kategorie IV – Je určena organizacím dodávajícím elektrickou energii a systémovým technikům. 
Tabulka 6: Jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení [9] 

Na ekvipotenciální přípojnici jsou připojeny například i různá ocelová potrubí, která vstupují 

do stavby. Potrubí se připojují buďto přímo s vloženými izolačními kusy, nebo pomocí jiskřiště, 

které je schopné přenést bleskový proud [7]. 

 
Obrázek 7: Vyrovnání potenciálů na úrovni terénu [10] 
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Inženýrské sítě se připojují co nejblíže místu vstupu do objektu. Jak je patrné z Obrázku 7. 

na ekvipotenciální přípojnici se připojují i vnitřní vodivé systémy, například topení. Připojeny 

jsou ovšem i kompletní elektrická vedení. Tedy stínění vodičů, vodiče PE, vodiče PEN a pomocí 

svodičů bleskových proudů také fázové vodiče [7]. 

Jak již bylo řečeno, ekvipotencionální přípojnici instalujeme co nejblíže úrovni terénu 

a systém pospojování provedeme tak, aby vodiče byli co nejkratší. Používáme vodiče strojené 

nebo náhodné, které mají deklarovaný minimální průřez, viz Tabulka 7. a 8. 

Třída ochrany Materiál Průřez [mm2] 

I až IV 

Měď 14 

Hliník 22 

Ocel 50 
Tabulka 7: Minimální rozměry vodičů spojujících různé přípojnice pospojování nebo spojujících přípojnice pospojování 

k uzemňovací soustavě [6] 

Třída ochrany Materiál Průřez [mm2] 

I až IV 

Měď 5 

Hliník 8 

Ocel 16 
Tabulka 8: Minimální rozměry vodičů spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování [6] 

4.2.2. Elektrická izolace vnějšího systému ochrany 
Tato ochrana spočívá v tom udržet svody, nebo jímací soustavu elektricky izolovanou 

od kovových částí stavby, kovových instalací a vnitřních systémů stavby.  Pro splnění této 

podmínky je potřeba dodržet bezpečnou vzdálenost mezi nimi, kterou značíme s. Tuto vzdálenost 

určíme ze vztahu:   

𝑠 = 𝑘𝑖

𝑘𝑐

𝑘𝑚
𝑙 (4.1) 

Kde: 

ki  koeficient závislý na zvolené třídě ochrany 

kc   koeficient závislý na velikosti bleskového proudu 

km   koeficient závislý na materiálu elektrické izolace 

L délka podél jímacího zařízení nebo svodu, od místa, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost 

k nejbližšímu místu ekvipotencionálního pospojování. Udává se v metrech [6] 

 

 

 

Materiál km 

Vzduch 1 

Beton, cihla 0,5 
Tabulka 11: Hodnoty koeficientu km [6] 

Vyskytnou-li se případy, kdy vnější vodivé části jsou připojené k objektu, je nutné 

u vstupního místa objektu zřídit ekvipotencionální pospojování proti blesku. 

Počet svodů n kc 

1 1 

2 1 až 0,5 

4 a více 1 až 1/n 

Třída ochrany ki 

I 0,08 

II 0,06 

III až IV 0,04 
Tabulka 9: Hodnoty koeficientu ki [6] Tabulka 10: Hodnoty koeficientu kc [6] 

 
Je li použito v sérii několik izolačních 

materiálů, používá se nejmenší hodnota km 
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4.3. Svodiče bleskových proudů 

Jsou určeny na ochranu zařízení před nebezpečnými vlivy vznikajícími při přímém úderu 

blesku. Rozhodujícím parametrem pro svodič je bleskový impulsní proud, měrná energie a náboj. 

Svodiče připojují k ekvipotencionální přípojnici silová elektrická vedení, která jsou připojena 

přes jiskřiště a varistory. 

Hlavním cílem svodičů bleskových proudů je omezení přepětí, které rozdělujeme standardně 

do tří stupňů, přičemž jednotlivá úroveň omezení je definována ČSN EN 60664-1 ED. 2. 

Jednotlivé stupně svodičů jsou uvedeny, viz Obrázek 8. [11], [12]. 

 
Obrázek 8: Dělení skupin přepětí a impulzního napětí pro stupně svodičů [12] 

Hrubá ochrana – T1 
Svodiče hrubé ochrany, tedy 1. stupně jsou dimenzovány tak, aby zachytili největší díl 

přepěťové vlny a byli schopny bez poškození přenést bleskové proudy, nebo jejich velké části. 

V nejméně příznivém případě je svodič realizovaný na dvouvodičovém silovém přívodu, kdy 

musí svodič přenést 50 kA/pól, při čtyřvodičovém uspořádání silového rozvodu jsou na svodič 

kladeny nároky o velikosti 25 kA/pól impulzního proudu, který nese tvar vlny 10/350 μs. Svodiče 

mohou dosahovat těchto parametrů hlavně z důvodu konstrukce na bázi jiskřiště. 

