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celoživotní vzdělávání

Rozbor mimořádných událostí
po úderech blesků v roce 2011 na území ČR
Ing. Jiří Kutáč, předseda Unie soudních znalců, o. s.
Dne 8. listopadu 2011 proběhl již druhý seminář Unie soudních znalců, který se konal
v aule VOŠ a SPŠE Františka Křižíka v Praze. Tento seminář s názvem Zkušenosti soudních znalců z praxe a z šetření mimořádných událostí v ČR a SR byl především zaměřen
na objasnění příčin vzniku mimořádných situací na vyhrazených elektrických zařízeních.
Rozborem těchto příkladů by se měla zlepšit informovanost mezi odbornou veřejností,
a tím i prevence z hlediska bezpečnosti práce.

Úvod
Hlavním cílem této přednášky byly tyto
body:
– vyhodnocení nejčastějších fatálních selhání při instalaci hromosvodů na objektech,
– připomenutí právního postupu v ochraně
před bleskem pro objekty a stavby na území ČR,
– zdůraznění správného návrhu ochrany před
bleskem podle českých norem.
Rok 2011 byl velmi bohatý na bouřkovou
aktivitu. Hned první studená fronta na jaře
2011 přinesla až 40 000 bleskových výbojů,
z toho bylo 5 000 úderů do země. Statistiky
HZS z roku 2010 hovoří jasnou a srozumitelnou řečí. Počet požárů staveb, jejichž příčinou byl blesk:
– stavby bez hromosvodu – 24,
– stavby s hromosvodem – 13.
Celkové škody za rok 2010 dosáhly téměř
jedenácti milionů korun. Odhadované škody
způsobené bleskem za rok 2011 se mohou
pohybovat mezi 40 až 50 miliony korun. Tyto
statistiky potvrzují závěry inspekcí a kontrol a to, že minimálně polovina kontrolovaných staveb, kde byla instalována ochrana
před bleskem a přepětím, vykazovala chyby. To je dáno především neprofesionalitou
montážních firem, které nemají čas na vzdělávání a zažití uplatnění norem v praxi. Následně jsou revizní technici vystaveni tlaku
na vyhotovení zprávy o revizi za jakoukoliv cenu. Tento postup degraduje celkovou
koncepci ochrany před bleskem. V některých případech jde i o zanedbání správného
návrhu ochrany.

Rozbor mimořádných událostí
na stavbách obytné výstavby
Stavby bez hromosvodu
Dřevostavba
Tyto stavby jsou nejvíce ohroženy v důsledku úderu blesku (obr. 1). Když není
na stavbě instalován hromosvod, blesk může
udeřit do jakéhokoliv místa střechy a okamžitě ji zapálit, je-li z hořlavého materiálu.
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Rodinný dům
Mediálně známý případ destrukce komínového tělesa rodinného domu dokazuje ohromnou mechanickou sílu bleskového
proudu (obr. 2). Na tomto domě nebyl instalován hromosvod a blesk udeřil a sjel po ko-

rodinného domu: bleskový proud byl sveden
vzrostlou jedlí, došlo k následnému přeskoku na toto stavení a k jeho zapálení (obr. 3).
Dokazuje to rys na horní části kmene jedle
a také očité svědectví sousedů.
Řešení:
Z uvedeného případu je zřejmé, že není
vhodné vysazovat stromy v těsné blízkosti
objektu nebo naopak objekt stavět v jejich
blízkosti. Je-li v praxi již tato varianta realizována, je třeba v blízkosti stromu umístit
svod tak, aby případný přeskok bleskového
proudu byl sveden do země.

