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ABSTRAKT 

Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu 

před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. 

Úvodní část se zabývá vznikem blesku, nepříznivými účinky na chráněný a nechráněný objekt, 

analýzou rizika. Druhá část práce představuje jednotlivé typy ochran. V následující třetí části je 

popsána krátká historie norem a přehled norem platných na území České republiky. Poslední část 

bakalářské práce se věnuje vlastní tvorbě návrhu ochrany před bleskem pro zvolený fiktivní 

rodinný dům. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  blesk, úder blesku, chráněný dům, analýza rizika, vnější ochrana, 

hromosvod, vnitřní ochrana, přepěťová ochrana 
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ABSTRACT 

Bachelor´s thesis decribes the fundamental theory that is necessary for the proper design of the 

house from the damaging effects of lightning. The aim is to give a brief and comprehensive look 

into the issues. The first part of this thesis describes the emergence of lightning, adverse effects on 

protected and unprotected building and risk analysis. The second part presents the different types 

of protections. The following third part describes a brief overview of the history of standards and 

regulations and overview of standards currently valid in the Czech Republic. The last part of the 

thesis deals with the creation of my own proposal for lightning protection for the chosen fictitious 

family house.  

 

 

KEY WORDS:   lightning, bolt of lightning, protected house, risk analysis, external 

protection, lightning conductor, internal protection, surge protection 
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1 ÚVOD 
Blesk je silný elektrostatický výboj. Doposud není v lidských silách ovlivnit a zabránit jeho 

vzniku, proto je potřeba se před jeho nepříznivými účinky ohrožující lidské zdraví, životy, zvířata 

a materiální škody chránit podle platných norem, které přesně definují, jak má být ochrana správně 

navržena a instalována. V současnosti se provádí u chráněných objektů vnitřní a vnější ochrana. 

Hlavním úkolem vnější ochrany je zachycení bleskového výboje jímací soustavou a svedení 

bleskového proudu co nejkratší cestou přes svody k uzemnění. Vnitřní ochrana slouží k ochraně 

elektronického vybavení objektů, domů, před nepříznivými elektromagnetickými impulsy 

vznikajícími průchodem bleskového proudu konstrukcí objektu. 

 První část bakalářské práce se věnuje vzniku a parametrům blesku, jeho nepříznivý účinkům 

v důsledku přímého úderu do chráněné, nechráněné stavby, škodám způsobených úderem blesku. 

Druhá část práce demonstruje postup analýzy rizika, která je důležitá pro rozhodnutí 

o zavedení ochran a jejich typů. Následně práce seznamuje s jednotlivými typy ochran.  

Třetí část práce dává ucelený přehled krátké historii a přehledu platných norem na území České 

republiky. 

Čtvrtá část práce obsahuje vlastní tvorbu návrhu ochrany před bleskem pro fiktivní rodinný 

dům. 
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2 ÚČINKY BLESKU 

2.1 Atmosférický výboj 

Blesk je atmosférický elektrický výboj vznikající při bouřkách a nabývá hodnot od 10 až 100 

megavoltů a několik kiloampér v časově velmi krátkém intervalu, v řádu mikrosekund. 

Atmosférické výboje probíhají navzájem mezi mraky nebo částmi mraků a zemí. Vznik je 

podmíněný rozdílem elektrických nábojů nacházejících se v atmosféře. Tento rozdíl způsobují 

pohyby obrovských vzduchových mas.  

Vzduchovou masou se rozumí velký objem vzduchu, mající v celém svém objemu stejnou 

teplotu a výskyt vodních pár. 

 Podle místa vzniku rozdělujeme vzduchové masy: 

 na arktický (antarktický) vzduch (AV), 

  vzduch mírných zeměpisných šířek – polární vzduch (PV), 

 tropický vzduch, 

 ekvatoriální vzduch (EV), považuje se jako součást tropického vlhkého vzduchu,  

proto se z klasifikace vylučuje. 

Vzduchové masy se také dělí podle termodynamické klasifikace: 

 teplé vzduchové hmoty - stabilní a nestálé, 

 studené vzduchové hmoty – stabilní a nestálé, 

 místní vzduchové hmoty – stabilní a nestálé. 

Pohyb vzduchových mas je způsoben vzestupným prouděním vlhkého a teplého vzduchu. 

2.1.1 Vznik bouřky 

Vznik bouřky závisí na rovnovážném stavu, který se v troposféře nachází. V troposféře existují 

tři rovnovážné stavy: 

 vratká rovnováha, 

 indiferentní (neutrální) rovnováha, 

 stálá rovnováha. 

Pokud se v troposféře vyskytuje vratká rovnováha (instabilita) je vysoce pravděpodobný 

výskyt bouřek. Aby byla pochopena instabilita, musí se zavést dva pojmy [1]: 

 vertikální teplotní gradient   vyjadřující teplotní pokles s výškou. Každých 100 m 

klesá teplota o 1,4 °C, 

 adiabatický gradient  a vyjadřuje teplotní pokles vystupujícího vzduchu a je to 

přibližně 1 °C na 100 m. 

V určité výšce nad zemí je teplota vystupujícího vzduchu stejná s okolní teplotou vzduchu. 

Vzhledem k působení vnějších vlivů v troposféře na vystupující vzduch, dochází k rozdílům teplot 

mezi vystupujícím a okolním vzduchem. Rozdílem rychlosti poklesu teploty s výškou okolního 

a vystupujícího vzduchu, je splněna první podmínka pro vznik bouřek (vzestupné proudy). 
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Druhou, neméně důležitou podmínkou pro vznik bouřky je dostatečná vlhkost vzduchu. 

Obecně platí výskyt většího množství páry v teplejším vzduchu, než ve studenějším. Pokud nastane 
překročení maximálního obsahu páry, vytváří se oblak prostřednictvím kondenzace. Teplota, 

při které dochází ke kondenzaci, se nazývá rosný bod. Při pokračující kondenzaci dochází k tvorbě 

srážek. Bouřkový mrak vzniká zhruba ve výšce 2 až 5 kilometrů nad zemským povrchem. [1] 

Hlavní druhy bouřek [2]: 

 tepelná bouřka - vzduch proudící nad zemským povrchem se ohřívá sluncem 

nebo teplotou zemského povrchu, dochází ke snížení hustoty vzduchu, to má za 

následek stoupání přirozenou cirkulací směrem vzhůru, 

 geografická bouřka – teplý vzduch stoupá vlivem geografických nerovností do 

vyšších a studenějších vrstev, 

 frontální bouřka - následkem přízemní studené fronty se studený vzduch podsouvá 

pod teplejší vrstvy atmosféry a tlačí je směrem vzhůru. 

2.1.2 Druhy atmosférických výbojů 

Atmosférické výboje mohou probíhat mezi dvěma mraky nebo mezi zemským povrchem 

a mrakem. Výboje mezi mraky lidstvo přímo neohrožují, ale mezi mrakem a zemí jsou pro životy 

nebezpečné, proto je potřeba se proti nim chránit. Dlouhodobým pozorováním a měřením bylo 

zjištěno, že se v přírodě vyskytuje 90 % negativních a 10 % pozitivních výbojů mezi mrakem 

a zemí [2]. 

Základní druhy zemních výbojů [2]: 

 negativní výboj mrak – zem: přenáší záporný náboj od mraku k zemskému povrchu, 

 negativní výboj zem – mrak: mrak je vůči zemi nabit záporně, kladný náboj je 

přenášen od zemského povrchu k mraku, 

 pozitivní výboj mrak – zem: kladný náboj je přenášen od mraku k zemskému 

povrchu,  

 pozitivní výboj zem – mrak: záporně nabitý náboj postupuje od zemského povrchu 

k mraku. Mrak je vzhledem k zemskému povrchu nabit kladně. 

V České republice dochází nejčastěji k atmosférickému výboji mrak – zem. Opačný typ 

výboje zem – mrak se vyskytuje méně, převážně u horských vrcholů nebo u extrémně vysokých 

budov. 

2.1.3 Rozvoj atmosférického výboje 

Blesk je složitý dynamický děj a pro objasnění principu vzniku atmosférického výboje je 

uvažován v přírodě nejčastěji se vyskytující negativní výboj mrak - zem.  

 Vlivem polarizace, tzn. následkem kladně nabitých ledových částic nacházejících se v horní 

části mraku a záporně nabitých ledových částic ve spodní části mraku, vzniká na zemském povrchu 

kladný zrcadlový náboj. Atmosférický výboj se začíná vytvářet až po dosažení intenzity 

elektrického pole, cca 0,5 až 10 kV/cm nacházející se mezi mrakem a zemským povrchem. 

Skutečná kritická hodnota tohoto elektrického pole přímo závisí na dielektrických vlastnostech 

ovzduší, tzn. na měrných elektrických vodivostech. Ve spodní části mraku, jenž obsahuje záporně 

nabité částice, se nachází kanál blesku. Před spuštěním kanálu blesku směrem k zemi vzniká 

vyhledávací výboj, který má za úkol najít nejvodivější cestu pro bleskový výboj. Kanál blesku je 
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tvořen ionizací částic vzduchu, tzn. procesem, kdy se z elektricky neutrálně nabitých atomů, 

molekul stávají ionty, v tomto případě záporně nabité částice anionty. Takto vzniklý kanál blesku 

s tenkým vodivým jádrem schodovitě míří k zemskému povrchu. Několik desítek metrů nad 

zemským povrchem se nacházejí místa s vyšším gradientem intenzity elektrického pole, dochází 

k překročení kritické hodnoty elektrické pevnosti vzduchu a vzniká vstřícný výboj, který směřuje 

opačným směrem, tzn. od zemského povrchu k mrakům. Vstřícný výboj postupující vzhůru 

od zemského povrchu se v určitém bodě spojí s kanálem blesku. Vzniká vodivá dráha, po níž 

vstupuje vstřícný výboj směrem vzhůru skoro rychlostí světla. Následkem toho vzniká ionizovaný 

kanál o průměru cca 5cm, ve kterém teplota nabývá vysokých hodnot v řádu desetitisíce stupňů 

Celsia. Dochází i k vysokému nárůstu proudové hustoty. Takovým to způsobem se rozvíjí hlavní 

bleskový výboj uvedený na obrázku 1. Bleskové výboje jsou při bouřce doprovázeny hromy, 

vznikajícími prudkým zvýšením tlaku vzduchu, důsledkem výboje. Na základě toho dochází 

k prudkému rozpínání, které provází vznik tlakové vlny [2], [3].  

Pozitivní bleskový výboj vyskytující se v přírodě méně často než negativní, je pro člověka 

velmi nebezpečný, protože má schopnost přenášet velký výboj a energii.  

 

Obrázek 1: Průběh bleskového výboje [4] 

2.2 Parametry bleskového proudu 

Základní parametry bleskového proudu jsou velmi důležité, kvůli návrhu a instalaci ochrany 

chráněného objektu. Tabulka 1 znázorňuje důležité maximální parametry bleskových výbojů 

v závislosti na LPL (hladině ochrany před bleskem). 
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Tabulka 1: Maximální parametry bleskových výbojů v závislosti na LPL [2] 

  

2.3 Účinky atmosférického výboje 

Účinky atmosférického výboje rozdělujeme na: 

 tepelné, 

 mechanické, 

 elektrodynamické, 

 s elektromagnetickou indukcí. 

Tepelné a mechanické účinky  

Vlivem atmosférického výboje dochází u chráněného objektu současně k tepelným a 

mechanickým účinkům. 

Tepelné účinky vznikají oteplením materiálů o nenulové rezistivitě, vlivem přímého průchodu 

bleskového proudu soustavou LPS (systém ochrany před bleskem), ale i vodivými a nevodivými 

materiály, jedná-li se pro blesk o „příznivější“ cestu k zemi. Následkem průchodu bleskového 

proudu proudovou dráhou dochází k tepelnému namáhání. Vlivem tohoto namáhání, může dojít k 

přehřátí a následně k vznícení materiálu.  

Rychlé zvýšení teploty bývá často doprovázeno nepříznivými sekundárními jevy. 

Např. jestliže se v interiéru objektu nachází dostatečně nevysušený dřevěný materiál, dochází 

z tohoto matriálu vlivem vysoké teploty k velmi rychlému odpaření vody. Pokud se nemá vzniklá 

pára kam rozptýlit, působí na dřevěný materiál destruktivně.  

Tepelné účinky závisí především na elektrickém odporu, LPS, vrcholové hodnotě protékajícího 

bleskového proudu. 

Mechanické účinky závisí stejně jako tepelné na vrcholové hodnotě proudu, čase, 

geometrickém uspořádání instalace LPS. [2] 
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Elektrodynamické účinky  

Elektrodynamické síly vznikají průchodem bleskového proudu ve vodičích uspořádaných vůči 

sobě rovnoběžně. Vznikají také ve vodičích ohnutých a zakřivených. Jestliže dvěma paralelními 

vodiči prochází bleskový proud o stejném směru, jsou vodiče vzájemně přitahovány, pokud 

opačným směrem, jsou navzájem odpuzovány. 

Elektrodynamické síly se snaží ohnuté vodiče narovnávat, a pokud nabývají vysokých hodnot, 

dochází k deformaci vodičů LPS, podpěr jímací soustavy. Prochází-li bleskový proud přímo 

objektem s nedostatečnou ochranou proti nepříznivým účinkům bleskového proudu, může dojít 

k poruchám např. elektro - spotřebičů. 

 

Určit elektrodynamickou sílu lze obecně ze vztahu [2]: 

 

𝐹(𝑡) =
µ0

2𝜋
⋅ 𝑖2(𝑡) ⋅

𝑙

𝑑
= 2 ⋅ 10−7 ⋅ 𝑖2(𝑡) ⋅

𝑙

𝑑
 

(2.1) 

kde: 

 F (t) - elektrodynamická síla, 

 i (t) – proud závislý na čase, 

 l - délka vodičů, 

 d - vzdálenost mezi paralelními vodiči, 

 µ0 - permeabilita vakua. 

 

Elektromagnetické účinky: 

Při úderu blesku do jímací soustavy zasaženého objektu vzniká průchodem bleskového 

proudu silné elektromagnetické pole kolem svodů. Vzniklým elektromagnetickým polem se 

indukuje vysoké napětí, které působí nepříznivě na vodiče, kabely, elektrické přístroje. 

2.4 Přímý úder blesku do objektu bez vnější ochrany před bleskem 

Nejčastěji se v přírodě objevuje výboj mezi bouřkovým mrakem a zemským povrchem.  Pokud 

tomuto výboji stojí v dráze jakýkoliv objekt, atmosférický výboj si najde skrz něj nejkratší 

a nejvodivější cestu k zemi. U objektů bez vnější ochrany před bleskem není známá vodivá dráha 

mezi povrchem a zemí. Při úderu blesku do objektu bez vnější ochrany dochází 

k nekontrolovatelnému šíření bleskového proudu po konstrukcích objektu, rozvodů a vnitřního 

vybavení objektu. Výbojem vzniká energie, která se rozptýlí po částech objektu. Následkem toho 

dochází k celkovému oteplování objektu a vzniku rozdílu potencionálů, což má za následek 

působení nežádoucích vlivů na objekt. Následkem nežádoucích jevů vzniká nebezpečí pro lidské 

zdraví, životy nacházejících se v objektu. Lokálním přehřátím v místě přechodu vzdušné dráhy 

blesku do budovy vzniká požár. Požár může také vzniknout tam, kde dráha blesku je doprovázena 

jiskrami nebo elektrickým obloukem, mezi nejrůznějšími prvky konstrukcí a dalších částí staveb 

[2], [5]. 