Střední ochrana – T2 
Svodiče na tomto stupni ochrany jsou konstruovány na bázi varistorů, které jsou schopny bez 

problému přenést 15 kA/pól impulzního proudu, který nese tvar vlny 8/20 μs. Střední stupeň 

ochrany je možno při odpovídajících podmínkách instalovat jako první stupeň, ale ve většině 

případů se instalují až za svodiče třídy ochrany 1, které velkým způsobem sníží energii a přepětí 

přepěťové vlny, viz Obrázek 8. [11], [12]. 



 Ochrana před účinky přepětí 19 

 

Jemná ochrana – T3 
Poslední stupeň, který nám zaručí spolehlivou úroveň ochrany, kterou stupně 1. a 2. nejsou 

sami o sobě schopny zajistit. Jako základní prvek tohoto stupně ochrany se používají varistory 

a supresorové diody, které stačí na svedení přepětí o tvaru vlny 8/20 μs. Ve většině případů 

se tento stupeň ochrany instaluje až u chráněného spotřebiče, kdy od ochrany ke spotřebiči 

by nemělo vést moc dlouhé vedení, z důvodu možnosti vzniku přepětí nad přijatelnou mez až za 

ochranou. Například vlivem magnetické indukce. 

 
Obrázek 9: Energie vlny 10/350μs a 8/20μs [12] 

Každý svodič přepětí je dimenzovaný na nějaký tepelný výkon, který je schopen snést. 

V případě že dojde k překročení tepelného výkonu svodiče v důsledku energeticky silného nebo 

příliš častého přepětí, kterému je svodič vystaven, svodič se odpojí pomocí svého tepelného 

odpojovacího zařízení. V momentě, kdy se svodič odpojí, přestává být funkční a je nutné 

ho vyměnit. Pro tyto důvody bývá odpojení signalizováno opticky, nebo dálkově. 

Při návrhu ochrany proti přepětí pomocí svodičů je hlavní kritérium pro návrh ochrany 

umístění objektu a tím pádem stupeň ohrožení, kterému je objekt vystaven. Dále pak stanovíme 

citlivost spotřebičů na přepětí, které jsou v budově instalovány. Z těchto vstupních informací 

se zjistí počet stupňů a typ ochran, (viz Tabulka 12.) [11], [12]. 

 

Ohrožení objektu 

Velké Střední Malé 

- elektrárny, nemocnice, 

veřejné budovy s velkým 
počtem návštěvníků 

nebo 

- objekty v horských 

oblastech, volně stojící 

budovy v blízkosti VN a 

VVN apod. 

nebo 

- objekty s vnější ochranou 

před bleskem, s venkovním 
přívodem apod. 

- jednotlivé bytové jednotky a 

rodinné domy 

a zároveň 

- objekty v hustší zástavbě 

srovnatelné s ostatními 
budovami 

a zároveň 

- objekty s přípojkou krátkým 

vrchním vedením z 
transformátoru 

 

- jednotlivé bytové 

jednotky a rodinné domy 

a zároveň 

- objekty v husté zástavbě 

obklopené mnoha vyššími 
objekty 

a zároveň 

- objekty v husté zástavbě 

s přípojkou uloženou v 
zemi 

 

C
it

li
v
o

st
 s

p
o

tř
eb

ič
ů
 

n
a 

p
ře

p
ět

í 

Velká – PC, TV 
apod. 

T1 + T2 + T3 T2 + T3 T2 + T3 

Střední – pračky, 
chladničky apod. 

T1 + T2 + T3 T2 T2 

Malá – motory, 

ventilátory apod. 
T1 + T2 T2 T2 

Tabulka 12: Volba počtu stupňů a typů ochran [12]
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5. Softwarové nástroje pro podporu dimenzování 

a projektování přepěťových ochran 

 DEHNsupport 
Software určený pro návrh, ale také kontrolu řízeného rizika podléhající pod normu 

ČSN EN 62305. Software je vhodný pro výpočet dostatečné vzdálenosti ochranných 

prostorů jímací soustavy a je možné provádět kontrolu zemnící soustavy. Výpočty 

a návrhy konkrétních přepěťových ochran probíhají pro sítě NN 230/400 V. Mezi hlavní 

výhody patří: 

o 4 jazykové mutace (česky, anglicky, německy a italsky). 

o Schopnost exportovat výsledky do MS Excel a textových formátů. 

o Software je nezávislý na produktech firmy DEHN + Söhne. 

o Software pracuje také na ekonomické stránce projektu, kdy je schopen určit 

návratnost investice projektu ochrany před bleskem.  

Software vyrobila společnost DEHN [13]. 

 Prozik 

Výpočtový software, který zvládá výpočet a řízení rizik ztrát souvislých se stavbou 

v důsledku úderu blesku. Software prozik pracuje dle normy ČSN EN 62305-2 ed.2. 

Prozik disponuje jednoduchým a přátelským uživatelským rozhraním, což umožňuje 

efektivní a rychlou práci se zadáváním potřebných dat. Výstupem z programu je textový 

souhrn zadaných dat, vypočtené výsledky a konkrétní návrh řešení pro sítě NN 230/400 

V. Mezi hlavní výhody patří: 

o 4 jazykové mutace (česky, slovensky, anglicky a rusky). 

o Možnost pracovat v jedné jazykové mutaci a zpracované výsledky 

vygenerovat v jiné jazykové mutaci. 

o Soupis přístrojů včetně exportu do MS Excel. 

o Možnost připojení až 30 různých zařízení / systémů. 