Stavby s hromosvodem

Obr. 1. Vyhořelá dřevostavba

Obr. 2. Zničený komín rodinného domu

vové vložce do vnitřní části elektroinstalace,
kterou zcela zničil. Bylo velké štěstí, že dům
byl v okamžiku úderu blesku opuštěn.
Řešení:
Každá stavba by měla mít hromosvodní
ochranu, která představuje z hlediska financí
zanedbatelnou částku ve srovnání s celkovými náklady stavby. Majitel objektu hromosvodem chrání nejen samotnou stavbu před
hmotnými škodami způsobenými bleskem,
ale především její obyvatele.
Hospodářská budova
Velmi zrádné jsou stromy, které stojí
v blízkosti staveb, zvláště jejich hlavní větve, které přesahují půdorys stavby. Jak je zřejmé z případu vyhořelé hospodářské budovy

Rodinný dům
V tomto případě je řeč
o stavbách, kde je ochrana před bleskem provedena
ve variantě neoddálené (neizolované). Tato možnost je
uvedena i v novém souboru
norem, ale má své velké nevýhody. Příklad úderu blesku
do jímací soustavy rodinného domu, která byla spojena
s kovovým komínem, dokazuje, že část bleskového proudu
byla zatažena přes kovovou
vložku komínu do vnitřní části instalace objektu (obr. 4).
Škoda na poškozených elektrických a elektronických přístrojích, např. plynovém kotli,
televizi a dalších spotřebičích,
činila 40 000 korun.
Další příklad přímého
úderu blesku do antény rodinného domu prokazuje, že účinky bleskového proudu jsou nebezpečné nejen pro vlastní zařízení domu, ale i pro okolní zástavbu.
Bleskový proud protekl svodem, ale také koaxiálním vodičem anténního systému, o čemž
svědčí roztavené vodiče (obr. 5). Byly poškozeny elektrické a elektronické systémy uvnitř
objektu a rovněž v přilehlých domech.
Řešení:
Uvedené škodní události by zřejmě nenastaly, kdyby byl instalován oddálený hromosvod. Finanční náklady jsou v podstatě zanedbatelné, protože jde o instalaci izolovaného
držáku, který oddálí jímací tyč od komína
nebo antény.
Rodinný dům nemusí za bouřky představovat vždy bezpečné místo z těchto důvodů:
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Obr. 3. Vyhořelá hospodářská budova rodinného domu

– ne vždy je provedena ochrana před bleskem a přepětím,
– když je, její provedení nemusí odpovídat
českým bezpečnostním předpisovým normám ČSN EN 62305-1 až 4 [1 až 4]; rok
2011 beze zbytku potvrdil uvedené konstatování.
Bioplynová stanice
Projektant navrhl jako ochranu bioplynové
stanice před bleskem podle francouzské normy NF C 17-102 [5] samostatně stojící stožár s jímačem ESE. Přesto došlo k přímému
úderu blesku do horní části fermentoru, který
ležel v ochranném prostoru jímače ESE (obr.
6, obr. 7). Po zásahu bleskem nastala exploze a následně vypukl požár této stanice. Škoda na vybavení stanice byla vyčíslena na pět
milionů korun. Kontrolní měření jímače ESE
prokázalo jeho plnou funkčnost v době zásahu. Deset minut před úderem blesku a následným výbuchem bioplynu opustili čtyři
pracovníci uvedený prostor z důvodu změny klimatických podmínek (začínající déšť).
Řešení:
Ochrana před bleskem měla být navržena
podle souboru ČSN EN 62305-1 až 4 [1 až 4],
např. použitím čtyř jímačů, které buď byly
uchyceny na fermentoru, nebo použity jako
samostatně stojící. Tato ochrana byla přitom
jen o 20 % dražší než ochrana podle normy
NF C 17-102 [5].

Správný právní postup v ochraně před
bleskem na území ČR
V úvodu návrhu každé stavby by si měl
projektant stanovit priority pro kritéria volby
ochrany před bleskem a přepětím z hlediska:
– ceny, jednoduchosti montáže, estetického
řešení,
– nebo bezpečnosti obyvatel a ochrany
před hmotnými škodami.
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [6]
vyplývá povinnost pro:
– projektanta podle § 159 odst. 2:
„Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované projektové dokumen-
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tace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen
dbát právních předpisů a obecných požadav-

– zhotovitele stavby podle § 160 odst. 2
a podle § 196 odst. 2 [6]:
„Zhotovitel stavby je povinen provádět
stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet
obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“
„Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost
postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN
EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“