2.5 Přímý úder blesku do objektu s vnější ochranou před bleskem 

Objekty s vnější ochranou před bleskem mají danou vodivou cestu pro svedení bleskového 

proudu. Atmosférický výboj je zachycen jímači a přes soustavu svodů je sveden do soustavy 

uzemňovací. V ojedinělých případech dochází k proniknutí bleskového proudu do vnitřního 

prostoru budovy [2].  
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Spolehlivost vnější ochrany objektu značně komplikuje nenulová hodnota odporu uzemnění. 

Při úderu blesku do chráněného objektu, dochází vlivem nenulové hodnoty zemního odporu 

k rozdílu potencionálů uzemňovací soustavy [2], [6]. 

Velikost vzniklého rozdílu potencionálů podle [7]: 

∆𝑈 = 𝑖 ⋅ 𝑅𝑍𝐸𝑀 (2.2) 

kde: 

 ∆U – rozdíl potencionálů, 

 i – procházející proud atmosférického výboje, 

 RZEM - celkový odpor uzemňovací soustavy. 

Rozdíl potencionálů uzemňovací soustavy se vyrovnává galvanickým pospojováním 

jednotlivých částí uzemňovací soustavy. 

2.6 Škody způsobené úderem blesku 

Protože lidstvo není schopno řídit, ani eliminovat vznik bleskové výboje, jsou zhotovovány 

ochrany před bleskem. Při návrhu ochrany se respektuje několik důležitých faktorů. 

Např. ekonomický faktor, do kterého patří: náklady na zřízení ochrany s porovnáním 

potencionálních škod, včetně škod vyvolaných poruchami inženýrských sítí. Zásadní příčiny škod 

objektů je bleskový proud, vznikající atmosférickým výbojem mezi mrakem a zemí. 

Tabulka 2: Příčiny a typy ztrát na stavbách způsobené bleskem [7] 

  

Podle normy ČSN EN 62305-2 rozlišujeme [7] 

 Zdroje škod: 

 S1 – přímé údery do stavby, 

 S2 – údery v blízkosti (poblíž) objektu, 
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 S3 – údery do inženýrských sítí, které jsou připojené ke stavbě, 

 S4 – údery v blízkosti inženýrských sítí, které jsou připojené ke stavbě. 

 Typy škod: 

 D1 – úraz živých bytostí, 

 D2 – hmotná škoda, 

 D3 – poškození vnitřních systémů. 

 Typy ztrát: 

 L1 – ztráty na lidských životech, 

 L2 – ztráty na veřejných službách, 

 L3 – ztráty na dědictví kultury, 

 L4 – ztráty ekonomických hodnot. 

K jednotlivým typům ztrát jsou přiřazena rizika vzniku. Stanovení rizik má svůj důležitý 

význam v rozhodování o nutnosti ochrany objektu před bleskem [7]. 
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3 MANAGEMENT RIZIKA 
Analýza rizika je první a nejdůležitější krok při návrhu ochrany stavby před bleskem, jejímž 

účelem je odhadnout rizika způsobená úderem blesku do stavby.  Na základě výsledků, pokud 

přesahují dovolenou mez, se instalují ochranná opatření ke snížení těchto rizik.  Výpočet rizika je 

povinný u všech staveb a stavebních úprav podle vyhlášky 268/2009 Sb. Celá 

kapitola 3 (Management rizika) obsahuje shrnutí normy ČSN EN 62305-2 ed. 2.  

3.1 Riziko a součásti rizika 

Rizika (R1, R2, R3, R4) se skládají ze součástí rizik (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW) závisejících 

na způsobené příčině a typu škod. 

3.1.1 Riziko 

Riziko R je poměrná hodnota představující pravděpodobné průměrné roční ztráty. Pro všechny 

typy ztrát, které mohou nastat důsledkem úderu blesku do stavby, musí být zhodnoceno 

odpovídající riziko. 

Oceňovaná rizika ve stavbě: 

 R1 – riziko ztrát na lidských životech, 

 R2 – riziko ztrát na veřejných službách, 

 R3 – riziko ztrát na kulturním dědictví,  

 R4 – riziko ztrát ekonomických hodnot. 

3.1.2 Součásti rizika pro stavbu následkem úderu blesku do stavby 

 RA – součást rizika náležející k úrazu živých bytostí následkem úrazu elektrickým proudem 

zapříčiněného dotykovým a krokovým napětím uvnitř a vně stavby v zónách až do 3 m 

kolem svodů. Mohou vzniknout ztráty typu L1 a u staveb uchovávající dobytek ztráty typu 

L4  s možnými ztrátami zvířat (typy ztrát jsou popsány v kapitole 3.4), 

 RB – součást rizika náležející k hmotné škodě zapříčiněné nebezpečným jiskřením uvnitř 

stavby přecházející až k požáru a výbuchu, mohou vzniknout všechny typy ztrát v rozmezí 

L1 až L4, 

 RC – součást rizika představující poškození vnitřních systémů zapříčiněné LEMP. Ve všech 

případech mohou být způsobeny ztráty typu L2 a L4.  Ale u nemocnic, staveb s nebezpečím 

výbuchu a jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské 

životy, nastává navíc společně se ztrátami L2 a L4 ztráta typu L1. 

3.1.3 Součást rizika pro stavbu následkem úderu blesku v blízkosti stavby  

 RM -  součást rizika vztahující se k závadě vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech 

případech mohou být způsobeny ztráty typu L2 a L4.  Ale u nemocnic, staveb s nebezpečím 

výbuchu a jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské 

životy, nastává navíc společně se ztrátami L2 a L4 ztráta typu L1. 

3.1.4 Součásti rizika pro stavbu následkem úderu blesku do vedení připojeného 

ke stavbě 

 RU – součást rizika související s úrazem živých bytostí vzniklého následkem dotykových 

a krokových napětích uvnitř stavby v důsledku bleskových proudů injektovaných 
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do vstupujících vedení stavby. Mohou vzniknout ztráty typu L1 a ztráty typu L4 

u zemědělských staveb s pravděpodobnými ztrátami zvířat, 

 RV – součást rizika náležející k hmotné škodě (požár, výbuch způsobený nebezpečným 

jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi stavby) zapříčiněné průchodem 

bleskového proudu přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát 

(L1, L2, L3, L4), 

 RW – součást rizika související se závadou vnitřních systémů v důsledku indukování přepětí 

do vstupních vedení a přenesení do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu 

L2 a L4  a s nimi ztráta typu L1 jedná-li se o nemocnice, budovy s rizikem výbuchu nebo 

jiných staveb, kde závada vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 

3.1.5 Součásti rizika pro stavbu následkem úderu blesku v blízkosti vedení 

připojeného ke stavbě 

 RZ – součást rizika související se závadou vnitřních systémů v důsledku indukování přepětí 

do vstupních vedení a přenesení do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu 

L2 a L4  a s nimi ztráta typu L1 jedná-li se o nemocnice, budovy s rizikem výbuchu 

nebo jiných staveb, kde závada vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 

3.1.6 Skládání součástí rizika 

V této podkapitole jsou demonstrovány součásti rizika, jenž se předpokládají pro každý typ 

ztrát ve stavbě: 

 R1 - riziko ztrát na lidských životech: 

𝑅1 =  𝑅𝐴1 + 𝑅𝐵1 + 𝑅𝐶1 + 𝑅𝑀1 + 𝑅𝑈1 + 𝑅𝑉1 + 𝑅𝑊1 + 𝑅𝑍1 (3.1) 

Součásti rizika RC1, RM1, RW1, RZ1  se uvažují pouze pro stavby s rizikem výbuchu a nemocnice 

s elektrickými zařízeními určenými na záchranu lidských životů nebo jiné stavy, kde porucha 

vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 

 R2 – riziko ztrát na veřejných službách:  

𝑅2 =  𝑅𝐵2 + 𝑅𝐶2 + 𝑅𝑀2 + 𝑅𝑉2 + 𝑅𝑊2 + 𝑅𝑍2 (3.2) 

 R3 – riziko ztrát na kulturním dědictví: 

𝑅3 =  𝑅𝐵3 + 𝑅𝑉3 (3.3) 

 R4 – riziko ztrát ekonomických hodnot: 

𝑅4 =  𝑅𝐴4 + 𝑅𝐵4 + 𝑅𝐶4 + 𝑅𝑀4 + 𝑅𝑈4 + 𝑅𝑉4 + 𝑅𝑊4 + 𝑅𝑍4 (3.4) 
 

 

Součásti rizika RA4, RU4 se uvažují pouze pro nemovitosti, kde mohou být ztráty na zvířatech. 

3.2 Řízení rizika 

Na základě řízení rizika se rozhoduje o nutnosti zavedení ochrany. 

3.2.1 Základní postupy 

Musí být aplikován tento postup: 

 určení chráněné stavby a její charakteristiky, 
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 stanovení všech typů ztrát ve stavbě a daných odpovídajících rizik R (R1 až R4), 

 rozhodnutí o potřebě ochran porovnáním přípustného rizika RT s rizikem R1, R2, R3, 

 odhad efektivnosti nákladů vynaložené na ochranu stavby. Dochází ke srovnání 

nákladů na celkové ztráty s ochrannými opatřeními a bez nich. Pro ocenění daných 

nákladů musí být v tomto případě stanoven odhad součástí rizika R4. 

3.2.2 Stavba uvažovaná pro ocenění rizika 

Předpokládaná stavba obsahuje: 

 vlastní stavbu, 

 instalace ve stavbě,  

 obsah stavby,  

 osoby uvnitř stavby nebo v zónách do vzdálenosti 3 m od vnějšku stavby, 

 prostředí, jenž jsou ovlivňované poškozením stavby. 

3.2.3 Přípustné riziko RT 

Velikost přípustného rizika RT v závislosti na typu ztrát znázorňuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Typy ztrát, modifikováno z [8] 

 Typy ztrát RT [-] 

L1 Ztráty na lidských životech nebo trvalé následky úrazů 10−5 

L2 Ztráta veřejné služby 10−3 

L3 Ztráta kulturního dědictví 10−4 

 

3.3 Pravděpodobnost P 

Tato kapitola pojednává o pravděpodobnosti vzniku škod, újmě na zdraví v důsledku úderu 

blesku do stavby, vedení, nebo v blízkosti vedení. 

3.3.1  Pravděpodobnost PA, že následkem úderu blesku do stavby vznikne úraz 

živých bytostí elektrickým proudem 

Pravděpodobnost PA úrazu živých bytostí následkem dotykového a krokového napětí 

vzniklého úderem blesku do stavby závisí na aplikovaném LPS a ostatních doplňujících 

ochranných opatření: 

𝑃𝐴 =  𝑃𝑇𝐴 ⋅ 𝑃𝐵 (3.5) 

kde 

 PTA – pravděpodobnost závisející na doplňující ochraně před krokovým a dotykovým 

napětím, 

 PB – pravděpodobnost hmotné škody způsobené úderem blesku do stavby. 
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3.3.2 Pravděpodobnost PC, že úder blesku do stavby zapříčiní poruchu 

vnitřních systémů 

Vhodný ochranný opatření ke snížení pravděpodobnosti PC je koordinovaný systém SPD. 

Pro PC platí: 

𝑃𝐶 =  𝑃𝑆𝑃𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 (3.6) 

kde 

 PSPD – pravděpodobnost závisející na koordinovaném systému SPD a na LPL, pro 

kterou jsou SPD naprojektovány, 

 CLD – činitel, jehož hodnota závisí na stínění, uzemnění, podmínkách izolování vedení, 

k němuž je připojen vnitřní systém. 

3.3.3 Pravděpodobnost PU, že úder blesku do vedení způsobí živým bytostem 

úraz elektrickým proudem 

Pravděpodobnost PU úrazu živých bytostí uvnitř stavby následkem dotykového napětí 

způsobeného úderem blesku do vedení vstupujícího do stavby závisí na charakteristikách stínění 

dané sítě, na výdržném impulzním napětí vnitřních systémů připojených k vedení a na ochranných 

opatřeních. 

Pravděpodobnost PU je vyjádřená vztahem: 

𝑃𝑈 =  𝑃𝑇𝑈 ⋅ 𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 (3.7) 

kde 

 PTU – pravděpodobnost závisející na zavedených ochranných opatřeních před 

dotykovým napětím, jako jsou např. výstražné nápisy, fyzické zábrany, 

 PEB – pravděpodobnost závisející na ekvipotencionálním pospojování a na LPL, pro 

níž jsou SPD naprojektovány, 

 PLD – pravděpodobnost poruchy vnitřních systémů následkem úderu blesku do 

připojeného vedení závisí na charakteristikách vedení, 

 CLD – činitel, jehož hodnota souvisí s uzemněním a podmínkami izolování vedení. 

3.3.4 Pravděpodobnost PV, že úder blesku do vedení zapříčiní hmotnou škodu 

Pravděpodobnost PV vzniku hmotné škody následkem úderu blesku do vedení vstupujícího 

do stavby, souvisí s charakteristikami použitého stínění u vedení, na výdržném impulzním napětí 

vnitřních systémů propojených s touto sítí, na SPD. 

Pravděpodobnost PV lze vyjádřit podle vztahu: 

𝑃𝑉 =  𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 
(3.8) 

Kde koeficient CLD a pravděpodobnosti PEB a PLD použité ve vztahu (3.8) jsou vysvětleny 

v předchozích kapitolách (3. 3. 2) a (3. 3. 3).  
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3.3.5 Pravděpodobnost PW vzniku poruchy vnitřních systémů následkem úderu 

blesku do vedení 

Pravděpodobnost PW vzniku poruchy vnitřních systémů v důsledku úderu blesku do vedení 

záleží na vlastnostech použitého stínění sítě, na výdržném impulzním napětí vnitřních systémů 

propojených s touto sítí a na SPD. 

PW lze vyjádřit: 

𝑃𝑊 =  𝑃𝑆𝑃𝐷 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 
(3.9) 

Kde koeficient ve vztahu (3.9) jsou vysvětleny v předchozích kapitolách (3. 3. 2) a (3. 3. 3). 

3.3.6 Pravděpodobnost PZ vzniku poruchy vnitřních systémů následkem úderu 

blesku v blízkosti vedení 

Pravděpodobnost PZ vzniku poruchy vnitřních systémů následkem úderu blesku v blízkosti 

vedení zavedeného do stavby závisí na charakteristice stínění vedení, na výdržném impulzním 

napětí vnitřních systémů propojených s tímto vedením a na SPD. 

PZ lze vyjádřit: 

𝑃𝑍 =  𝑃𝑆𝑃𝐷 ⋅ 𝑃𝐿𝐼 ⋅ 𝐶𝐿𝐼 (3.10) 

kde  

 PLI – pravděpodobnost poruchy vnitřních systémů následkem úderu blesku v blízkosti 

připojených vedení. Hodnota PLI závisí na charakteristikách vedení, 

 CLI - činitel závislý na stínění, uzemnění, podmínkách izolování vedení,  

 zbývající pravděpodobnosti ze vztahu (3.10) jsou uvedeny v předchozích kapitolách.  

3.4 Ztráty L 

Ztráta LX se vztahuje k střednímu poměrnému rozsahu určitého typu škody, jenž může být 

zaviněna úderem blesku s ohledem na jeho rozsah a účinky. 

Velikost ztráty LX závisí na předpokládaném typu ztráty: 

 L1 – ztráta lidského života, 

 L2 – ztráta veřejné služby, 

 L3 – ztráta kulturního dědictví, 

 L4 – ztráta ekonomické hodnoty. 

3.4.1 Ztráta lidského života (L1) 

 LA - ztráty související s úrazy živých bytostí způsobené elektrickým proudem v důsledku 

úderu blesku do stavby. 