Software nabízí společnost OEZ [14]. 

 Jupiter 

Software Jupiter vyhodnocuje riziko blesku ve všech aspektech, je tedy schopen 

používat všechny potřebné ochrany v souladu s normou ČSN EN 62305. Kromě toho 

ještě pracuje v souladu s normou IEC 60364, na jejímž základě je schopen vyhodnotit 

rizika přepětí a přijmout příslušná ochranná opatření. Mezi hlavní výhody patří: 

o Zpracování v nejlepším technicko – ekonomickém řešení. 

o Výstup z programu je ve formě technické zprávy. 

Software nabízí společnost JUPITER [15]. 
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 CDRisk, StormRisk 

CDRisk je software pro výpočet zhodnocení rizika úderu blesku v budovách nebo 

různých zařízeních s velmi jednoduchým a intuitivním prostředím s cílem: 

o Výpočet rizik budovy podle ČSN EN 62305 

o Vygenerovat vlastní zprávu včetně odůvodnění 

StormRisk je software, který je schopen výpočtu rizika a následného určení, zda 

je potřeba instalovat detektor bouře v souladu s evropskou normou EN 50536 

Software nabízí společnost APLICACIONES TECNOLÓGICAS [16]. 

 Milanův software 

Jako Milanův software je uveřejněno několik samostatných programů, které se věnují 

problematice ochrany před bleskem. Zahrnuje to software pro výpočet rizik, výpočet 

ochranného úhlu a další pomocné softwary, určené pro návrhy ochranných opatření. 

Software je kromě výpočtu rizik, který je dostupný na zažádání autora volně dostupný 

zdarma [17]. 

5.1.1. Srovnání 

 
České 

mutace 

Free 

verze 

Analýza 

rizik 

Návod pro práci 

s programem 

Návratnost investice 

projektu 

DEHNsupport ano demo ano ne ano 

Prozik ano ano ano ano ne 

Jupiter ne demo ano ne ne 

CDRisk, 

StormRisk 
ne demo ano ne ne 

Milanův 

software 
ano ano ano ne ne 

Tabulka 13: Porovnání softwarů 

K vypracování návrhu ochrany jsem vybral software Prozik, který bude použit pro určení 

rizika objektu. Největší výhodou tohoto programu je jeho dostupnost plné verze a také přehledně 

zpracovaná publikace, která usnadňuje práci s programem. Pro výpočet ochranného úhlu jímačů 

bude použit Milanův výpočet ochranného úhlu v závislosti na výšce a třídě LPS. 
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6. Představení zvoleného objektu pro návrh ochrany 

Pro návrh ochrany proti atmosférickému přepětí bude použit objekt, který slouží jako hasičská 

zbrojnice. Jedná se o samostatně stojící budovu, která sousedí s budovou obecního úřadu 

a kulturního domu. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 19,3 x 13,8 m s užitkovou 

plochou 274 m2, přikrytý sedlovou střechou, s polovalbou a věžičkou. 

Stavba je dispozičně rozdělena na dvě části: 

 Jednopodlažní provozní část obsahuje stání pro 2 požární vozidla 

 Dvoupodlažní se zázemím pro dobrovolné hasiče. V 1. NP je umístěna vstupní chodba 

se schodištěm do 2. NP, kde je společenská místnost, sociální zařízení a úklidová 

místnost. 

Vstupy do objektu jsou orientovány na východní stranu, kde jsou vchodové dveře, kterými 

je přístupná chodba se schodištěm do 2. NP a dvoje sekční vrata, pro přístup do garáže 

zásahových vozidel. 

 

 
Obrázek 10: Stavba hasičské zbrojnice 
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7. Analýza rizika 

Výpočet rizika vychází z normy ČSN EN 62305 a je povinnost provést výpočet pro všechny 

nové stavby, případně jejich úpravy. Nejprve tedy provedeme výpočet pro stavbu, která 

nedisponuje ochrannými prostředky. 

Jako první věc je potřeba určit hustotu úderů blesku do země (Ng) v oblasti, kde je stavba, 

kterou chceme chránit. Vyjdeme z izokeraunické mapy, ze které odečteme počet bouřkových dnů 

(Td), pro naši oblast je Td = 30. 