Stanovení minimální úrovně ochrany
před bleskem

Prvním krokem každého projektanta v návrhu ochrany před bleskem a přepětím by měl
být výpočet analýzy rizika škod.
Tento výpočet zahrnuje posouzení rizika nejen z hlediska rozměrů
a umístění stavby, ale také z hlediska užití a vnitřního vybavení
stavby. Každá stavba je tudíž jedinečná a nemůže být řeč o paušálním zatřídění do tříd ochrany
LPS I až IV. Někdy je však uvedena tato unifikace v literatuře
z důvodů čistě orientačních.
Na základě vyhlášky č. 268/
/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [7], musí být
podle § 36 provedena analýza
rizika škod podle normových
hodnot pro tyto stavby:
Obr. 4. Jímací soustava spojená s kovovým komínem
a)
ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétníbě s vnitřním shromažďovacím prostorem,
mu stavebnímu záměru. Statické, popř. jiné
stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství,
výpočty musí být vypracovány tak, aby byly
stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý
větší počet zvířat,
některou část projektové dokumentace zprab) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejcovat sám, je povinen k jejímu zpracování
ných službách, zejména v elektrárně, plypřizvat osobu s oprávněním pro příslušný
nárně, vodárně, budově pro spojová zaříobor nebo specializaci, která odpovídá za jí
zení a nádraží,
zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výza projektovou dokumentaci stavby jako celbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
ku tím není dotčena.“

Obr. 5. Poškozená elektroinstalace objektu po úderu blesku do antény rodinného domu

93

Unie soudních znalců radí ...

celoživotní vzdělávání
d) škody na kulturním dědictví, popř. 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.
Normovou hodnotou podle § 3 písm. k)
této vyhlášky [7] se rozumí:
Konkrétní technický požadavek, zejména
limitní hodnota, návrhová metoda, národně
stanovené parametry, technické vlastnosti

ESE

průměr fermentoru 26,10 m
Rp = 25 m
Rp = 62 m

11 m

14 m

16 m

9,50 m

13 m
26,05 m
39,11 m
Rp = 62 m

Obr. 7. Úder blesku do horního dílu fermentoru, doprostřed ochranného prostoru jímače ESE