 

𝐿𝐴 =  𝑟𝑡 ⋅ 𝐿𝑇 ⋅
𝑛𝑍

𝑛𝑡
 ⋅

𝑡𝑍

8760
 (3.11) 
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kde 

 rt – činitel zmenšující ztráty lidských životů v souvislosti s typem půdy nebo zvolené 

podlahy (dřevo, koberec, asfalt, linoleum atd.), 

 LT – typický střední relativní počet obětí způsobený úrazem elektrického proudu 

následkem jedné nebezpečné události,   

 nz – počet osob v zóně, 

 nt – celkový počet osob nacházející se ve stavbě, 

 tZ – čas vyjádřený v hodinách za rok, kdy jsou osoby přítomné v zóně. 

 

 LU  - ztráty vztahující se k úrazům živých bytostí způsobené elektrickým proudem 

v důsledku úderu blesku do vedení  

𝐿𝑈 =  𝑟𝑡 ⋅ 𝐿𝑇 ⋅
𝑛𝑍

𝑛𝑡
 ⋅

𝑡𝑍

8760
 (3.12) 

kde jednotlivé členy ve vztahu jsou vysvětleny výše. 

 LB – ztráty související s hmotnou škodou ve stavbě způsobené údery blesku do stavby, 

LV – ztráty vztahující se k vzniklé hmotné škodě ve stavbě následkem úderu blesku 

do vedení. 

𝐿𝐵 = 𝐿𝑉 =  𝑟𝑝 ⋅ 𝑟𝑓 ⋅ ℎ𝑍 ⋅ 𝐿𝐹 ⋅
𝑛𝑍

𝑛𝑡
 ⋅

𝑡𝑍

8760
 (3.13) 

kde 

 rp – činitel zmenšující ztráty hmotné škody v souvislosti na zavedených ochranných 

opatřeních ke snížení následku požáru, 

 rf – činitel zmenšující ztráty hmotné škody v závislosti na velikosti rizika požáru 

(žádné, nízké, obvyklé, vysoké) nebo rizika výbuchu stavby, 

 hz – činitel zvyšující ztráty hmotné škody, za předpokladu výskytu zvláštního 

nebezpečí (nízká, průměrná, vysoká úroveň paniky, těžká evakuace), 

 LF – typický střední relativní počet obětí následkem hmotné škody v důsledku jedné 

nebezpečné události. 

 nz, nt, tz jsou vysvětleny výše.   

 

 LC – ztráty související s poruchou vnitřních systémů důsledkem úderů blesku do stavby, 

LM – ztráty související s poruchou vnitřních systémů následkem úderů blesku v blízkosti 

stavby, 

LW – ztráty související s poruchou vnitřních systémů způsobené údery blesku do vedení, 

LZ – ztráty související s poruchou vnitřních systémů následkem úderů blesku v blízkosti 

vedení. 

𝐿𝐶 = 𝐿𝑀 = 𝐿𝑊 = 𝐿𝑍 = 𝐿𝑂 =
𝑛𝑍

𝑛𝑡
 ⋅

𝑡𝑍

8760
 (3.14) 

kde 

 LO – typický střední relativní počet obětí vzniklý následkem poruchy vnitřních systémů 

v důsledku jedné nebezpečné události, 

 ostatní členy ve vztahu jsou uvedeny výše. 
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3.5 Výpočet rizika 

V této kapitole bude popsán obecný postup výpočtu rizika dle platné normy 

ČSN EN 62305- 2 ed.2. Jednotlivé kroky rozhodující o nutnosti ochrany jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

3.5.1 Určení sběrných ploch 

Tato kapitola uvádí vztahy pro výpočet sběrných ploch (pro přímý a nepřímý úder blesku) 

stavby a připojenému vedení.  

Určení sběrné plochy AD 

Pro pravoúhlou osamocenou stavbu ležící na rovném zemském povrchu platí vztah: 

𝐴𝐷 = 𝐿 ⋅ 𝑊 + 2 ⋅ (3 ⋅ 𝐻) ⋅ (𝐿 + 𝑊) + 𝜋 ⋅ (3 ⋅ 𝐻)² (3.15) 

kde 

 L – délka stavby, 

 W – šířka stavby, 

 H – výška stavby. 

U staveb se složitým tvarem (zvýšené střešní nástavby) slouží pro určení sběrné plochy AD 

grafická i matematická metoda: 

𝐴𝐷´ = 𝜋 ⋅ (3 ⋅ 𝐻𝑃)² (3.16) 

kde 

 HP -  výška nástavby. 

Výpočet sběrné oblasti AM úderu blesku se zásahy v blízkosti stavby 

𝐴𝑀 = 2 ⋅ 500 ⋅ (𝐿 + 𝑊) + 𝜋 ⋅ 500² (3.17) 

Sběrná oblast úderu blesku zasahující vedení (telekomunikační, silnoproudé nn.) 

𝐴𝐿 = 40 ⋅ 𝐿𝐿 (3.18) 

kde 

 LL – délka počítané sekce vedení (telekomunikačního, silnoproudého nn.). Pokud není 

známa přesná délka sekce vedení, uvažuje se LL = 1000 m. 

3.5.2 Počet nebezpečných událostí ND pro stavbu 

Aby se mohl určit počet nebezpečných událostí ND pro stavbu, je potřeba nejdříve určit počet 

úderů blesku do země NG. Z izokeraunické mapy se odečte počet bouřkových dnů TD pro oblast, 

ve které se stavba nachází. A pak podle vztahu: 

𝑁𝐺 ≈ 0,1 ⋅ 𝑇𝐷 (3.19) 
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Nebezpečný počet událostí ND lze vyjádřit: 

𝑁𝐷 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐷 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 10−6 (3.20) 

kde 

 NG – četnost úderů blesku do země ( 
1

𝑘𝑚²
 ⋅ rok), 

 AD – sběrná oblast osamocené stavby (m²), 

 CD – činitel polohy (umístění) stavby. 

3.5.3 Počet nebezpečných událostí NDJ pro sousedící stavbu 

 Nebezpečný počet událostí NDJ pro sousedící stavbu lze vypočítat podle vztahu: 

𝑁𝐷𝐽 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐷𝐽 ⋅ 𝐶𝐷𝐽 ⋅ 𝐶𝑇 ⋅ 10−6 (3.21) 

kde 

 NG – četnost úderů blesku do země (
1

𝑘𝑚²
 ⋅ rok), 

 ADJ – sběrná oblast osamocené sousedící stavby (m²), 

 CDJ – činitel umístění (polohy) sousedící stavby, 

 CT – činitel druhu (typu) vedení. 

3.5.4 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NM následkem 

úderů blesků v blízkosti stavby 

Odhad NM nebezpečných událostí lze vyjádřit podle vztahu: 

𝑁𝑀 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝑀 ⋅ 10−6 (3.22) 

kde 

 NG -  četnost úderů blesku do země (
1

𝑘𝑚²
 ⋅ rok), 

 AM – sběrná oblast úderů blesku se zásahy blízkosti stavby (m²). 

3.5.5 Odhad ročního průměrného počtu nebezpečných událostí NL následkem 

zásahů blesku do vedení 

Vedení se může skládat z jednotlivých částí (sekcí). Jednotlivé sekce se od sebe liší 

(např. činitelem prostředí, délkou, činitelem instalace vedení). Proto se musí pro každou sekci 

počítat NL zvlášť.  

𝑁𝐿 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐿 ⋅ 𝐶𝐼 ⋅ 𝐶𝐸 ⋅ 𝐶𝑇 ⋅ 10−6 (3.23) 

kde 

 NL – počet přepětí o velikosti amplitudy ≥ 1kV ( 
1

𝑟𝑜𝑘
 ) do sekce vedení, 

 CI – činitel umístění (polohy) vedení, 

 CT – činitel druhu (typu) vedení, 

 CE – činitel prostředí, 

 Ostatní členy ve vztahu jsou popsány v předchozích kapitolách. 
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3.5.6 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NI následkem 

úderů blesku v blízkém okolí vedení 

Pro NI platí to stejné co u NL, musí se počítat pro každou sekci zvlášť. 

𝑁𝐼 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐼 ⋅ 𝐶𝐼 ⋅ 𝐶𝐸 ⋅ 𝐶𝑇 ⋅ 10−6 (3.24) 

kde 

 NI - počet přepětí o velikosti amplitudy ≥ 1kV ( 
1

𝑟𝑜𝑘
 ) na sekci vedení, 

 AI – sběrná oblast úderů blesku do země v blízkém okolí sítě, 

 Ostatní členy ve vztahu jsou popsány v předchozích kapitolách. 

Nyní jsou známy veškeré vztahy potřebné pro výpočet součástí rizika. Vztahy pro výpočet 

pravděpodobností P a ztrát L jsou uvedeny v kapitole 3.3 a 3.4.  

3.5.7 Výpočet součástí rizika pro stavbu 

Všechny součásti rizika RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW, RZ mohou být vyjádřeny obecnou rovnicí: 

𝑅𝑋 = 𝑁𝑋 ⋅ 𝑃𝑋 ⋅ 𝐿𝑋 (3.25) 

kde 

 NX – množství nebezpečných událostí za rok, 

 PX – pravděpodobnost poškození stavby, 

 LX – následné ztráty. 

3.5.7.1 Výpočet součástí rizika v důsledku úderu blesku do stavby 

 součást rizika vztahující se k úrazu živých bytostí v důsledku úrazu elektrickým proudem 

𝑅𝐴 = 𝑁𝐴 ⋅ 𝑃𝐴 ⋅ 𝐿𝐴 (3.26) 

 součást rizika vztahující se k hmotné škodě 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐵 ⋅ 𝑃𝐵 ⋅ 𝐿𝐵 (3.27) 

 součást rizika vztahující se k poruše vnitřních systémů 

𝑅𝐶 = 𝑁𝐶 ⋅ 𝑃𝐶 ⋅ 𝐿𝐶 (3.28) 

3.5.8 Výpočet součásti rizika v důsledku úderů blesku v blízkosti stavby 

 součást rizika vztahující se k poruše vnitřních systémů 

𝑅𝑀 = 𝑁𝑀 ⋅ 𝑃𝑀 ⋅ 𝐿𝑀 (3.29) 

3.5.9 Výpočet součástí rizika následkem úderů blesku do připojeného vedení ke 

stavbě 

 součást rizika vztahující se k úrazu živých bytostí v důsledku úrazu elektrickým proudem 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑈 ⋅ 𝐿𝑈 (3.30) 
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 součást rizika vztahující se k hmotné škodě 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑉 ⋅ 𝐿𝑉 (3.31) 

 součást rizika vztahující se k poruše vnitřních systémů 

𝑅𝑊 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑊 ⋅ 𝐿𝑊 (3.32) 

3.5.10 Výpočet součástí rizika následkem úderů blesku v blízkosti vedení 

připojeného ke stavbě 

 součást vztahující se k poruše vnitřních systémů 

𝑅𝑍 = 𝑁𝐼 ⋅ 𝑃𝑍 ⋅ 𝐿𝑍 (3.33) 

3.5.11 Rozhodnutí o ochraně stavy 

Tato bakalářská práce se věnuje návrhu ochrany před bleskem pro rodinný dům, u kterého se 

nepředpokládají ztráty na kulturním dědictví a veřejné služby.  Proto stačí porovnat přípustné riziko 

RT související se ztrátami na lidských životech, s vypočítanou hodnotou rizika R1. Pokud je R1 > RT 

musí se zhotovit pro stavbu ochrana.  
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4 TYPY OCHRAN PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY BLESKU 

4.1 Hladina ochrany před bleskem (LPL) 

V důsledku vyhodnocení dílčích rizik a s ohledem na splnění podmínky R≤RT, se stanovují 

čtyři hladiny ochrany před bleskem (LPL) I, II, III, IV. Z jednotlivých LPL jsou stanoveny čtyři 

třídy systému ochrany před bleskem (LPS). Zařazení LPS do tříd závisí na požadavku provedení 

dílčích komponentů ochrany (např. průřezy vodičů, tloušťky kovových stínění atd.) a způsobu 

provedení (velikost mřížové soustavy, velikost ochranného úhlu, poloměr valící se koule, 

vzdálenost svodů atd.) [7].  

Rozdělení objektů do tříd LPL závisí na velikosti bleskového proudu. 

Tabulka 4: Přiřazení LPL podle klasifikace objektů, modifikováno z [7] 

Hladina 

LPL 
Příklady objektů 

I 

Energetické zdroje, sklady trhavin, provozovny s chemickou výrobou, chemičky, 

nemocnice, banky, automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, jaderné elektrárny, 

budovy s vysoce náročnou výrobou, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu. 

II Rodinné domy s nadstandartní výbavou, supermarkety, školy, muzea, katedrály. 

III 
Rodinné domy se standartní výbavou, obytné domy, zemědělské stavby, 

administrativní budovy 

IV 
Objekty bez vnitřního vybavení a výskytu osob, budovy stojící v ochranném 

prostoru (bez vlastního hromosvodu) jiných objektů, obyčejné sklady, haly. 

 

Tabulka 5: Základní kritéria pro ochranu objektů a inženýrských sítí, modifikováno z [7] 

Ochranná 
úroveň 
(LPL) 

Maximální hodnoty kritéria pro 
dimenzování 

Minimální hodnoty                                                        
kritéria pro svedení blesk. proudu 

  

maximální 
vrcholová 

hodnota blesk. 
proudu 

pravděpodobnost, že 
skutečný blesk. proud 

je menší, než max. 
vrcholová  hodnota 

blesk. proudu 

minimální  
vrcholová 

hodnota blesk. 
proudu 

pravděpodobnost, 
že skutečný blesk. 
proud je větší, než 
minimální hodnota 

blesk. proudu 

poloměr 
valící se koule 

I 200 kA 99% 3 kA 99% 20 m 

II 150 kA 98% 5 kA 97% 30 m 

III 100 kA 97% 10 kA 91% 45 m 

IV 100 kA 97% 16k A 84% 60 m 
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4.2 Systém ochrany před bleskem (LPS) 

Předpisy pro ochranu před bleskem stanovuje norma ČSN EN 62305, která vychází 

z mezinárodních evropských norem.  

LPS se dělí na dvě části: 

  vnější systém ochrany před bleskem: jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací 

soustava,  

 vnitřní systém ochrany před bleskem: ekvipotencionální pospojování nebo elektrická 

izolace vnějšího systému, SPD (svodiče přepětí).  

Vztah mezi LPL a LPS: 

Tabulka 6: Vztah mezi LPL a LPS, modifikováno z [7] 

Hladina ochrany (LPL) Třída systému ochrany (LPS) 

I I 

II II 

III III 

IV IV 

 

4.3 Vnější systém ochrany před bleskem 

Hlavní funkcí vnějšího systému ochrany před bleskem je jímat přímé údery do chráněného 

objektu jeho částí a svedení bleskového proudu od bodu úderu do země. Zároveň slouží k rozvedení 

bleskového proudu v zemi, aniž by vznikaly tepelné, mechanické škody nebo nebezpečná jiskření, 

která mohou způsobit požár, v extrémnějších případech explozi.  

Vnější ochranu před bleskem lze instalovat: 

 přímou instalací na objekt (nejběžnější způsob), 

 izolovaným (oddáleným) systémem: tento typ instalace se nejčastěji používá 

u tzv. kritických staveb, např. u staveb s hořlavými stěnami, s hořlavou krytinou, u objektů 

s nebezpečím požáru výbuchu. Je důležité dodržení dostatečné vzdálenosti s mezi jímací 

soustavou a stavbou.   