𝑁𝑔 ≈ 0,1 . 𝑇𝑑 ≈ 0,1 . 30 ≈ 3 blesky na km2 za rok  (7.1) 

7.1. Výpočet rizika dle normy ČSN EN 62 305 
Údaje potřebné pro výpočet: 

Parametr Komentář Označení Hodnota 

Rozměry [m]  Lb; Wb; Hb 15,2; 19,7; 12,4 

Činitel polohy 

V okolí objekty 

stejné nebo nižší 

výšky 

Cd 0,5 

LPS není PB 1 

Stínění na hranici stavby není KS1 1 

Stínění uvnitř stavby není KS2 1 

Přítomnost lidí mimo dům není - - 

Hustota úderů blesku Km2/rok Ng 3 

Rezistivita půdy [Ω.m] - ρ 500 
Tabulka 14: Data o stavbě a charakteristiky [18] 

Parametr Komentář Označení Hodnota 

Délka [m] max Lc 1000 

Výška [m] v zemi Hc - 

Transformátor není Ct 1 

Činitel polohy vedení 
stejné nebo 

nižší výšky 
Cd 0,5 

Činitel prostředí vedení venkovské Ce 1 

Stínění vedení není PLD 1 

Vnitřní opatření při kabeláži není KS3 1 

Výdržná hodnota vnitřních systémů UW = 2,5kV KS4 0,6 

Koordinovaná SPD ochrana není PSPD 1 
Tabulka 15: Data o silnoproudém vedení a jejich vnitřní systémy [18] 

Parametr Komentář Označení Hodnota 

Délka [m]  Lc 1000 

Výška [m]  Hc 6 

Činitel polohy vedení 
stejné nebo 

nižší výšky 
Cd 0,5 

Činitel prostředí vedení venkovské Ce 1 

Stínění vedení není PLD 1 

Vnitřní opatření při kabeláži není KS3 1 

Výdržná hodnota vnitřních systémů UW = 2,5kV KS4 1 
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Koordinovaná SPD ochrana není PSPD 1 
Tabulka 16: Data o telekomunikačním vedení a jejich vnitřní systémy [18] 

Parametr Komentář Označení Hodnota 

Typ podlahového povrchu beton ru 10-2 

Riziko požáru obvyklé rf 10-2 

Zvláštní nebezpečí žádné hz 1 

Protipožární ochrana žádná rp 1 

Prostorové stínění žádné KS2 1 

Ztráty vlivem dotykových a 

krokových napětí 
ano Lt 10-4 

Ztráty následkem hmotných škod ostatní Lf 10-2 
Tabulka 17: Doplňková charakteristika budovy [18] 

7.1.1. Výpočty sběrných ploch 
 Celková výška stavby HB je zde rozdělena na výšku HB1 (8,85m), která udává výšku 

hřebenu střechy stavby a výšku Hp (3,55m), která udává výšku věžičky od hřebenu střechy 

po svůj vrchol. 

Sběrná plocha pro jednoduchou stavbu: 

𝐴𝐷 =  𝐿𝐵 . 𝑊𝐵 + 6 . 𝐻𝐵1 . (𝐿𝐵 + 𝑊𝐵) + 𝜋 . (3 . 𝐻𝐵1)2 

𝐴𝐷𝑆 = 15,2 . 19,7 + 6 . 8,85 . (15,2 + 19,7) + 𝜋 . (3 . 8,85)2 = 4367,15 m2 
(7.2) 

Sběrná plocha pro složitou stavbu: 

𝐴𝐷𝑆 = 9𝜋 . 𝐻𝑃
2 = 9𝜋 . 12,42 = 4347,46 m2 (7.3) 

Vyšší hodnota sběrné plochy vyšla přes výpočet pro jednoduchou stavbu, dále tedy budeme 

uvažovat 𝐴𝐷 = 4367,15 m2 𝑎 𝐻𝑏 = 8,85 m. 

Sběrná plocha pro údery do silnoproudého vedení: 

𝐴𝐼(𝑃) =  √𝜌 . (𝐿𝐶 − 3𝐻𝐵) 

𝐴𝐼(𝑝) = √500 . (1000 − 3 . 8,85) = 21767 m2 
(7.4) 

Sběrná plocha pro údery v blízkosti silnoproudého vedení: 

𝐴𝑖(𝑝) = 25 . √𝜌 . 𝐿𝑐 

𝐴𝑖(𝑃) = 25 . √500 . 1000 = 559017 m2 
(7.5) 

Sběrná plocha pro údery do telekomunikačního vedení: 

𝐴𝐼(𝑇) =  6 . 𝐻𝑐 . (𝐿𝐶 − 3𝐻𝐵) 

𝐴𝐼(𝑇) = 6 . 6 . (1000 − 3 . 8,85) = 35044,2 m2 
(7.6) 

Sběrná plocha pro údery v blízkosti telekomunikačního vedení: 

𝐴𝑖(𝑇) = 1000 . 𝐿𝐶  

𝐴𝑖(𝑇) = 1000. 1000 = 106 m2 
(7.7) 
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7.1.2. Výpočet nebezpečných událostí: 
Možný počet úderů do stavby: 

𝑁𝐷 =  𝑁𝑔 . 𝐴𝑑  . 𝐶𝑑  . 10−6 

𝑁𝐷 = 3 . 4367,15 . 0,5 . 10−6 = 6,550725 . 10−3/rok 
(7.8) 

Možný počet úderů do silnoproudého vedení: 

𝑁𝐿(𝑃) =  𝑁𝑔 . 𝐴𝐼(𝑃) . 𝐶𝑑(𝑃) . 𝐶𝑡(𝑃) . 10−6 

𝑁𝐿(𝑃) = 3 . 21767 . 0,5 . 1 . 10−6 = 0,03265/rok 
(7.9) 