spojování před bleskem neboli
svodiče SPD typu 1 – síť nn je
vynášecí
zavedena
téměř do každého obdřevěný
jektu.
sloup
Mají-li být ochranná opatření
podle normy ČSN EN 62305-2
[2], čl. 2 a 5.7, účinná, je nutné navrhnout vnější a vnitřní
ochranu před bleskem podle nomanipulační
rem ČSN EN 62305-3 a 4 ed. 2
řetězy
[3], [4].
To platí také pro aktivní jímače (ESE), které je možné instalovat podle české technické
bezpečnostní normy ČSN EN
62305-3 [3], čl. 5.2, a přílofoto: HZS
hy A jen jako tyče. Na záklaObr. 6. Poškozená technologická část fermentoru po úderu
dě vyjádření ÚNMZ jsou náblesku do ochranného prostoru jímače ESE
rodní normy NF C 17-102 [5]
a STN 34 1391 [9] na území
Obr. 9. Napojení komína
ČR neplatné, protože jsou v přímém rozpostavebních konstrukcí a technických zařízení,
ru s evropskou normou EN 62305-3 ed. 2
obsažený v příslušné české technické normě,
chu. V této fázi výstavby by měla montážní
[10], a tudíž i s českou technickou normou
jehož dodržení se považuje za splnění požafirma provést instalaci jímací soustavy. NaČSN EN 62305-3 ed. 2 [3].
davků konkrétního ustanovení této vyhlášky.
příklad pro sedlovou střechu je vhodné vyuMinisterstvo pro místní rozvoj podalo výžít hřebenové vedení, a to svody spojit, i popř.
klad k uvedené vyhlášce, kde zařadilo rodinHromosvod
provizorně, s uzemňovací soustavou. Mnohný dům do její kategorie.
Hromosvod je podle normy ČSN EN
dy se stává, že po úderu blesku do střechy
Analýza rizika je v České republice ob62305-3 ed. 2 [3] zejména protipožární ochrarozestavěné stavby zahoří. To platí zejmésažena v české technické normě ČSN EN
na staveb před bleskem. To platí především
na pro dřevostavby nebo stavby s dřevěným
62305-2 Řízení rizika [2], která stanovuje
pro rozestavěné stavby, které mají položením
krovem (obr. 8). V každém místě střechy je
míru tolerovatelného rizika RT pro stavby:
– kde se nacházejí osoby RT = 10–5 (rok–1),
střešní krytiny většinou dokončenu celou střetotiž možný úder blesku a v důsledku toho
– kulturní památky RT = 10–3 (rok–1).
mohou vzniknout nekontrolovaPozn.: Hodnota tolerovatelného rizika RT = 10–5
né přeskoky bleskového proudu
znamená, že jsou učiněna taková opatření,
na další části instalace. Rozestaže úraz osoby nebo škoda nastanou jednou
věná stavba (mokré zdi) předza 100 000 roků nebo 1 000 roků. Hodnostavuje pro blesk vodivou dráta tolerovatelného rizika nesmí být přehu do země. Toto upozornění
kročena.
o svodech by mělo být součásti
Celý výpočet je poměrně časově náročný
každé projektové dokumentace.
a neobejde se bez softwarové podpory.
Antény a satelity by měly
Pozn.: V mimořádném případě, když je dům
být situovány do přirozených
umístěn v těsné blízkosti vyšších objektů
ochranných prostorů střech
v městské části, může být výsledek analýzy:
objektů tak, aby nenastal doOchrana před bleskem není nutná. Znamená
tyk pomyslné „valící se koule“
to, že jímací soustava a soustava svodů mos těmito zařízeními. Poloměr
hou být vynechány. Co v žádném případě netéto koule je dán úrovní ochralze opomenout, je uzemňovací soustava (podny LPS I až IV (obr. 9). Čidla
le normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 [8]) a poObr. 8. Poškozená novostavba v důsledku úderu blesku
a další součásti vnitřní instalajímač
ESE
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ce by měly být umístěny v dostatečné vzdálenosti od součástí hromosvodu (jímací soustavy a svodů) podle normy ČSN EN 62305-3,
čl. 6.3 ed. 2 [3].
V současné době lze pro uchycení svodů využít svislé kovové okapové roury, které musí být asi po 1 m své délky mechanicky
kotveny k fasádě objektu. Místo nevkusných
ochranných úhelníků je možné použít zaváděcí tyče z korozivzdorné oceli nebo tyče z materiálu FeZn s izolací PVC (obr. 10). Okapové roury se svody není vhodné umísťovat
u vstupních chodníků, kde se mohou vyskytovat osoby. Ty mohou být totiž při přímém

Obr. 10. Zaváděcí tyč z korozivzdorné oceli

úderu blesku do stavby ohroženy dotykovými a krokovými napětími.
Každá stavba začíná betonáží základu,
ve které by neměl chybět uzemňovací drát
podle obvyklých podmínek. V ideálním případě je vhodné tento zemnič doplnit obvodovým vedením, které je umístěno vně stav-

by v nezamrzající hloubce.
Vzhledem k celkovým nákladům stavby představuje tato
dodatečná instalace jen nepatrné náklady. Přitom při úderu blesku se bleskový proud
dělí do jednotlivých zemničů
a ty jsou zatíženy jen dílčími
bleskovými proudy.
Poslední částí vnější ochra
ny před bleskem je pospojování před bleskem neboli
instalace svodičů SPD typu
1. Nemělo by se zapomínat
na účinnost těchto ochranných opatření. Proto je nutné tyto svodiče nejen instalovat na všechna vstupující
metalická vedení (síť nn, telefonní vedení), ale také je
umístit co nejblíže vstupu
do objektu (na vnější stěnu
její vnější nebo vnitřní strany). V praxi to znamená, že
svodič SPD typu 1 by měl být
umístěn do hlavního rozváděče, který je vhodné situovat např. do vstupní chodby
domu (obr. 11). V místě, kde
do rodinného domu vstupuje
telekomunikační vedení, by
měl být osazen svodič bleskových proudů, který je spojen s nejbližším vodičem PE.