4.3.1 Hromosvod 

Hromosvod tvoří vodivou umělou cestu k zachycení a svedení bleskového výboje. Musí být 

naprojektován tak, aby úder blesku nastal primárně do jímače a proud výboje byl sveden do země 

bez nepříznivých následků pro chráněný objekt přes soustavu svodů do uzemňovací soustavy co 

nejkratší cestou.  

Hromosvody rozlišujeme podle: 

 Umístění [9]: 

 hromosvody umístěné na chráněných objektech - hlavní části hromosvodu (jímací 

soustava, svody) jsou pevně připevněny ke konstrukci chráněného objektu, 
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popř. některá část hromosvodu je kompenzována vodivou částí nebo konstrukcí 

chráněného objektu, 

  hromosvody umístěné mimo chráněný objekt (oddálený, izolovaný 

systém) - hromosvod a jeho části nejsou instalovány přímo ke konstrukci objektu, ale 

jsou konstruovány jako stožárové, závěsové, klecové. Při aplikaci oddáleného 

systému musí být objekt v ochranném prostoru hromosvodu. 

 Podle stupně požadované ochrany:  

  normální provedení, 

  zesílené provedení. 

 Podle provedení jímacího zařízení [9], [10]: 

 

 Tyčový hromosvod se skládá z jímacích tyčí instalovaných na místech s největší 

pravděpodobností úderu blesku. Slouží nejčastěji jako doplněk jiné jímací soustavy pro 

ochranu vyčnívajících částí budovy, např. komínu, věže. Při návrhu tyčového 

hromosvodu je nutné, aby byl objekt v ochranném prostoru. 

 Stožárový hromosvod je tvořen  jímacím zařízením upevněného na stožáru. Počet 

hromosvodů a jeho výška závisí na velikosti a tvaru chráněného prostoru. 

 Závěsový hromosvod – lano je zavěšeno přímo nad chráněným prostorem ve směru 

podélné osy objektu. Pokud je rozpětí lana větší než 20 m, musí se zhotovit závěsový 

hromosvod křížový. Při každém dalším zvětšení rozpětí lana minimálně o 20 m 

i započatých, je nutno vést příčný závěs. Rozlehlejší objekty bývají nejčastěji chráněny 

závěsovým hromosvodem hvězdicovým. 

 Klecový hromosvod – představuje síť jímacích vedení zavěšených nad objektem. 

U ochrany objektu, v jehož prostorech nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, 

nesmí být rovnoběžná jímací vedení vzdálena od sebe více než 20 m. Rozměry ok takto 

navržené sítě smějí mít maximální velikost 20x20 m.  

Hromosvod se realizuje podle projektu, ve kterém jsou zohledněny: 

 na části hromosvodu se nesmí instalovat ani připevňovat cizí zařízení, 

 musí se během svého provozu udržovat v řádném stavu, provádět pravidelně revizi. 

Hlavní části hromosvodu: 

 jímací soustava, 

 soustava svodů, 

 uzemňovací soustava. 

Jímací soustava 

Musí být instalována v místech zvýšené pravděpodobnosti zásahu blesku (např. na hřebenu 

střechy, na štítech, atd.). Žádný bod střechy nesmí být vzdálen od jímacího zařízení více než 10 m, 

jinak by nebyla zajištěna dostatečná velikost ochranného prostoru objektu. Správné navržení 

a dimenzování jímací soustavy značně snižuje pravděpodobnost proniknutí bleskového proudu do 

objektu [6], [9]. 
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Jímací soustavu tvoří: 

  tyče, soustava tyčí, 

 podélná vedení nebo závěsná lana, 

 mřížová síť. 

Dílčí součásti jímací soustavy připevněné k objektu se musí nacházet na rozích 

a exponovaných místech, hranách. Všechny jímače vytváří ochranný prostor, jenž lze určit pomocí 

tří metod [7]: 

 metoda valící se koule (vhodná pro všechny případy, je nejpřesnější), 

 metoda ochranného úhlu (pro základní tvary budov s omezením výšky jímací soustavy), 

 metoda mřížové soustavy (pro rovinné plochy, např. střechy obchodních budov). 

Princip metody valící se koule 

Nejuniverzálnější projekční metoda, která se používá nejčastěji pro geometricky náročnější 

případy. Pro jednotlivé třídy ochrany je stanoven charakteristický poloměr koule uvedený 

v tabulce 7. Koule se pomyslně valí po zemském povrchu, dochází k dotyku s obvodem stavby 

a jímači. V místě styku valící koule s objektem je velká pravděpodobnost úderu blesku, proto 

na jakoukoliv část objektu, kterého se koule dotkne, musí být nainstalován zvolený komponent 

jímací soustavy. Pokud se na střeše nacházejí instalována zařízení jako anténa, satelit, atd., musí 

být tato zařízení umístěna v ochranném prostoru jímacího vedení [2], [6]. 

Tabulka 7: Závislost poloměru bleskové koule na LPS, modifikováno z [6] 

Třída LPS Poloměr bleskové koule (m) 

I 20 

II 30 

III 45 

IV 60 

 

 

Obrázek 2: Valící se koule [11] 
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Metoda ochranného úhlu 

Tato metoda se aplikuje zejména u jednoduchých staveb s tyčovými jímači, hřebenovou 

a kombinovanou hřebenovou jímací soustavou. Svislé jímací tyče vytváří ochranný prostor 

prostřednictvím pravoúhlého kužele s vrcholem umístěným v ose jímací tyče. Poloviční 

vrcholový úhel α je závislý na LPS a na výšce jímací soustavy, více v kapitole 4.3.1.2. 

 

 

 

Obrázek 3: Ochranný prostor vymezený metodou ochranného úhlu [12] 

 

Metoda mřížové soustavy 

Princip mřížové soustavy je uveden v kapitole: Mřížová soustava (str. 38). 

4.3.1.1 Podle provedení a řešení jímacího zařízení se rozlišuje [9]: 

 hřebenová soustava, 

 mřížková soustava, 

 tyčový hromosvod, 

 oddálený hromosvod, 

 stožárový hromosvod, 

 závěsový hromosvod, 

 klecový hromosvod. 

Jednotlivé soustavy je možné navzájem vhodně a účelně kombinovat a jejich použití je spojeno 

s typem střechy [9]. 
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Obrázek 4: Hlavní typy střech [13] 

4.3.1.2 Řešení a provedení jímacího zařízení 

Podle typu střechy 

Způsob použití jímacího zařízení závisí na typu střechy. 

Hřebenová soustava (šikmá střecha) 

Princip hřebenové soustavy spočívá ve vedení jímací soustavy na hřebenu střechy převyšující 

dolní okraj střechy minimálně o 1 metr. Hřebenová soustava může být také doplněna, pokud je to 

potřeba, o další jímací vedení. Musí ale platit, že žádný bod střechy nesmí být vzdálen více než 

10 m od jímacího vedení [9]. 

Instalace hřebenové soustavy [14]:  

Před instalací ochrany před bleskem je důležité nejprve zařadit objekt do třídy LPS (tabulka 4 

a tabulka 6). Určení výšky hřebenu budovy se provádí pomocí trigonometrie (podobnosti 

trojúhelníků) a je stěžejní kvůli určení ochranného úhlu.  
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Obrázek 5: Výška budovy [14]  

1. Určení ochranného úhlu α: výška budovy se vynese na vodorovnou osu x. Následně je 

z tohoto bodu vedena kolmice, která protíná charakteristiku LPS objektu. V posledním 

kroku se na ose y odečte ochranný úhel α. Části budovy umístěné mimo ochranný úhel musí 

být chráněny samostatně. 

 

Obrázek 6: Závislost ochranného úhlu na výšce objektu [15] 

2. Kompletace jímacího zařízení: propojení jímacího vedení se svodem. Konce jímacího 

vedení by měly přesahovat a být zahnuté nahoru o 15 cm, aby byly chráněny i vyčnívající 

části budovy např. markýzy [14].  

Mřížová soustava 

Mřížová soustava je vhodná pro rovinný typ střech. Skládá se ze sítí jímacích vedeních 

a v místech jejich vzájemnému křížení dochází k propojení. Soustava musí být navržena tak, aby 

jakýkoliv bod střechy nebyl vzdálen více jak 10 m od nejbližšího jímacího zařízení [9]. Na okrajích 

střechy se mohou nacházet části technologických zařízení, proto se zhotovují pomocné vertikální 

jímače. Velikost ok mříží závisí na LPS, tuhle závislost znázorňuje tabulka 8. 
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Tabulka 8: Závislost velikosti ok mřížové soustavy na LPS objektu, modifikováno z [6] 

Třída LPS Velikost mříží (m) 

I 5x5 

II 10x10 

III 15x15 

IV 20x20 

 

 Instalace mřížové soustavy [14]: 

1. Instalace jímacího zařízení: nejdříve se musí nainstalovat kruhové vodiče tam, kde je 

zvýšená pravděpodobnost úderu blesku. V dalším kroku dochází ke stanovení velikosti 

ochranného úhlu stejně, jak je popsáno v kapitole: Instalace hřebenové soustavy. 

2. Instalace sítě: stanovení velikosti ok závisí na třídě LPS podle tabulky 8. Pokud délka 

střechy přesahuje 20 m, musí se použít dilatační vložka, kvůli vyrovnání délkových 

teplotních změn vedení. 

3. Ochrana proti bočnímu úderu: u budov přesahující výšku 60 m je doporučeno instalovat 

okružní vedení proti bočnímu úderu, kde velikost ok závisí opět na LPS. Okružní 

vedení přímo navazuje na mřížovou soustavu a mělo by pokrývat cca 20 % horní výšky 

budovy. 

 

 

Obrázek 7: Instalace mřížové soustavy [14] 

Metoda ochranného úhlu pro střešní nástavby 

Na střechách se nacházejí vyčnívající nástavby (např. komín), které musí být chráněny 

jímacími tyčemi. Před instalováním pomocné ochrany je důležité si uvědomit, jestli má nebo nemá 

nástavba přímé vodivé pokračování do budovy. Pokud má, musí se dodržovat oddálená vzdálenost 

s jímací tyče od chráněného objektu. [14] 

Poslední krok instalace spočívá v zajištění jímací tyče pomocí betonových bloků kvůli 

namáhání větrem.  

Dělení jímačů podle provedení, norma ČSN EN 62305-3: 

 

 Strojené - jsou provedeny jako pozinkované, měděné, hliníkové jímací tyče.  
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 Pomocné – jsou tvořeny rovným pozinkovaným drátem. Pomocné jímače se k chráněnému 

objektu pevně připevní nebo jsou součástí pokračování připojovacího vedení. 

 Náhodné jímače – jsou náhodné kovové předměty vyčnívající z chráněné zóny. Nacházejí 

se v místech velké pravděpodobnosti přímého úderu blesku. Z tohoto důvodu se musí za 

náhodné jímače volit předměty, při kterých po přímém zásahu blesku nedochází 

k poškození nebo k ohrožení chráněného objektu. Náhodného jímače se používá u střechy 

sedlové, valbové, polo-valbové, pultové, převyšující okraj střechy o 1 metr. 

4.3.2 Soustava svodů 

Hlavní funkcí svodů je svedení bleskového proudu z jímacího zařízení do uzemňovací 

soustavy. Množství instalovaných svodů určuje zařazení objektu do třídy LPS.  

Oddělení bezpečnou vzdáleností s je druh ochrany, jenž má za úkol zamezit vzniku 

elektrického oblouku při úderu blesku do jímací soustavy, díky dostatečné vzdálenosti mezi 

instalovanými zařízeními vnější ochrany před bleskem a kovovými částmi nacházející se 

v chráněném objektu. Nedodržení minimální bezpečnostní oddělovací vzdálenosti má za následek 

existenci přeskoků vznikajících při soubězích a křížení mezi jímacím zařízením nebo svody a 

vnitřními elektrickými nebo dalšími technologickými rozvody. 

  Proudové dráhy vzniklé soustavou svodů musí být krátké a bez zbytečných smyček.  Kvůli 

snížení pravděpodobnosti škod, které mohou být způsobeny úderem blesku, je nutno svody umístit 

tak, aby mezi místem úderu a zemí [7], [9], [14]: 

 bylo více paralelních drah proudu, 

 délka dráhy proudu byla co nejkratší, 

 bylo zajištěno ekvipotenciální pospojování mezi vodivými částmi objektu. 

Tabulka 9: Maximální vzdálenosti mezi svody podle LPS, modifikováno z [7] 

Třída LPS Obvyklá vzdálenost (m) 

I 10 

II 10 

III 15 

IV 20 

 

Podle normy ČSN EN 62305-3 ed.2 čl. E. 5.3.1: jsou přípustné odchylky od vzdálenosti mezi 

svody (tabulka 9) v toleranci ± 20 % [6] a platí: 

𝑠 =  𝑘𝑖 ⋅
𝑘𝑐

𝑘𝑚
⋅ 𝑙 (4.1) 

kde: 

 ki – koeficient závislý na třídě LPS, 

 kc – koeficient závislý na bleskovém proudu ve svodech, 

 km – koeficient závislý na materiálu elektrické izolace, 
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 l – délka v jednotce metru, podél jímací soustavy nebo svodu, od bodu kde je 

zajišťována dostatečná vzdálenost s, k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního 

pospojování. 

4.3.2.1 Počet svodů: 

Podle normy ČSN EN 62305 se množství svodů stanoví podle rovnice (4.2). 

  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑜𝑑ů =  
𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢

𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑑𝑦
 

(4.2) 

Množství svodů se určí jako podíl obvodu objektu a vzdáleností mezi svody, které závisí na 

zařazení objektu do LPS. Konečný počet svodů je rovnoměrně rozprostřen po obvodu domu 

v přípustné toleranci ± 20 %. Pokud takto navržené uspořádání svodů není z jakéhokoliv důvodu 

možné (např. architektonických, stavebních), stanoví se nové uspořádání, při kterém nesmí dojít 

k vzájemnému přiblížení svodů na vzdálenost 1/3 hodnot uvedených v tabulce 9. 

Instalace svodů: 

Při instalaci svodů, pokud je to konstrukčně umožněno, musí být zajištěno přímé pokračování 

jímací soustavy. Každý svod se připojuje na vlastní zemnič nebo k společné uzemňovací soustavě 

a musí být instalován přímo i svisle, aby bylo co nejkratší spojení se zemí.  

Soustava svodů se nesmí za žádných okolností instalovat do okapových žlabů, kvůli možnosti 

vzniku koroze způsobenou vlhkostí.  

Nedoporučuje se přímá instalace svodů ve vnější omítce kvůli tepelnému poškození omítky. 

Při realizaci tohoto svodu, musí být respektována vzdálenost s, od vodivých částí interiéru stavby.  

Zkušební spojka (svorka): 

Na každém připojení svodu k uzemňovací soustavě (kromě náhodných svodů připojených 

k zemniči), musí být instalovány zkušební spojky. Kvůli revizi, měření, musí být rozpojitelné 

příslušným nástrojem. [7] 

4.3.3 Uzemňovací soustava 

Hlavní funkcí uzemňovací soustavy je svedení bleskového proudu do země, kde dochází 

k rozptýlení bleskového proudu, bez nebezpečí přepětí a vzniku rozdílných potenciálů. Nemají-li 

vzniknout nebezpečná přepětí, po svedení bleskového proudu do země, je důležitý tvar, rozměry 

zemnící soustavy a hodnota zemního odporu. Hodnota zemního odporu by měla být co nejnižší, na 

dostatečně dlouhou dobu. Povolená hodnota zemního odporu podle normy ČSN EN 62305 

znázorňuje rovnice (4.3). 