Možný počet úderů v blízkosti silnoproudého vinutí: 

𝑁𝑖(𝑃) =  𝑁𝑔 . 𝐴𝑖(𝑃) . 𝐶𝑡(𝑃) . 𝐶𝑒(𝑃) . 10−6 

𝑁𝑖(𝑃) = 3 . 559017 . 1 . 1 . 10−6 = 1,677/rok 
(7.10) 

Možný počet úderů do telekomunikačního vedení: 

𝑁𝐿(𝑇) =  𝑁𝑔 . 𝐴𝐼(𝑇) . 𝐶𝑑(𝑇) . 10−6 

𝑁𝐿(𝑇) = 3 . 35044,2  . 0,5 . 10−6 = 0,05257/rok 
(7.11) 

Možný počet úderů v blízkosti telekomunikačního vedení: 

𝑁𝑖(𝑇) =  𝑁𝑔 . 𝐴𝑖(𝑇) . 𝐶𝑒(𝑇) . 10−6 

𝑁𝑖(𝑇) = 3 . 106. 1 . 10−6 = 3/rok 
(7.12) 

7.1.3. Výpočet rizika pro rozhodnutí o nutnosti ochrany: 
Riziko úderu do stavby s následkem hmotných škod: 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 . 𝑃𝐵 . ℎ𝑧 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓 

𝑅𝐵 = 6,550725 . 10−3 . 1 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 1,310145. 10−6/rok  
(7.13) 

Riziko úderu do silnoproudého vedení s následkem úrazu elektrickým proudem: 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿(𝑃) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑈  . 𝑟𝑢 . 𝐿𝑡   

𝑅𝑈 = (0,03265 + 0) . 1 . 10−2 . 10−4 = 3,265 . 10−8/rok 
(7.14) 

Riziko úderu do silnoproudého vedení s následkem hmotných škod: 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿(𝑃) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑉  . ℎ𝑍 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓  

𝑅𝑉 = (0,03265 + 0) . 1 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 6,53 . 10−6/rok 
(7.15) 

Riziko úderu do telekomunikačního vedení s následkem úrazu elektrickým proudem: 

𝑅𝑢 = (𝑁𝐿(𝑇) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑈 . 𝑟𝑢 . 𝐿𝑡  

𝑅𝑢 = (0,05257 + 0) . 1 . 10−2 . 10−4 = 5,257 . 10−8/rok 
(7.16) 

Riziko úderu do telekomunikačního vedení s následkem hmotných škod: 

𝑅𝑣 = (𝑁𝐿(𝑇) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑉  . ℎ𝑍 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓  

𝑅𝑣 = (0,05257 + 0) . 1 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 1,0514 . 10−5/rok 
(7.17) 

Výsledné riziko: 

𝑅1 = 𝑅𝐵 + 𝑅𝑈 + 𝑅𝑉 + 𝑅𝑢 + 𝑅𝑣 (7.18) 
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𝑅1 =  1,310145. 10−6 + 3,265 . 10−8 + 6,53 . 10−6 + 5,257 . 10−8

+ 1,0514 . 10−5 = 1,8439365 . 10−5 

Podle normy ČSN EN 62 305 je přípustné riziko RT = 10-5. Námi vypočítané riziko pro 

stavbu bez ochrany R1 = 1,8439365 je tedy větší než RT = 1. Stavbu proto musíme vybavit 

ochrannými opatřeními, abychom snížili rizika pod dovolenou mez [18]. 

7.1.4. Návrh ochranných opatření 
Objekt zabezpečíme podle LPS třídy III, tím se nám změní koeficient PB (z 1 na 0,2), který 

ovlivňuje riziko úderu do stavby s následkem hmotných škod a koeficienty PU a PV (z 1 na 0,03), 

ty ovlivňují rizika tykající se silnoproudých a telekomunikačních vedení. 

Na výpočet sběrných ploch a počtu nebezpečných událostí se instalace ochrany LPS třídy III 

neprojeví. Proto stačí znovu zopakovat pouze výpočty pro rozhodnutí o nutnosti ochrany 

s koeficienty odpovídající třídě LPS III. 

7.1.5. Výpočet rizika pro třídu ochrany LPS III: 
Riziko úderu do stavby s následkem hmotných škod: 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 . 𝑃𝐵 . ℎ𝑧 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓 

𝑅𝐵 = 6,550725 . 10−3 . 0,2 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 2,62029. 10−7/rok  
(7.19) 

Riziko úderu do silnoproudého vedení s následkem úrazu elektrickým proudem: 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿(𝑃) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑈  . 𝑟𝑢 . 𝐿𝑡   

𝑅𝑈 = (0,03265 + 0) . 0,03 . 10−2 . 10−4 = 9,795 . 10−10/rok 
(7.20) 

Riziko úderu do silnoproudého vedení s následkem hmotných škod: 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿(𝑃) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑉  . ℎ𝑍 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓  

𝑅𝑉 = (0,03265 + 0) . 0,03 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 1,959 . 10−7/rok 
(7.21) 

Riziko úderu do telekomunikačního vedení s následkem úrazu elektrickým proudem: 

𝑅𝑢 = (𝑁𝐿(𝑇) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑈 . 𝑟𝑢 . 𝐿𝑡  

𝑅𝑢 = (0,05257 + 0) . 0,03 . 10−2 . 10−4 = 1,5771 . 10−9/rok 
(7.22) 

Riziko úderu do telekomunikačního vedení s následkem hmotných škod: 

𝑅𝑣 = (𝑁𝐿(𝑇) + 𝑁𝐷𝑎) . 𝑃𝑉  . ℎ𝑍 . 𝑟𝑝 . 𝑟𝑓 . 𝐿𝑓  

𝑅𝑣 = (0,05257 + 0) . 0,03 . 2 . 1 . 10−2 . 10−2 = 3,1542 . 10−7/rok 
(7.23) 

Výsledné riziko: 

𝑅1 =  2,62029. 10−7 + 9,795 . 10−10 + 1,959 . 10−7 + 1,5771 . 10−9

+ 3,1542 . 10−7 = 7,759056 . 10−7 
(7.24) 

 

 

Obrázek 11: Prozik - Výpočet rizika 

Výsledné vypočítané riziko pomocí ručního výpočtu 

je 0,0759 a riziko určené programem prozik je 0,0802. Obě 

hodnoty jsou v dovolené toleranci, a nijak zásadně 

se od sebe neliší, navržená ochrana je tedy dostatečná. 
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8. Návrh ochrany před bleskem 

8.1. Vnější ochrana 

Pro vnější ochranu objektu bude navržena hřebenová jímací soustavu s jímači, pomocí 

metody valivé koule, která má pro třídu ochrany LPS III poloměr 45 m. Doplňkově bude uvedena 

i metoda ochranného úhlu.  

Pro navrženou ochranu jsou na objektu použity tři jímače, které budou realizovány 

hliníkovým drátem o průměru 8 mm. K soustavě svodů jsou připojeny pomocí klasických 

hromosvodných svorek, kdy svody budou realizovány lanem z pozinkované oceli o průřezu 

50 mm2 a průměr každého pramenu musí být nejméně 1,7 mm. Svody budou vybaveny 

zkušebními svorkami ve výšce 1,8 m. Pro montáž svodů budou použity nevodivé podpěrky 

s maximální roztečí 1 m a distanční vzdáleností od stavby 10 cm [6]. 

Pro vytvoření výkresové dokumentace byl použit program BricsCAD. 

8.1.1. Svody 
Pro určení počtu svodů potřebujeme znát obvod stavby, který činí 69,8 m a maximální 

vzdálenost mezi svody pro naši navrhovanou ochranu třídy LPS III, kterou udává norma 

ČSN EN 62305 a to 15 m. 

𝑛 =
𝑂𝑠

𝑂𝑚
=

69,8

15
= 4,653 svodů  (8.1) 

Z výpočtu je patrné, že pro objekt by bylo dle normy dostatečné použít pět svodů. 

Z ochranného hlediska je nejvýhodnější umístění svodů na rozích objektu, kdy při použití pěti 

svodů, by nebylo možné dodržet na jedné straně maximální rozestup mezi svody, proto použijeme 

šest svodů. 

8.1.2. Uzemnění 
Pro navrženou soustavu svodů je třeba zajistit také uzemnění. V našem případě použijeme 

zemniče typu A, kde bude mít každý svod vlastní, svisle uloženou zemnicí tyč o délce 2,5 m 

realizovanou tuhým ocelovým drátem o průměru 16 mm s povrchovou úpravou pozinkováním. 

Jednotlivé zemnící tyče budou ještě mezi sebou propojeny v hloubce jednoho metru [6]. 

8.1.3. Dostatečná vzdálenost S pro komín 
Vzdálenost S nám určuje minimální vzdálenost jímací soustavy od chráněného zařízení, 

v našem případě komínu.  

Dostatečnou vzdálenost určíme podle vztahu:  

𝑠 = 𝑘𝑖

𝑘𝑐

𝑘𝑚
𝑙 (8.2) 

 

kde:  ki  je koeficient závislý na zvolené třídě ochrany 

kc   je koeficient závislý na velikosti bleskového proudu 

km   je koeficient závislý na materiálu elektrické izolace 

l je délka svodu 
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Koeficient kc určíme ze vztahu:  

𝑘𝑐 =
1

2𝑛
+ 0,1 + 0,2 . √

𝑐

ℎ

3
=

1

12
+ 0,1 + 0,2 . √

8

9

3

= 0,376 (8.3) 

kde: n  je celkový počet svodů 

  c je vzdálenost sousedního svodu 

  h je výška svodu 

𝑠 = 𝑘𝑖
𝑘𝑐

𝑘𝑚
𝑙 = 0,04 .

0,376

1
 . 18 = 0,27 m  (8.4) 

Minimální vzdálenost jímacího zařízení od komína je tedy 27 cm. 

8.1.4. Metoda valivé koule 
Tuto metodu považujeme jako hlavní, pro kontrolu návrhu soustavy ochrany proti blesku. 

Aplikace této metody je uvedena viz Obrázek 12. a Obrázek 13. Valivá koule se nám nikde nesmí 

dotknout chráněné stavby, musí se tedy převalit přes stavbu po opěrných bodech, které pro 

ni tvoří pouze prvky hromosvodné soustavy. Na Obrázku 14. je zobrazeno rozmístění svodů. 