𝑅𝐸 ≤ 10Ω (4.3) 

Při realizaci uzemnění se upřednostňuje jedna integrovaná zemnící soustava, která neplní 

jenom funkci ochrany před bleskem, ale plní také funkci pro uzemnění silnoproudých, 

telekomunikačních a dalších zařízení. Zemnič nesmí být uložen do navážky, do půdy s agresivními 

látkami, do koryt vodních toků, ale má se ukládat do rostlé půdy, aby byl svým povrchem v dobrém 

styku s vodivou zeminou.  
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Uspořádání zemničů [2], [7], 

 uspořádání typu A: je složeno ze svislého nebo vodorovného zemniče, umístěného vně 

stavby a spojeného se všemi svody. Při takové instalaci musí být instalovány alespoň 

dva zemniče. Zemnič musí být umístěn v zemi s horním koncem, minimálně 0,5 m. 

pod povrchem. 

 uspořádání typu B: může být složeno z obvodového zemniče instalovaného vně 

chráněného objektu nebo ze zemniče základového, mřížového. Minimální hloubka 

uložení je 0,5 m pod povrchem a nachází-li se vně objektu, tak ve vzdálenosti 1 m od 

něj. 

 

Obrázek 8: Minimální délky zemničů v závislosti na LPS [7] 

Třídy III a IV nejsou závislé na odporu půdy. 

4.4 Vnitřní systém ochrany před bleskem 

Kvůli rychlému pokroku ve vývoji elektrotechnických zařízení, zejména informačních 

technologií, stoupá důležitost vnitřní ochrany před bleskem. Opomenutí vnitřní ochrany může vést 

k velkým ekonomickým ztrátám, ztrátám na zdraví a životě.  

Vnitřní ochrana by měla chránit všechna elektrická zařízení, vodivé instalace, vodivé části 

zařízení před nepříznivými účinky bleskového proudu a vzniklého elektrického a magnetického 

pole. Hlavní funkcí ochrany je především zabránit vzniku potenciálních rozdílů mezi kovovými 

částmi uvnitř budovy (včetně kovových vedení) tak, aby neohrožovaly osoby, elektrická nebo 

elektronická zařízení.  

Při průchodu bleskového proudu může nastat jiskření uvnitř budovy, i když je chráněná. 

Jiskření nastává mezi vnějším systémem ochrany a [7]: 

 instalacemi z kovu, 

 vnějšími vodivými částmi a vedeními připojenými k objektu, 

 systémy uvnitř objektu. 
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Negativním účinkům blesku, jako např. nebezpečné jiskření a elektromagnetické vlivy se 

zabrání [7]: 

 ekvipotencionálním pospojováním, 

 elektrickou izolací, 

 instalací přepěťových ochran, 

  jejich kombinací. 

4.4.1 Ekvipotencionální pospojování proti blesku 

Ekvipotencionální pospojování snižuje pravděpodobnost vzniku požáru, exploze a ohrožení 

života v chráněném prostoru. Vyrovnání potenciálů se dosáhne vzájemným spojením systému 

ochrany před bleskem s [2], [6], [7]: 

 kovovými částmi budovy, 

 instalacemi z kovu, 

 vnitřními systémy, 

 vnějšími vodivými částmi a vedením připevněných k objektu. 

Průchodem bleskového proudu svody částmi budovy, vznikají nežádoucí napěťové hladiny, 

které je potřeba prostřednictvím pospojování udržet na co nejnižší hodnotě.   

Nejčastěji se ekvipotencionální pospojování používá prostřednictvím galvanické vazby. Tyto 

vodiče pospojování bývají strojené nebo náhodné a musí mít dostatečně velký průřez 

(tabulka 10 a 11). Pospojování proti blesku musí být kvůli bezpečnosti instalováno co možná 

nejkratší cestou a co nejpříměji. Pokud se uvnitř stavby nacházejí izolační kusy vodovodního nebo 

plynového potrubí, musí být přemostěny vhodnými ochrannými zařízeními za dohledu a souhlasu 

dodavatele. 

Může nastat situace, při které není vhodné použit galvanickou vazbu např. u pracovních vodičů 

silového napájení, signálových vodičů, slaboproudých rozvodů. Pro tyhle případy se instalují 

svodiče bleskových proudů SPD co nejblíže k vstupu vnějších metalických vedení do stavby. Je-li 

instalován vnější izolovaný systém ochrany, musí být ekvipotencionální vyrovnání realizováno jen 

na úrovni terénu. 

U neizolovaného systému musí být vyrovnání potencionálů provedeno: 

 ve sklepě nebo na úrovni terénu: vodiče pospojování musí být připevněny k přípojnici 

pospojování, která musí být propojena s uzemňovací soustavou, 

 a dále v místech, kde nejsou splněny požadavky na izolaci. 

Tabulka 10: Minimální průřezy vodičů spojujících potenciálové svorkovnice mezi sebou nebo 

s uzemněním, modifikováno z [6] 

Materiál vodiče Průřez vodiče (mm²) 

Měď 16  

Hliník 25  

Ocel 50 
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Tabulka 11: Minimální průřezy vodičů spojujících vnitřní kovové instalace s potenciálovými 

svorkovnicemi, modifikováno z [6] 

Materiál vodiče Průřez vodiče (mm²) 

Měď 6  

Hliník 10 

Ocel 16 

      

4.4.2 Stínění 

Při úderu blesku do chráněného objektu je chráněný objekt vystaven nežádoucímu působení 

vlivů, jako např. elektromagnetický impulz nebo přepětí vznikající proudovou dráhou bleskového 

proudu kovovými částmi stavby. Jedna z možností, jak se proti těmto nežádoucím vlivům chránit 

je stínění. Princip stínění spočívá ve snížení elektromagnetického pole, kolem potřebného 

chráněného prostoru, pomocí vodivého obalu. Reálná stínění se od ideálního stínění rozlišují 

především v hodnotách útlumu elektromagnetického pole. V ideálním případě by stínění mělo být 

bez různých otvorů a přerušení, toho v praxi nelze dosáhnout. V praxi se používá stínění 

prostřednictvím např. kovové konstrukce objektů, které nemají funkci stínění jako prioritní úlohu.  

Reálné stínění sestává [2]: 

 betonářské výztuže, 

 nosné a nenosné stavební konstrukce, 

 opláštění fasád, 

 stínění kabelů. 

Největšího účinku lze dosáhnout stíněním kabelů, které může mít podobu [2]: 

 uložení kabelů v řádně zavřených kovových kabelových trasách, 

 uložení kabelů v kovových stínících trubkách. 

4.4.3 Ochrana proti přepětí 

Funguje jako ochrana k omezení napěťového přepětí vzniklého i jinak, než atmosférickým 

výbojem, např. spínacím přepětím (LEMP), výbojem statické elektřiny (ESD), nukleárními 

výbuchy (NEMP).  Jedná se tedy o více stupňovou bariéru, přes kterou neprojde žádné přepětí. 

Normou ČSN 33 0420 je doporučována třístupňová ochrana rozvodů nízkého napětí v objektech, 

přičemž každý stupeň ochrany musí snížit přepětí na požadovanou hodnotu.  Stupně ochrany se 

instalují na rozmezí jednotlivých zón bleskové ochrany LPZ.  Typ 1 (třída I) se instaluje mezi zóny 

LPZ 0 a LPZ 1, Typ 2 mezi zóny LPZ 1 a LPZ 2, Typ 3 mezi zónu LPZ 2 a konečným zařízením. 

4.4.3.1 Typy SPD 

Typ 1 (třída B) 

Jedná se o hrubou ochranu složenou ze svodičů bleskových proudů konstruovanou na bázi 

jiskřiště a jsou schopny svádět bleskové proudy vysokých hodnot [2].   
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Typ 2 (třída C)  

Tato ochrana je tvořena svodiči přepětí konstruovanými na bázi varistorů, které dokáží svádět 

atmosférická přepětí nebo spínací pochody bez vlastního poškození. Princip funkce varistorů 

spočívá ve snižujícím se odporu v závislosti na rostoucím napětí. Nejčastěji se varistory používají 

jako ochranný prvek pro absorpci energie v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Elektrické 

parametry varistorů jsou určeny výrobním materiálem, jejich zrnitostí a rozměry. Největší výhodou 

varistorů je nízká pořizovací cena a krátká doba reakce. [6], [16] 

Typ 3 (třída D)  

Jedná se o jemnou ochranu skládající se z varistorů a supresorové diody. Supresorová dioda 

je speciální Zenerova dioda s větší proudovou zatížitelností v závěrné oblasti a s kratší reakční 

dobou, řádově ns. Nejčastěji se tato jemná ochrana instaluje do zásuvky, prodlužovacího přívodu 

nebo elektroinstalačních krabic [6], [16]. 

4.4.3.2 Zóny ochrany před bleskem 

Je nutné si uvědomit, že působení atmosférického výboje na vnitřní prostor objektu nelze 

eliminovat v jednom bodě a pouze jedním ochranným prvkem. Prostory chráněného objektu lze 

rozdělit na oblasti podle schopnosti potlačení úrovně elektromagnetických účinků atmosférického 

výboje. Podle současné normy ČSN 62 305 se tyto oblasti nazývají zóny ochrany před bleskem 

a popisují se zkratkou LPZ [2].  

LPZ dělíme podle typu udeření blesku do chráněného objektu [2]: 

 na přímé udeření, 

 na nepřímé udeření.  

Rozdělení zón LPZ [2]: 

 Vnější zóny 

 LPZ 0A oblast s pravděpodobností přímého úderu blesku, zóna je bez ochrany, tzn. 

elektromagnetické pole bleskového výboje je zde účinné, 

 LPZ 0B oblast s pravděpodobností přímého úderu blesku s instalovanou jímací 

soustavou. I zde je elektromagnetické pole plně účinné, 

 LPZ 0C oblast chráněná před přímým úderem blesku, oblast se nachází těsně nad 

zemí 3x3 m. I v této zóně je plně účinné elektromagnetické pole. Naskytuje se zde 

pravděpodobnost výskytu dotykových nebo krokových napětí při úderu blesku do 

vnější ochrany před bleskem. 

 Vnitřní zóny  

 LPZ 1 v této ochranné oblasti se mohou vyskytovat dílčí bleskové proudy 

procházející např. vedením vyrovnávání potencionálů. Elektromagnetické pole je 

zde tlumené prostorovým stíněním, 

 LPZ 2 oblast, kde dílčí bleskové proudy byly utlumeny rozhraními LPZ 0 a LPZ 1. 

Zbylé elektromagnetické stínění je tlumeno stíněním místností, 

 LPZ 3 zóna plnící funkci omezení elektromagnetického pole, jedná se o zónu 

určenou pro více citlivá zařízení. 
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Obrázek 9: Zóny ochrany LPZ [17] 

4.4.3.3 Koordinace SPD [6], [18] 

Jednotlivé stupně ochrany se od sebe liší použitým ochranným zařízením (varistory, jiskřiště, 

supresorové diody). Tato ochranná zařízení fungují na rozdílném fyzikálním principu, proto je 

důležité zajistit vzájemnou koordinaci, kvůli společné spolupráci. Každý stupeň ochrany musí 

splnit svou funkci, aniž by byl přetížen, poškozen. 

Vzájemné koordinace lze dosáhnout [6]:  

 Zajištění dostatečné vzdálenosti vedením o minimální velikosti 10 m mezi SPD typu 1 

a SPD typu 2, mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 minimální vzdáleností 5 m. Pro případy, 

kdy je délka vedení nedostačující, se mezi jednotlivé stupně SPD připojují do série 

s vedením speciální rázové oddělovací tlumivky. 

 Aplikace kombinovaného svodiče B a C. 

 U vyšších stupňů ochrany používat varistory konstruované na vyšší jmenovité napětí, 

to má za následek rychlejší reakční schopnost nižších stupňů ochrany. Díky tomu nižší 

stupně ochrany odvádí větší množství energie. Tato metoda se nejvíce používala 

v minulosti. 

 Spotřebič by měl být vzdálen nejdále 5 m od SPD typu 3. 

 

 

 

 



 Legislativa a technické standardy 

 

47 

5 LEGISLATIVA A TECHNICKÉ STANDARDY 

5.1 Historie technických norem 

Účinky atmosférického výboje jsou nebezpečné pro lidské zdraví, zvířata a objekty. Proto se 

lidstvo snaží před účinky blesků chránit sama sebe, objekty a touto problematikou se zabývají 

normy, které jsou vždycky po určitém období aktualizovány, podle nejnovějších výzkumů 

a objevů. Jedna z nejdůležitějších norem, která vyšla na území české republiky v roce 1969 a platila 

40 let, byla norma ČSN 34 1390. Tato norma byla průlomová, nadčasová, a proto platila bez mála 

čtyřicet let. Čtyřicet let je dlouhá doba a při dnešním vývoji elektrických spotřebičů je málo 

pravděpodobné, že nějaká norma bude platit takhle dlouho nebo dokonce déle. Proč tahle norma 

platila takhle dlouho, má jednoduché opodstatnění. V 70. letech, kdy vešla norma v platnost, nebyl 

tak prudký vývoj elektrospotřebičů a výpočetní techniky, jak je tomu v současnosti. Později 

vývojem elektrických zařízení a hlavně výpočetní techniky přestávala být norma vyhovující. 

Norma ČSN 34 1390 nepožadovala vytvoření vnitřní ochrany před bleskem, která je velmi důležitá 

pro ochranu elektrospotřebičů, před nepříznivými účinky, přesněji před elektromagnetickými 

impulzy vyvolané atmosférickým výbojem (LEMP). Protože tato norma přestávala být vyhovující, 

tak ji nahradila nová norma ČSN EN 62305, podložená vědeckými výzkumy a vývoji. Tato norma 

plnohodnotně nahradila normu ČSN 34 1390 v roce 2009 a v roce 2014 byla novelizována. 

Jednotlivé části souboru norem ČSN EN 62305 jsou [8], [19], [20], [21]: 

 ČSN EN 62305-1 ed.2 udává obecné principy, které by měly být dodržovány při 

ochraně staveb, jejich instalací a osob před bleskem.  

Norma ČSN EN 62305-1 ed.2 informuje o: 

  nebezpečí blesku, 

  parametrech bleskového proudu, 

  časových funkcí bleskového proudu pro analýzy,  

 napodobení bleskového proudu pro zkoušky, 

 zkušebních parametrech vyjadřujících působení blesku na součásti LPS, 

 rázových vlnách vzniklé následkem blesku v různých místech instalací. 

Tato norma neplatí pro: 

  železniční systémy,  

  dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace, 

  potrubí, podzemní vysokotlaká potrubí, 

  silnoproudá elektrická a komunikační vedení, jenž nejsou připojena k 

objektu. 

Uvedené systémy, po které norma neplatí, spadají pod zvláštní předpisy. 

 ČSN EN 62305-2 ed.2. udává podrobný postup pro výpočet rizika stavby v důsledku 

úderu blesku do stavby, v blízkosti stavby, do inženýrských sítí nebo v blízkosti 

inženýrských sítí připojených ke stavbě.  

Norma obsahuje přílohy informující o: 

 odhadu ročního počtu nebezpečných událostí, 

 odhadu pravděpodobnosti škody, 

 odhadu rozsahu ztráty, 
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 ocenění nákladů na ztráty. 

 

 ČSN EN 62305-3 ed.2 poskytuje informace o chránění objektu pomocí LPS před 

hmotnými škodami. Norma informuje také o ochraně před úrazem živých bytostí 

vlivem dotykového a krokového napětí v blízkosti LPS.  