 
Obrázek 12: Metoda valivé koule - boční pohled 
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Obrázek 13: Metoda valivé koule - pohled zepředu 

 
Obrázek 14: Půdorys střechy - rozmístění svodů 
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8.1.5. Metoda ochranného úhlu 
Ochranný úhel jednotlivých jímačů zjistíme za využití softwaru (Milanův výpočet 

ochranného úhlu v závislosti na výšce a třídě LPS), nebo z výšky jímačů a grafu viz Obrázek 3.  

 
Obrázek 15: Výpočet ochranného úhlu - jímač 1 [17] 

 Jímač 1 má vrchol ve výšce 9,85 m, jeho ochranný úhel je 61 ̊. 

 Jímač 2 má vrchol ve výšce 10,35 m, jeho ochranný úhel je 60 ̊.  

 Jímač 3 má vrchol ve výšce 13,4 m, jeho ochranný úhel je 56 ̊. 

 
Obrázek 16: Metoda ochranného úhlu - boční pohled 
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Obrázek 17: Metoda ochranného úhlu - pohled zepředu 

Z vyobrazení hromosvodné soustavy je vidět že soustava vyhovuje jak pomocí metody valivé 

koule, kdy se koule nemůže dotknout samotné stavby, tak i metody ochranného úhlu. 

8.2. Vnitřní ochrana 

Pro návrh vnitřní ochrany se předpokládá, že se jedná o běžnou stavbu, vybavenou kabelovou 

přípojkou sítě TN-C-S, datovou linkou a standardním elektronickým zařízením. 

Jako první věc je potřeba navrhnout ekvipotencionální pospojování, které zajišťuje 

vyrovnání potenciálu mezi ochranným systémem a vodivými částmi stavby, jako je topení, 

vodovodní potrubí a další vodivé části stavby. Tím se zamezí vzniku různým napěťovým 

hladinám, které by jinak mohly vznikat při úderu blesku do vnější ochranné soustavy. Spojení 

ekvipotencionální přípojnice se zemnící soustavou bude realizováno měděným vodičem 

o průřezu 14 mm2 a spojení s vnitřními kovovými částmi bude realizováno měděným vodičem  

o průřezu 5mm2. Samotná ekvipotenciální přípojnice musí být realizována tak, aby byla přístupná 

pro následné revize. 
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Obrázek 18: Vyrovnání potenciálů stavby 

Kde: 

 1 – ekvipotenciální přípojnice  HR – hlavní rozváděč 

 2 – okruh topení      PR – podružný rozváděč 

 3 – vodovodní přívod 

 4 – soustava zemničů 

 5 – přívod NN 

 

8.2.1. Přepěťová ochrana SPD 1 a SPD 2 
Na vstupu přívodu elektrické energie do objektu je nejprve umístěna hlavní domovní skříň 

(HDS), ve které je pomocí pojistek realizováno jištění hlavního přívodu. Následuje 

elektroměrová skříň a pak hlavní rozváděč, který má hned na svém vstupu umístěnou ochranu 

SPD1 a SPD2, řazení ochran viz Obrázek 8. Ochrana je tedy umístěna před hlavním jističem 

a rozdělením vodiče PEN na PE a N. Jako ochranný modul byl zvolen trojpólový, kombinovaný 

svodič přepětí SALTEK FLP-B+C MAXI VS/3, který v sobě slučuje ochrany typu SPD1 a SPD2.  
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Obrázek 21: Technické parametry SALTEK FLP-B+C MAXI VS/3 [19] 

V chráněné stavbě máme ještě podružný rozváděč, který je umístěn v dalším patře objektu 

a je od hlavního rozváděče vzdálen vedením více než 10 m, proto zde musíme umístit na jeho 

vstup další ochranu. Do podružného rozvaděče osadíme čtyřpólovou ochranu SALTEK SLP-275 

V/4S, protože již zde máme síť TN-S. 

 
Obrázek 23: Schéma zapojení SALTEK SLP-275 V/4S [19] 

Obrázek 19: SALTEK FLP-B+C MAXI VS/3 [19] 
Obrázek 20: Schéma zapojení 

SALTEK FLP-B+C MAXI VS/3 [19] 

Obrázek 22: SALTEK SLP-275 V/4S [19] 
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Obrázek 24: Technické parametry SALTEK SLP-275 V/4S [19] 

8.2.2. Přepěťová ochrana SPD3 

Jedná se o nejjemnější ochranu, která se používá na ochranu citlivé elektroniky před pulsním 

přepětím. Maximální pracovní napětí má hranici 275 V AC a jmenovitý výbojový proud 3 kA. 

Dle potřeby osadíme některé zásuvky ochranou SALTEK DA-275 PP1 Tango. 

 

Obrázek 26: Schéma zapojení SALTEK DA-275 PP1 Tango [19] 

 

V případě potřeby ochrany typu SPD3 v místě, kde bude namontována klasická zásuvka, lze 

ochranu řešit pomocí zásuvkového adaptéru SALTEK PA-OVERDRIVE X16. Adaptér 

má jmenovitý pracovní proud 16 A, jmenovitý výbojový proud 3 kA a maximální pracovní napětí 

275 V AC. 

 

Obrázek 27: SALTEK PA-OVERDRIVE X16 [19] 

 

 

Obrázek 25: SALTEK DA-275 

PP1 Tango [19] 



 Návrh ochrany před bleskem 35 

 

8.2.3. Přepěťová ochrana telekomunikační sítě 
Na vstup do objektu se umístí hrubá ochrana SALTEK BD-90T, která je určená k ochraně 

dvouvodičových vedení. Maximální pracovní napětí je 60 V DC / 43V AC, jmenovitý impulsní 

proud 5 kA a doba odezvy 100 ns. 

Jako sekundární ochrana se použije kombinace hrubé a jemné ochrany SALTEK DL-ISDN 

RJ45, která je uzpůsobená na ochranu telekomunikační linky ISDN. Maximální pracovní napětí 

je 121 V DC / 86 V AC, jmenovitý impulsní proud 2,5 kA a mezní frekvence 80 MHz [19]. 

 

 

Obrázek 29: Schéma zapojení SALTEK BD-90T [19] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Schéma zapojení SALTEK DL-ISDN RJ45 [19] 

Obrázek 30: SALTEK DL-ISDN RJ45 [19] 

Obrázek 28: SALTEK BD-90T [19] 
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9. Závěr: 

Práce pojednává o přepěťových ochranách v sítích nízkého napětí, které mají v dnešní době, 

kdy je stále větší trend aplikace elektroniky, větší uplatnění. Elektronika se hojně používá 

v průmyslu pro realizaci zpracování dat, přenosu, řízení, až po výkonové členy. V neposlední 

řadě také dnešní domácnosti bývají hojně osazeny elektronikou, počínaje chytrými instalacemi 

pro řízení celého domu, až po klasické vybavení, jako je výpočetní technika a další. Všechny tyto 

zařízení je potřeba chránit před účinky blesku a přepětí, kterým bohužel nejde zamezit, můžeme 

tedy pouze vytvořit ochranu, ke které slouží právě již zmíněné přepěťové ochrany. 

V první teoretické části je pojednáno o samotném atmosférickém a průmyslovém přepětí, 

kde je uvedeno, jak samotná přepětí vznikají a škody, které jsou schopny způsobit. Je uvedeno 

rozdělení typů úderů blesku na přímé údery do samotné stavby, nebo do vedení, na které je stavba 

připojena a nepřímé, kdy blesk udeří do blízkosti stavby či vedení.  

V druhé teoretické části je uvedena problematika ochran, která skýtá vnější a vnitřní ochranu. 

Vnější ochrana realizovaná hromosvodem je rozdělena do tří částí. Jímací zařízení, u kterého jsou 

popsány druhy, které se používají a metody, pomocí kterých se navrhují tato zařízení sloužící 

k zachycení bleskového výboje. Svody, které zajišťují odvod zachyceného bleskového výboje 

a uzemnění, které svede bleskový proud do povrchových vrstev země. Pro vnitřní ochranu jsou 

uvedeny 3 stupně přepěťových ochran realizované pomocí svodičů bleskových proudů 

a ekvipotencionální pospojování. Na závěr teoretické části jsou uvedené softwarové nástroje pro 

podporu dimenzování a projektování přepěťových ochran, kde je uveden jejich základní popis 

a srovnání. 

V praktické části je představen objekt hasičské zbrojnice, pro který je vytvořen návrh 

ochrany v souladu s normou ČSN EN 62305. Jako první krok byla určena rizika stavby. Bez 

jakékoli ochrany stavba nesplnila maximální přípustné riziko, a proto se rozhodlo o použití třídy 

ochrany LPS III. Následně je navržena vnější ochrana, která je provedena hřebenovou soustavou 

a třemi doplňujícími jímači. Správnost návrhu jímací soustavy je ověřena pomocí metody valivé 

koule a je zde uvedena i metoda ochranného úhlu. Pro odvod bleskových proudů byla navržena 

soustava svodů a následné uzemnění pomocí uspořádání zemničů typu A. 

V poslední části je navrženo ekvipotencionální pospojování a vnitřní přepěťová ochrana, kdy 

na vstup do hlavního rozváděče jsme umístili kombinovanou přepěťovou ochranu typu 1 a 2. 

Na vstup podružného rozváděče jsme museli umístit přepěťovou ochranu typu 2, protože je od 

hlavního rozváděče vzdálen více než 10 m. Do zásuvkových obvodů je umístěna přepěťová 

ochrana typu 3, která zajišťuje ochranu citlivých spotřebičů. Telekomunikační vedení je osazeno 

hrubou ochranou typu 1 a za ní je osazena ještě druhá hrubá ochrana typu 2 a 3. 

Pomocí všech těchto navrhnutých opatření je stavba chráněna a splňuje požadavky pro 

ochranu podle souboru norem ČSN EN 62305. 
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