Tato norma platí pro:  

 projektování, instalaci, revizi, údržbu LPS pro objekty bez omezení s ohledem 

na jejich výšku, 

 docílení ochranných opatření před úrazem živých bytostí vlivem dotykového 

a krokového napětí. 

Norma obsahuje přílohy informující o: 

 umístění jímací soustavy, 

 minimálním průřezu vstupujících kabelových stínění v důsledku zabránění 

nebezpečného jiskření, 

 odhadu dostatečné vzdálenosti, 

 LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu. 

 

 ČSN EN 62305 -4 ed.2 obsahuje informace pro návrh, revizi, instalaci, údržbu 

a chování ochranných opatření proti LEMP (elektromagnetický impulz blesku). 

Norma obsahuje přílohy informující o: 

 základech pro zhodnocení elektromagnetického prostředí v LPZ, 

 provedení SPM  pro existující stavby, 

 výběru a instalaci koordinovaného SPD systému, 

 faktorech, na které je potřeba přihlížet při výběru SPD. 

5.2 Navazující legislativa 

„Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 36  

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl 

způsobit: 

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním 

shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích 

zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat, 

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, 

vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží, 

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů, 

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, 

archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou, 

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před 

bleskem chráněny, 

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na 

návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže. 

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových 

hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. 

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový 

zemnič.“ [22] 
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6 NÁVRH OCHRANY PŘED BLESKEM 
Vztahy při výpočtu rizika jsou z normy ČSN EN 62305-2 ed. 2. 

6.1 Představení objektu 

Pro návrh LPS byl zvolen fiktivní rodinný dům nacházející se v Olomouckém kraji s valbovou 

střechou a se dvěma podlažími. Jde o samostatně stojící stavbu obklopenou objekty stejné nebo 

nižší výšky.  

Rozměry stavby: 

 délka - 11,2 m, 

 šířka - 13,5 m, 

 výška - 10,59 m. 

Ke stavbě je připojené telekomunikační a silnoproudé nn. vedení (viz. příloha A).  

6.2 Analýza rizika, nechráněná stavba 

Před začátkem analýzy rizika stavby je důležité určit hustotu úderů blesku do země 

NG, způsoby: 

  z  mapy obsahující rozložení úderů blesků do země,  

 výpočtem. 

 U výpočtu musí být známa hodnota TD (počet bouřkových dnů za rok), která se určí 

z izokeraunické mapy pro oblast, ve které se stavba nachází. 

𝑁𝐺 ≈ 0,1 ⋅ 𝑇𝐷 (6.1) 

Protože se stavba nachází v Olomouckém kraji, je hodnota TD = 20 bouřkových dnů za rok. 

𝑁𝐺 ≈ 0,1 ⋅ 20 ≈ 2 blesky na km2/rok 

 
(6.2) 

Tabulka 12: Charakteristika stavby a okolí 

Charakteristika stavby a okolí 

Vstupní parametr Komentář Označení Hodnota 

Hustota úderů blesku do země 
1/km²/rok 

 / NG 2 

Rozměry stavby (m)  / L, W, H 11,2; 13,5; 10,59 

Činitel polohy stavby 
Stavba obklopena objekty 
stejné výšky nebo nižšími 

CD 0,5 

LPS Žádný Pb 1 

Ekvipotencionální pospojování Žádné Peb 1 

Stínění na hranici stavby Žádné Ks1 1 

 

 

 



 Návrh ochrany před bleskem 

 

50 

Tabulka 13: Charakteristika silového vedení 

Silové vedení 

Vstupní parametr Komentář Označení Hodnota 

Délka (m) /  LL/P 1000 

Měrný odpor půdy (Ω ⋅ m) /  ρ 400 

Činitel instalace V zemi CI/P 0,5 

Činitel druhu vedení Vedení nn. CT/P 1 

Činitel prostředí vedení Venkovské CE/P 1 

Stínění vedení Nestíněné RS/P / 

Stínění, uzemnění, oddělení Žádné 
CLD/P 1 

CLI/P 1 

Sousedící stavby 
Ke stavbě není připojena sítí 
žádná sousední budova 

LJ, HJ, WJ / 

Činitel umístění sousední stavby 
Stavba obklopena objekty 
stejné výšky nebo nižšími 

CDJ 0,5 

Výdržné napětí vnitřních systémů 
(kV) 

 / UW/P 2,5 

  

Činitel zohledňující impulzní 
výdržné napětí chráněného 
systému 

KS4/P 0,4 

Pravděpodobnost poruchy 
vnitřních systémů v důsledku 
úderu do připojeného vedení 

PLD/P 1 

Pravděpodobnost poruchy 
vnitřních systémů v důsledku 
úderu do blízkosti připojených 
vedení 

PLI/P 0,3 
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Tabulka 14: Charakteristika telekomunikačního vedení 

Telekomunikační vedení 

Vstupní parametr Komentář Označení Hodnota 

Délka (m)  / LL/T 1000 

Činitel instalace Venkovní CI/T 1 

Činitel druhu vedení Telekomunikační CT/T 1 

Činitel prostředí vedení Venkovské CE/T 1 

Stínění vedení Nestíněné RS/T / 

Stínění, uzemnění, 
oddělení 

Žádné 
CLD/T 1 

CLI/T 1 

Sousedící stavby 
Ke stavbě není připojena sítí žádná 
sousední budova 

LJ, HJ, WJ / 

Činitel umístění 
sousední stavby 

Stavba obklopena objekty stejné výšky 
nebo nižšími 

CDJ 0,5 

Výdržné napětí 
vnitřních systémů (kV) 

 / UW/T 1,5 

  

Činitel zohledňující impulzní výdržné 
napětí chráněného systému 

KS4/T 0,67 

Pravděpodobnost poruchy vnitřních 
systémů v důsledku úderu do 
připojeného vedení 

PLD/T 1 

Pravděpodobnost poruchy vnitřních 
systémů v důsledku úderu do blízkosti 
připojených vedení 

PLI/T 0,5 
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Tabulka 15: Charakteristika vnitřní zóny 

Činitelé platné pro vnitřní zónu 

Vstupní parametr Komentář Označení Hodnota 

Typ podlahy Dřevo rt 

 

Ochrana před úrazem (při úderu do 
stavby) 

Žádná PTA 1 

Ochrana před úrazem (při úderu do 
vedení) 

Žádná PTU 1 

Riziko požáru Obvyklé rf 
 

Protipožární ochrana 

Hasicí přístroj: podle 
zákona musí být v každém 
rodinném domě funkční 

hasicí přístroj 

rp 0,5 

Vnitřní prostorové stínění Žádné KS2 1 

Vnitřní silové 
systémy 

Vnitřní vedení 
Opatření při trasování, pro 
vyloučení velkých smyček 

(plocha smyčky řádu 10 m²)  
KS3/P 0,2 

Koordinované SPD Žádné PSPD/P 1 

Vnitřní 
telekomunikační 

systémy 

Vnitřní vedení 

Žádné opatření při 
trasování, pro vyloučení 
velkých smyček (plocha 
smyčky řádu 50 m²)  

KS3/T 1 

Koordinované SPD Žádné PSPD/T 1 

L1: Ztráta lidského života 

Zvláštní nebezpečí: žádné hZ 1 

D1: úraz dotykovým 
a krokovým napětím 

LT 

 

D2: Následkem hmotných 
škod 

LF 

 

D3: Příčinou poruchy 
vnitřních systémů 

LO / 

Činitel pro osoby v zóně 

 

/ 1 

  Výsledné parametry 

LA 
 

LU 
 

LB 
 

LV 
 

 

 

 

 

 

 

10−5 

10−2 

10−2 

10−1 

𝑛𝑧

𝑛𝑡
⋅

𝑡𝑧

8760
=

4

4
⋅

8760

8760
= 1 

5 ⋅ 10−4 

5 ⋅ 10−4 

10−7 

10−7 
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Tabulka 16: Sběrné oblasti stavby a připojeného vedení 

Sběrné plochy stavby a připojeného vedení 

  Označení Výsledek (m²) 

Stavba 
Ad 4891,55 

AM 810098,16 

Silové vedení 

AL/P 
 

AI/P 
 

ADJ/P 0,00 

Telekomunikační 
vedení  

AL/T 
 

AI/T 
 

ADJ/T 0,00 

 

Tabulka 17: Nebezpečné události 

Očekávané nebezpečné události 

  Označení 
Výsledek 
(1/rok) 

Stavba 
ND 4,892 ⋅ 10−3 

NM 1,62 

Silové vedení 

NL/P 0,04 

NI/P 4,00 

NDJ/P 0,00 

Telekomunikační vedení 

NL/T 0,08 

NI/T 8,00 

NDJ/T 0,00 

 

Tabulka 18: Určení rizika pro nechráněnou stavbu 

Stanovení rizika R1 pro nechráněnou stavbu (hodnoty jsou × 𝟏𝟎−𝟓) 

  Označení Z1: Vnitřní zóna Stavba 

D1: Zranění 
RA 0,000 0,000 

RU 0,0012 0,0012 

D2: Hmotná škoda 
RB 0,2446 0,2446 

RV 6,000 6,000 

R1: Celkové riziko 6,2458 6,2458 

Dovolené R1 1 

Protože R1 > RT musí se zhotovit ochrana před bleskem 

 

 

 

 

 

 

4,00 ⋅ 104 

4,00 ⋅ 106 

4,00 ⋅ 104 

4,00 ⋅ 106 
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Určení sběrných ploch: 

Pro pravoúhlou stavbu, jejíž rozměry jsou určeny v tabulce 12, platí: 

𝐴𝐷 = 𝐿 ⋅ 𝑊 + 2 ⋅ (3 ⋅ 𝐻) ⋅ (𝐿 + 𝑊) + 𝜋 ⋅ (3 ⋅ 𝐻)² 

𝐴𝐷 = 11,2 ⋅ 13,5 + 2 ⋅ (3 ⋅ 10,59) ⋅ (11,2 + 13,5) + 𝜋 ⋅ (3 ⋅ 10,59)² 

𝐴𝐷 = 4891,55 m² 

(6.3) 

Sběrná oblast úderů se zásahy v blízkosti stavby: 

𝐴𝑀 = 2 ⋅ 500 ⋅ (𝐿 + 𝑊) + 𝜋 ⋅ 500² 

𝐴𝑀 = 2 ⋅ 500 ⋅ (11,2 + 13,5) + 𝜋 ⋅ 5002 

𝐴𝑀 = 810098,16 m² 

(6.4) 

Sběrná oblast úderů zasahující silnoproudé nn. vedení: 

𝐴𝐿/𝑃 = 40 ⋅ 𝐿𝐿/𝑃 

𝐴𝐿/𝑃 = 40 ⋅ 1000 

𝐴𝐿/𝑃 = 40 000 m² 

(6.5) 

Sběrná oblast úderů do země v blízkosti silnoproudého nn. vedení: 

𝐴𝐼/𝑃 = 4000 ⋅ 𝐿𝐿/𝑃 

𝐴𝐼/𝑃 = 4000 ⋅ 1000 

𝐴𝐼/𝑃 = 4000 000 m² 

(6.6) 

Sběrná oblast úderů zasahující telekomunikační vedení: 

𝐴𝐿/𝑇 = 40 ⋅ 𝐿𝐿/𝑇 

𝐴𝐿/𝑇 = 40 ⋅ 1000 

𝐴𝐿/𝑇 = 40 000 m² 

(6.7) 

Sběrná oblast úderů do země v blízkosti telekomunikačního vedení: 

𝐴𝐼/𝑇 = 4000 ⋅ 𝐿𝐿/𝑇 

𝐴𝐼/𝑇 = 4000 ⋅ 1000 

𝐴𝐼/𝑇 = 4000 000 m² 

(6.8) 
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Četnost nebezpečných událostí: 

Četnost nebezpečných událostí ND pro stavbu: 

𝑁𝐷 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐷 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 10−6 

𝑁𝐷 = 2 ⋅ 4891,55 ⋅ 0,5 ⋅ 10−6 

𝑁𝐷 = 4,892 ⋅ 10−3  
1

rok
 

(6.9) 

Předpoklad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NM zapříčiněných údery 

v blízkosti stavby: 

𝑁𝑀 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝑀 ⋅ 10−6 

𝑁𝑀 = 2 ⋅ 810098,16 ⋅ 10−6 

𝑁𝑀 = 1,62 
1

rok
 

(6.10) 

Předpoklad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NL/P způsobených údery do 

silnoproudého nn. vedení: 

𝑁𝐿/𝑃 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐿/𝑃 ⋅ 𝐶𝐼/𝑃 ⋅ 𝐶𝐸/𝑃 ⋅ 𝐶𝑇/𝑃 ⋅ 10−6 

𝑁𝐿/𝑃 = 2 ⋅ 40000 ⋅ 0,5 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 10−6 

𝑁𝐿/𝑃 = 0,04 
1

rok
 

(6.11) 

Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NI/P způsobených údery 

v blízkosti silnoproudého vedení: 

𝑁𝐼/𝑃 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐼/𝑃 ⋅ 𝐶𝐼/𝑃 ⋅ 𝐶𝐸/𝑃 ⋅ 𝐶𝑇/𝑃 ⋅ 10−6 

𝑁𝐼/𝑃 = 2 ⋅ 4000 000 ⋅ 0,5 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 10−6 

𝑁𝐼/𝑃 = 4 
1

rok
 

(6.12) 

Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NL/T způsobených údery do 

telekomunikačního vedení: 

𝑁𝐿/𝑇 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐿/𝑇 ⋅ 𝐶𝐼/𝑇 ⋅ 𝐶𝐸/𝑇 ⋅ 𝐶𝑇/𝑇 ⋅ 10−6 

𝑁𝐿/𝑇 = 2 ⋅ 40 000 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 10−6 

𝑁𝐿/𝑇 = 0,08 
1

rok
 

(6.13) 
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Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NI/T způsobených údery 

v blízkosti telekomunikačního vedení: 

𝑁𝐼/𝑇 = 𝑁𝐺 ⋅ 𝐴𝐼/𝑇 ⋅ 𝐶𝐼/𝑇 ⋅ 𝐶𝐸/𝑇 ⋅ 𝐶𝑇/𝑇 ⋅ 10−6 

𝑁𝐼/𝑇 = 2 ⋅ 4000 000 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 10−6 

𝑁𝐼/𝑇 = 8  
1

rok
 

(6.14) 

Činitel respektující impulzní výdržné napětí: 

Činitel KS4/P respektující impulzní výdržné napětí chráněného systému silnoproudého 

nn. vedení:  

𝐾𝑆4/𝑃 =
1

𝑈𝑊/𝑃
 

𝐾𝑆4/𝑃 =
1

2500
 

𝐾𝑆4/𝑃 = 0,04 [−] 

(6.15) 

Činitel KS4/T respektující impulzní výdržné napětí chráněného systému 

telekomunikačního vedení: 

𝐾𝑆4/𝑇 =
1

𝑈𝑊/𝑇
 

𝐾𝑆4/𝑇 =
1

1500
 

𝐾𝑆4/𝑇 = 0,67 [−] 

(6.16) 

Pravděpodobnost P: 

Pravděpodobnost PB, že úder do stavby zapříčiní hmotnou škodu: 

U nechráněné stavby LPS je pravděpodobnost PB = 1[-]. 

Pravděpodobnost PU, že následkem úderu do vedení může dojít k úrazu živých bytostí 

prostřednictvím elektrického proudu: 

𝑃𝑈 = 𝑃𝑇𝑈 ⋅ 𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 

𝑃𝑈 = 1⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 

𝑃𝑈 = 1 [−] 

(6.17) 
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Pravděpodobnost PV, že následkem úderu do vedení mohou být způsobeny hmotné škody: 

𝑃𝑉 = 𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 

𝑃𝑉 = 1 ⋅ 1 ⋅ 1 

𝑃𝑉 = 1 [−] 

(6.18) 

Ztráty L: 

D1: Úrazy: 

𝐿𝑈 = 𝑟𝑇 ⋅ 𝐿𝑇 ⋅
𝑛𝑍

𝑛𝑇
⋅

𝑡𝑍

8760
 

𝐿𝑈 = 10−5 ⋅ 10−2 ⋅
4

4
⋅

8760

8760
 

𝐿𝑈 = 10−7 [−] 

(6.19) 

D2: Hmotná škoda: 

𝐿𝐵 = 𝐿𝑉 = 𝑟𝑝 ⋅ 𝑟𝑓 ⋅ ℎ𝑍 ⋅ 𝐿𝐹 ⋅
𝑛𝑍

𝑛𝑇
⋅

𝑡𝑍

8760
 

𝐿𝐵 = 𝐿𝑉 = 0,5 ⋅ 10−2 ⋅ 1 ⋅ 10−1 ⋅
4

4
⋅

8760

8760
 

𝐿𝐵 = 𝐿𝑉 = 5 ⋅ 10−4 [−] 

(6.20) 

Určení součásti rizika následkem úderů do stavby: 

Při analýze rizika nejsou uvažováni žádní lidé vně budovy, proto se zanedbává vnější zóna 

a součást související s úrazem živých bytosti v důsledku úrazu elektrickým proudem RA = 0 [-]. 

Součást související s materiální škodou (D2): 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 ⋅ 𝑃𝐵 ⋅ 𝐿𝐵 

𝑅𝐵 = 4,892 ⋅ 10−3 ⋅ 1 ⋅ 5 ⋅ 10−4 

𝑅𝐵 = 2,446 ⋅ 10−6 [−] 

(6.21) 

Stanovení součástí rizika následkem úderů do vedení připojeného ke stavbě: 

Součást související s úrazem živých bytostí zapříčiněná úrazem elektrického proudu (D1): 

 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿+𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑈 ⋅ 𝐿𝑈 

𝑅𝑈 = ((𝑁𝐿/𝑃+𝑁𝐿/𝑇) + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑈 ⋅ 𝐿𝑈 

𝑅𝑈 = ((0,04 + 0,08) + 0) ⋅ 1 ⋅ 10−7 

𝑅𝑈 = 1,2 ⋅ 10−8[−] 

(6.22) 
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Součást související s materiální škodou (D2): 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿+𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑉 ⋅ 𝐿𝑉 

𝑅𝑉 = ((𝑁𝐿/𝑃+𝑁𝐿/𝑇) + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑉 ⋅ 𝐿𝑉 

𝑅𝑉 = ((0,04 + 0,08) + 0) ⋅ 1 ⋅ 5 ⋅ 10−4 

𝑅𝑉 = 6 ⋅ 10−5 [−] 

(6.23) 

Riziko ztrát na lidských životech: 

𝑅1 = 𝑅𝐵+𝑅𝑈 + 𝑅𝑉 

𝑅1 = 2,446 ⋅ 10−6 + 1,2 ⋅ 10−8 + 6 ⋅ 10−5 

𝑅1 = 6,2458 ⋅ 10−5 [−] 

(6.24) 

Riziko ztrát na lidských životech R1 = 6,2458 ⋅ 10−5 [-] > RT = 1⋅ 10−5[-], proto je nutná 

ochrana stavby před bleskem. Vypočítaná hodnota rizika R1 vyšla přesně, jako hodnota rizika R1 

počítána programem Prozik. 

 

Obrázek 10: Výpočet součást rizika bez LPS pomocí programu Prozik [23] 

6.3 Návrh ochranných opatření 

Z výstupní tabulky programu Prozik (obrázek 10) je zřejmé, že nejvyšší hodnoty dosahují 

RV a RB. Proto se musí zavést opatření zajišťující jejich výrazné snížení:  

 Aby byla zajištěna ochrana jak silového, tak i telekomunikačního vedení v objektu, 

nainstaluje se SPD pro LPL III – IV. Následkem tohoto opatření se sníží hodnota PEB 

z 1[-] na 0,05 [-], 

 Stavbu zabezpečíme instalací LPS třídy III. V důsledku aplikace LPS třídy III jsou 

sníženy hodnoty PB z 1 [-] na 0,1 [-] a hodnoty PEB, PU, PV jsou sníženy shodně z 1 [-] 

na 0,05 [-]. 

Pravděpodobnost P: 

Pravděpodobnost PB, že úder do stavby zapříčiní hmotnou škodu: 

 u stavby chráněné pomocí LPS třídy III, je pravděpodobnost PB = 0,1 [−]. 

Pravděpodobnost  PU, že následkem úderu do vedení může dojít k úrazu živých bytostí 

prostřednictvím elektrického proudu: 

𝑃𝑈 = 𝑃𝑇𝑈 ⋅ 𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 

𝑃𝑈 = 1⋅ 0,05 ⋅ 1 ⋅ 1 

𝑃𝑈 = 0,05 [−] 

(6.25) 
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Pravděpodobnost PV, že následkem úderu do vedení mohou být způsobeny hmotné škody: 

𝑃𝑉 = 𝑃𝐸𝐵 ⋅ 𝑃𝐿𝐷 ⋅ 𝐶𝐿𝐷 

𝑃𝑉 = 0,05 ⋅ 1 ⋅ 1 

𝑃𝑉 = 0,05 [−] 

(6.26) 

Určení součásti rizika následkem úderů do stavby: 

Při analýze rizika nejsou uvažováni žádní lidé vně budovy, proto se zanedbává vnější zóna 

a součást související s úrazem živých bytosti v důsledku úrazu elektrickým proudem RA = 0 [-]. 

Součást související s materiální škodou (D2): 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 ⋅ 𝑃𝐵 ⋅ 𝐿𝐵 

𝑅𝐵 = 4,892 ⋅ 10−3 ⋅ 0,1 ⋅ 5 ⋅ 10−4 

𝑅𝐵 = 2,446 ⋅ 10−7 [−] 

(6.27) 

Stanovení součástí rizika následkem úderů do vedení připojeného ke stavbě: 

Součást související s úrazem živých bytostí zapříčiněná úrazem elektrického proudu (D1): 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿+𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑈 ⋅ 𝐿𝑈 

𝑅𝑈 = ((𝑁𝐿/𝑃+𝑁𝐿/𝑇) + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑈 ⋅ 𝐿𝑈 

𝑅𝑈 = ((0,04 + 0,08) + 0) ⋅ 0,05 ⋅ 10−7 

𝑅𝑈 = 6 ⋅ 10−10[−] 

(6.28) 

Součást související s materiální škodou (D2) 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿+𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑉 ⋅ 𝐿𝑉 

𝑅𝑉 = ((𝑁𝐿/𝑃+𝑁𝐿/𝑇) + 𝑁𝐷𝐽) ⋅ 𝑃𝑉 ⋅ 𝐿𝑉 

𝑅𝑉 = ((0,04 + 0,08) + 0) ⋅ 0,05 ⋅ 5 ⋅ 10−4 

𝑅𝑉 = 3 ⋅ 10−6 [−] 

(6.29) 

Riziko ztrát na životech lidí: 

𝑅1 = 𝑅𝐵+𝑅𝑈 + 𝑅𝑉 

𝑅1 = 2,446 ⋅ 10−7 + 6 ⋅ 10−10 + 3 ⋅ 10−6 

𝑅1 = 0,32452 ⋅ 10−5 [−] 

(6.30) 

 Po zvolené ochraně platí podmínka: R1 = 0,32452 ⋅ 10−5[-]< 1 ⋅ 10−5 [−]. 

Vypočítaná hodnota rizika R1 vyšla podobně, jako hodnota rizika R1 počítána programem 

Prozik. Tyto dvě hodnoty se od sebe liší zanedbatelně malou odchylkou.  

 

Obrázek 11: Výpočet součásti rizika s LPS pomocí programu Prozik [23] 
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6.4 Návrh vnější ochrany před bleskem 

Tato kapitola popisuje kompletní návrh vnější ochrany před bleskem. 

6.4.1 Jímací soustava 

Chráněná stavba byla na základě výpočtů analýzy rizik přiřazena do LPS III. Návrh jímací 

soustavy byl proveden pomocí dvou metod: 

 metoda valící se koule, 

 metoda ochranného úhlu. 

Pro chráněný objekt byly navrženy 2 jímače o výšce h1 = 3 m a h2 = 1,5 m. Toto navržené 

uspořádání a hlavně výška oddáleného jímače h1 není optimální. V ideálním případě by byly 

navrženy dva jímače, každý na jeden kraj hřebene střechy o výšce h1 = h2 = 1,5 m. Technicky 

náročnější řešení, které je dražší, bylo navrženo kvůli demonstraci výpočtu dostatečné vzdálenosti 

jímače od komína. V ideálním případě by byl komín v ochranném úhlu dvou jímačů umístěných 

na krajích hřebene střechy a výpočet dostatečné vzdálenosti jímače od komína by mohl být zcela 

zanedbán.  

Návrh rozmístění a počet jímačů byl proveden pomocí metody valící se koule, kdy se pomocí 

programu BRICSCAD vytvořila valící se koule o poloměru r = 45 m ve stejném měřítku jako je 

stavba 1:100. Ve všech místech dotyku valící se koule s částmi budovy byly umístěny jímače. 

Jejich výška musí být taková, aby vytvořily dostatečný ochranný úhel chránící celou rozlohu 

střechy a její nástavby. Pro ochranu vyšetřované stavby musely být použity dva jímače. Oddálený 

tyčový jímač umístěný v blízkosti komína o velikosti h1 = 3 m a druhý pomocný jímač na kraji 

hřebenu o výšce h2 = 1,5 m (viz. příloha B). 

Instalace jímačů a použitý materiál: 

Před upevněním jímačů se instalují na hřebenáče podpěry vedení z FeZn s nastavitelným 

rozsahem uchycení podpěr od 120 – 240 mm. Jako hřebenové vedení bude použit drát z FeZn 

o průměru 10 mm. Oddálený tyčový jímač je vyroben z AlMgSi o průměru 10 mm, který se uchytí 

pomocí držáku. Pomocný jímač má stejný průřez a je ze stejného materiálu jako oddálený tyčový 

jímač. Připevnění na hřeben se provede hřebenovým dvojitým držákem. Pro oba dva jímače byly 

použity svorky z FeZn pro propojení s jímacím vedením. [17] 

Pro určení ochranného úhlu byl použit program Milanův software od Milana Kauckého, který 

je volně stažitelný, viz. použitá literatura [15]. 

Určení ochranného úhlu: 

 1. oddálený jímač o délce h1 = 3 m svírá dva ochranné úhly: 

  α1= 74,22 ° (výška jímače se vztahuje k výšce jímací soustavy nad chráněnou 

plochou střechy), 

 α2 = 56,49 ° (výška jímače se vztahuje k úrovni terénu, který je brán jako 

referenční hodnota). 

 2. pomocný jímač o délce h2 = 1,5 m svírá dva ochranné úhly: 

 α1= 77, 20 ° (výška jímače se vztahuje k výšce jímací soustavy nad chráněnou 

plochou střechy), 

 α2 = 58,58 ° (výška jímače se vztahuje k úrovni terénu, který je brán jako 

referenční hodnota). 
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Obrázek 12: Určení ochranného úhlu oddáleného jímače o h1 = 3 m [15] 

6.4.2 Soustava svodů 

 Navrhneme počet svodů pro chráněnou stavbu podle rovnice (6.31). 

  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑜𝑑ů =  
𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑠𝑡ř𝑒𝑐ℎ𝑦

𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑑𝑦
 

(6.31) 

Při výpočtu počtu svodů se počítalo záměrně s obvodem střechy místo obvodu stavby, kvůli 

větší bezpečnosti. Rozměry střechy jsou: šířka ws = 14,3 m; délka lS = 12,4 m. Vzdálenost mezi 

svody je podle normy ČSN EN 62 305 dána zařazením stavby do LPS. Chráněná stavba patří do 

LPS III, pro který je doporučená vzdálenost mezi svody 15 m.  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑜𝑑ů =  
53,4 m

15 m
 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑜𝑑ů = 3,56 [−] 

(6.32) 

Pro chráněnou stavbu budou použity 4 svody, jejichž vzdálenost mezi sousedními svody 

nepřekročí maximálně dovolenou vzdálenost pro LPS III (15 m). 

Soustava svodů je k hřebenovému vedení připojena svorkami MV z nerezu.  Svody tvoří 

ocelový drát s průměrnou vrstvou pozinkování (FeZn) o průměru 10 mm. Svody jsou ke střeše 

připevněny podpěrami vedení z nerezu, jenž se instalují pod střešní tašky. Části svodu vedené přes 

okap se k okapu uchytí „okapkou“ (svorka na okapové roury) z nerezu. Ke stěně objektu budou 

svody uchyceny podpěrami vedení pro svislé svody z Cu. [17] 

6.4.3 Uzemňovací soustava 

Uzemňovací soustava je tvořena základovým zemničem typu B. Do výkopu se nejprve nalije 

srovnávací beton, do kterého jsou před zatuhnutím zapíchnuty podpěry pásku z FeZn s roztečí 

1 – 2 m.  Do nich bude uložen zemnící pásek z FeZn. V místě budoucích svodů jsou vývody 

k zaváděcím tyčím. 
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 U přípojů na obvodový zemnič se dbá na protikorozní ochranu např. nanesením protikorozní 

ochranné vrstvy, použití vodiče opláštěného PVC nebo nerezového pásku.  

Zemnící pásky budou vyvedeny k hlavnímu rozváděči. Je-li v základové desce uložen 

armovací rošt, je vhodné jeho jednotlivé části mezi sebou provařit a měly by být vodivě propojeny 

s uzemňovací soustavou vývodovými dráty (které slouží k propojení jednotlivých částí zemnící 

soustavy) z FeZn, kvůli lepšímu vyrovnání potencionálů zemnící soustavy. Takto vývodovými 

dráty vznikne mříž vedená přes zemnič, vodivě propojená s armovacím roštem o velikosti ok 

3×3 m. Následně dochází k zalití základů betonem. K propojení uzemnění a armovacího roštu 

poslouží svorky z FeZn. Takto navržený základový zemnič se musí zkontrolovat, jestli je 

dostačující jako uzemňovací soustava nebo ne. Pokud se základový zemnič ukáže jako 

nedostačující uzemňovací soustava, musí být zřízeny dodatečné zemniče uspořádání typu A (viz. 

příloha B).  

Výpočet zemniče bude proveden nejprve výpočtem, následně bude zkontrolován programem 

DehnSupport. 

Jsou známy rozměry stavby:  

 šířka W = 13,5 m, 

 délka L = 11,2 m. 

Nyní může být spočítán střední rádius zemničem ohraničené plochy podle vztahu [24]: 

𝑟 =  √
𝐴

𝜋
≥ 𝑙 

𝑟 = √
151,2

𝜋
 

𝑟 = 6,94 𝑚 ≥ 5m 

(6.33) 

kde: 

 A – plocha zemniče, 

 l – je minimální délka jednoho zemniče (obrázek 8). 
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Kontrola programem DehnSupport: 

 

Obrázek 13: Výpočet základového zemniče 

Vlastním výpočtem i výpočtem programu DehnSupport vyšlo, že navržený základový zemnič 

je jako uzemňovací soustava dostačující. 

6.4.4 Výpočet dostatečné vzdálenosti 

V této kapitole bude proveden výpočet dostatečné vzdálenosti jímací soustavy od komínu 

a zdiva. 

6.4.4.1 Výpočet dostatečné vzdálenosti jímací soustavy od komínu 

Pokud se uvnitř komína nachází kovová trubka, musí být dodržena dostatečná vzdálenost k této 

vodivé části. Kovovou vloženou trubku je nutné propojit s ekvipotencionální přípojnici. V našem 

případě je pro odvod spalin použita šamotova trubka. Vyústění komína je však kónické z nerezu. 

Přestože je rezistivita nerezu v rozmezí 0,7 – 0,8 ohm/m, což znamená, že má např. 300 × menší 

vodivost než např. hliník, bude z hlediska bezpečnosti dostatečná vzdálenost počítána k tomuto 

bodu (kónickému vyústění). Výpočet dostatečné vzdálenosti s pro komín se provede součtem dvou 

dostatečných vzdáleností s1, s2. První dostatečná vzdálenost s1 se spočítá od uzemnění nebo místa 

vyrovnání potencionálů ke komínu. Druhá dostatečná vzdálenost s2 se určí pro komín samostatně, 

protože je potřeba znát v jaké výšce dochází přiblížení komínu k jímací tyči. 
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Obrázek 14: Dostatečná vzdálenost jímací soustavy od komínu [25] 

Nejdříve se spočítá s1 při délce l1 (l1 - délka v metrech od bodu, kde je zjišťována dostatečná 

vzdálenost k nejbližšímu bodu zemnící soustavy nebo ekvipotencionálnímu pospojování) [20]: 

𝑠1 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚
⋅ 𝑘𝑐 ⋅ 𝑙1 

𝑠1 =
0,04

0,7
⋅ 0,44 ⋅ 15,675 

𝑠1 = 0,394 m 

(6.34) 

kde 

  koeficienty ki, km, kc jsou tabulkové hodnoty. 

Následně se spočítá s2  při délce l2 (l2 – výška komínu) [20]: 

𝑠2 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚
⋅ 𝑘𝑐 ⋅ 𝑙2 

𝑠2 =
0,04

0,7
⋅ 1 ⋅ 0,59 

𝑠2 = 0,034 m 

(6.35) 

Výpočet celkové dostatečné vzdálenosti s pro komín v nejvyšším bodě (kónického vyústění) 

se provede jako součet dílčích dostatečných vzdáleností s1 a s2 [20]. 

𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 

𝑠 = 0,394 + 0,034 

𝑠 = 0,428 m 

(6.36) 

6.4.4.2 Výpočet dostatečné vzdálenosti svodů od zdiva 

V této kapitole je demonstrován postup výpočtu dostatečné vzdálenosti svodů od zdiva. 
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Materiálový faktor km [17]  

Při výpočtu dostatečné vzdálenosti se doporučuje vycházet z nejnepříznivější situace a použít 

materiálový faktor km = 0,5. Protože zdi stavby se skládají ze známých vrstev, jejíchž tloušťky 

a materiálové faktory jsou známy: 

 beton: km1 = 0,5; l1 = 0,37 m, 

 cihly: km2 = 0,5; l2 = 0,15 m, 

 tepelně izolační spojovací prvky, např. kotvící drát: km3 = 0, l3 = 0,08 m.  

km se může vypočítat podle vztahu [17]: 

𝑘𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘. =
𝑙1 ⋅ 𝑘𝑚1 + 𝑙2 ⋅ 𝑘𝑚2 + 𝑙𝑥 ⋅ 𝑘𝑚𝑥

𝑙𝑔
 

𝑘𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘. =
0,37 ⋅ 0,5 + 0,08 ⋅ 0 + 0,15 ⋅ 0,5

0,6
 

𝑘𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘. = 0,433[−] 

(6.37) 

kde: 

 kmcelk. – celkový materiálový koeficient, 

 l1, l2, lx – tloušťka jednotlivých materiálů, 

 km1, km2, kmx – materiálový koeficient dílčích materiálů, 

 lg – celková tloušťka materiálu. 

Proudový rozdělovací koeficient kC 

Koeficient kC je závislý na velikosti bleskového proudu tekoucího v jímačích a svodech. Rozdíl 

potenciálů mezi instalacemi budovy a svody je u země nulový. S rostoucí výškou tento rozdíl roste. 

Proto se musí počítat dostatečná vzdálenost na několika bodech pro různé výšky. Při výpočtu 

dostatečné vzdálenosti oddáleného jímače od komínu byly použity tabulkové hodnoty jednotlivých 

koeficientů (ve vztahu 6.34 a 6.35).  Pro následující výpočty dostatečných vzdáleností svodů od 

zdiva budou koeficienty vypočteny. Protože jsou pro stavbu navrženy 4 svody, bude se koeficient 

kc počítat podle vztahu [20]: 

𝑘𝑐 =
1

2 ⋅ 𝑛
+ 0,1 + 0,2 ⋅ √

𝑐

ℎ

3
 

𝑘𝑐 =
1

2 ⋅ 4
+ 0,1 + 0,2 ⋅ √

12,99

7,27

3

 

𝑘𝐶 = 0,468 [−] 

(6.38) 

kde: 

 c – vzdálenost mezi sousedícími svody, 

 h – délka svodu od zemniče k okapu, 

 n – počet svodů. 
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Nyní může být spočítána dostatečnou vzdálenost svodu od zdiva ve vzdálenosti 7 m 

od zemniče [20]:  

𝑠 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚
⋅ 𝑘𝐶 ⋅ 𝑙 

𝑠 =
0,04

0,433
⋅ 0,468 ⋅ 7 

𝑠 = 0,303 m 

(6.39) 

Dostatečná vzdálenost svodu od zdiva ve vzdálenosti 3 m od zemniče [20]: 

𝑠 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚
⋅ 𝑘𝐶 ⋅ 𝑙 

𝑠 =
0,04

0,433
⋅ 0,468 ⋅ 3 

𝑠 = 0,13 m  

(6.40) 

Výpočty se zkontrolují pomocí: Milanova softwaru pro výpočet dostatečné vzdálenosti. 

Výpočet dostatečné vzdálenosti Milanovým softwarem pro výšku 7 m od zemniče vyšel rozdílně, 

než výsledek vypočítaný v rovnici (6.39), protože Milanův software počítá s hodnotou km = 0,5 [-].  

 

Obrázek 15: Výpočet dostatečné vzdálenosti Milanovým softwarem [15] 

6.5 Návrh vnitřní ochrany před bleskem 

Při návrhu vnitřní ochrany stavby před bleskem se předpokládá stavba se sítí TNC-S 

a standartním elektronickým vybavením. Dodávka elektrické energie bude zajištěna z distribuční 

sítě. Z pojistkové skříně, umístěné na sloupu, je přívod veden do elektroměrového rozváděče, který 

se umístí na veřejně přístupném místě např. u plotu objektu, kvůli možnosti odečtu stavu 

elektroměru i za nepřítomnosti majitele. V elektroměrovým rozváděči může být umístěn pouze 

hlavní jistič. Z elektroměrového rozváděče vede přívod elektrické energie k hlavnímu rozváděči, 

který je umístěn uvnitř stavby. Uvnitř stavby v druhém podlaží se ještě nachází podružný rozváděč.  
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6.5.1 Ekvipotencionální pospojování 

 Ekvipotencionální přípojnice (HEP) je místo, kde se setkává vnější a vnitřní systém ochrany 

před bleskem. Prostřednictvím ekvipotencionální přípojnice dochází k vyrovnání potencionálů 

mezi vodivými částmi stavby a ochranným systémem před bleskem. Propojení ekvipotencionální 

přípojnice se zemnící soustavou bude provedeno měděným vodičem o průřezu 16 mm² nebo 

ocelovým vodičem o průřezu 50 mm². Propojení HEP s kovovými instalacemi nacházejícími se 

uvnitř stavby bude zprostředkováno prostřednictvím měděného vodiče o průřezu 6 mm² nebo 

ocelového vodiče o průřezu 16 mm². Samotná HEP musí být instalována tak, aby byla dobře 

dostupná pro revize.  

6.5.2 Volba svodičů přepětí 

Prvním krokem při návrhu vnitřní ochrany před bleskem je stanovení zón ochrany LPZ.  Pro 

navrhovaný objekt jsou stanoveny následující zóny: 

 vnější: LPZ OA, LPZ OB.    

 vnitřní: LPZ1, LPZ2. 

Je potřeba si uvědomit, že i elektrická instalace objektu se dělí do čtyř kategorií (I - IV). 

Jednotlivé kategorie se mezi sebou liší maximální hodnotou přepětí, na které jsou dimenzovány. 

Venkovní vedení je dimenzováno na hodnotu 6 kV. Uvnitř stavby jsou pevné instalace odolné vůči 

hodnotě přepětí 4 kV. Silové spotřebiče zvládnou krátkodobý impulz přepětí 2,5 kV 

a citlivé spotřebiče 1,5 kV. Mezi jednotlivé kategorie (zóny) se musí nainstalovat svodiče přepětí 

typu 1, 2 a 3.  

Svodič bleskových proudů SPD typ 1 funguje na principu jiskřiště zapojeného mezi živé 

vodiče a vodiče PE a N. Za normálního bezporuchového stavu je jiskřiště neprůchodné. Pokud se 

na jakékoliv části zapojených systémů objeví přepětí, dochází k zapálení jiskřiště a k řízenému 

vyrovnání potenciálů. SPD typu 1 je instalován mezi zónou LPZ 0B a LPZ1. Může nastat situace, 

kdy přepětí bude pro SPD neúnosné. Z toho důvodu jsou SPD vybaveny  aktivním odpojovacím 

zařízením, který v případě nutnosti odpojí aktivní prvek od obvodu. Může nastat ještě nepříznivější 

situace, kdy při přepětí dochází prostřednictvím jiskřiště ke zkratu L s PE a síť nn. je pro zapálený 

oblouk jiskřiště zdrojem. Pro tento případ nemusí být schopno odpojovací zařízení SPD obvod 

rozpojit. Proto se před jiskřiště předřazují pojistky, které pomohou s rozpojením obvodu. Jako SPD 

typu 1 byl navržen svodič od firmy Saltek: FLP-25-T1-V/3 (parametry svodiče příloha C). 

Protože jsou koncová zařízení vzdálena více jak 5 m musí se instalovat SPD typu 2.  

SPD typu 2 je umístěn v podružném rozváděči a je sestaven ze 4 varistorů (zapojení 4+0). 

Svodiče typu 2 nemají takovou napěťovou odolnost jako SPD typu1, protože v místě instalace se 

počítá s impulzy menší energie, většinou se jedná o špičky způsobené spínáním spotřebičů, ale také 

o zbytky zredukovaných vln bleskových proudů prostřednictvím SPD typu 1. SPD typu 2 mají 

předřazené pojistky ze stejného důvodu jako SPD typu 1.  

Varistory mají v klidovém režimu nastavený vysoký odpor. Při vzniku přepětí na vedení 

varistory svůj odpor ztrácí a dochází ke zkratu L s PE. Velkou výhodou varistorů je velmi krátký 

čas reakce v řádu desítek nanosekund. Nevýhodou varistorů je klidový svodový proud, jenž lze 

eliminovat např. zapojením výbojkové bleskojistky. Jako SPD typu 2 je navržena svodič 

SLP-275V/4 s vnitřním zapojením 4+0 a s integrovanou vnitřní pojistkou (parametry svodiče 

příloha C). Protože jsou koncová zařízení vzdálená od této ochrany více, jak 5 m musí se instalovat 

svodiče přepětí typu 3. 
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SPD typu 3 mají za úkol především zabránit špičkám vznikajících spínacími jevy spotřebičů. 

Konstrukčně se jedná o dva varistory a jednu výbojkovou bleskojistku zapojení 2+1. Varistory 

vyrovnávají přepětí příčná a výbojková bleskojistka přepětí proti zemi. Pro ochranu koncových 

zařízení bude použita přepěťová ochrana ve formě zásuvkového adaptéru. Nespornou výhodou 

tohoto adaptéru je možnost přesouvání z jedné zásuvky na druhou, bez nutnosti demontáže celé 

zásuvky.  Jako SPD typu 3 byla z katalogu vybrána DA-275 PP1 KD2 (parametry svodiče 

příloha C). 

U návrhu vnitřní ochrany před bleskem se nesmí zapomínat na telekomunikační vedení. Pro 

ochranu telekomunikačního vedení byl vybrán kombinovaný svodič s hrubou i jemnou přepěťovou 

ochranou BDG – 06.  

 

Obrázek 16: Schéma zapojení BDG – 06 [26] 

   

 

Obrázek 17: Technické parametry BDG – 06 [26] 
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Obrázek 18: Umístění svodičů v síti TNC - S 
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7 ZÁVĚR 
Pro návrh ochrany před bleskem byl zvolen fiktivní rodinný dům se dvěma 

podlažími a valbovou střechou. Prvním krokem při návrhu bylo stanovení rizika jednak vlastním 

výpočtem a volně stažitelným programem Prozik. Výsledné hodnoty vlastního řešení a použitého 

programu Prozik se od sebe neliší. Riziko ztrát na lidských životech vyšlo R1> RT, proto bylo nutné 

zavést opatření pro snížení tohoto rizika na přijatelnou hodnotu instalací LPS třídy III. Metodou 

valící se koule byl navržen počet, umístění a velikost jímacích tyčí a vše se zkontrolovalo metodou 

ochranných úhlů. Při návrhu jímacího zařízení bylo zvoleno technicky náročnější a také dražší 

řešení, kvůli demonstraci výpočtu dostatečné vzdálenosti jímače od komína. V ideálním případě 

by byl komín v ochranném úhlu dvou jímačů umístěných na krajích hřebene střechy a výpočet 

dostatečné vzdálenosti jímače od komína by mohl být zcela zanedbán. Pro chráněnou stavbu jsou 

stanoveny čtyři svody. Při stanovení počtu svodů se záměrně počítalo s obvodem střechy místo 

obvodu stavby, kvůli lepší bezpečnosti. Uzemňovací soustava je tvořena základovým zemniče 

typu B, který byl zkontrolován vlastním výpočtem i programem DEHNSupport, jestli je dostatečný 

jako uzemňovací soustava. Výpočet dostatečné vzdálenosti svodů od zdiva byl proveden početně 

i volně stažitelným programem: Milanův software. Hodnoty výsledků se nerovnají, protože u 

vlastního řešení nebyla použita tabulková hodnota materiálového faktoru km pro nejnepříznivější 

situaci, ale byla vypočtena pro zdivo o známých vrstvách.  

Vnitřní ochrana se skládá z ekvipotencionálního pospojování, kde dochází prostřednictvím 

ekvipotencionální přípojnice k vyrovnání potencionálů mezi vodivými částmi stavby s ochranným 

systémem před bleskem. Svodiče přepětí byly zvoleny čtyři. Pro hrubou ochranu je použit svodič 

SPD1 od firmy Saltek: FLP-25-T1-V/3. Jako jemná ochrana slouží svodiče SPD2: SLP-275V/4 

s vnitřním zapojením 4+0 (na bázi varistorů) a s integrovanou vnitřní pojistkou. Protože jsou 

koncová zařízení vzdáleny od SPD2 více než 5 m musí se instalovat svodiče typu 3 (SPD3): 

DA-275 PP1 KD2 . Pro ochranu telekomunikačního vedení byl vybrán kombinovaný svodič 

s hrubou i jemnou přepěťovou ochranou BDG – 06 (parametry svodičů v příloze C). 
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