Vnitřní ochrana před
bleskem a přepětím

Obr. 11. Svodič bleskových proudů SPD typu 1, který je instalován v hlavním rozváděči

Obr. 12. Svodiče typu 3 se umísťují bezprostředně u napájených spotřebičů

Systém vnitřní ochrany před bleskem
apřepětím, zpracovaný v normě ČSN EN
62305-4 ed. 2 [4], má zabránit vzniku nebezpečných rozdílů potenciálů uvnitř budovy. Toho je dosaženo:

– stíněním,
– instalací svodičů SPD typu 2 a 3,
– vzájemným pospojováním.
U běžných rodinných domů se systém stínění většinou nepoužívá.
Svodiče SPD typu 2 se instalují do podružných rozváděčů tak, aby se zmenšily

Odborné časopisy s tradicí
zdroj aktuálních informací
automatizace, regulace a průmyslové
informační technologie

silnoproudá elektrotechnika v praxi –
provoz, údržba, trendy, inovace

informace o osvětlování a využití světla

měsíčník pro výrobce i uživatele
automatizační a regulační techniky,
konstruktéry, vývojové pracovníky, manažery
i studenty SOŠ a VŠ

měsíčník pro revizní techniky a projektanty
elektrických zařízení, montéry, údržbáře,
střední i vrcholové manažery firem,
pedagogy i studenty všech oborů elektro

dvouměsíčník pro techniky, architekty
a projektanty osvětlení, výrobce i dodavatele
osvětlovací techniky, pracovníky hygieny,
studenty a všechny zájemce o tento obor
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objednávky na www.odbornecasopisy.cz nebo tímto objednacím lístkem
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Unie soudních znalců radí ...

celoživotní vzdělávání
účinky indukovaných přepětí v napájecích
vodičích do těchto rozváděčů. Majitel nebo
provozovatel domu by měl určit místa, kde
budou umístěna citlivá elektronická zařízení. V těchto místech by měly být instalovány
svodiče SPD typu 3 (obr. 12). Toto ochranné
opatření je třeba doplnit vytvořením místního pospojování.

Shrnutí
Ochrana před bleskem musí být spolehlivá nejen při přímém úderu blesku do objektu, ale také při blízkých výbojích. Hromosvod je především protipožární ochrana staveb před bleskem. Projektant by měl
hledat co možná nejbezpečnější řešení, které je obsaženo zejména v českých technických normách. Všechna smluvní ujednání
mezi obchodními partnery by měla obsahovat odkaz na české technické normy. Alternativní ochrany před bleskem podle národních norem NF C 17-102 [5] a STN 34 1391
[9] nejsou bezpečnější alternativou oproti
těmto normám.

Nejprve je nutné vypočítat řízené riziko
podle normy ČSN EN 62305-2 [2] a poté pokračovat v řadě norem ČSN EN 62305-3 a 4
ed. 2 [3], [4].
Instalace neoddáleného (neizolovaného)
hromosvodu (vše navzájem pospojováno)
může v praxi přinést často nemilé následky – od poškozených přístrojů až po požár objektu.
Obyvatelé domu by neměli při blížící se
bouřce zapomínat na tyto skutečnosti [11]:
– vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu s vodou
a kovovými konstrukcemi domu,
– omezit práci na elektrických a elektronických přístrojích.
Literatura:
[1] ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011-09: Ochrana před
bleskem – část 1: Obecné principy.
[2] ČSN EN 62305-2:2006-11 Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika.
[3] ČSN EN 62305-3 ed 2:2012-11 Ochrana před
bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách
a ohrožení života.

[4] ČSN EN 62305-4, ed. 2:2011-09 Ochrana před
bleskem – část 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbách.
[5] NF C 17-102 Protection of structures and
of open areas against lightning using early
streamer émission air terminals. 1995.
[6] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
[7] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
[8] ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
[9] STN 34 1391:1998-06 Elektrotechnické předpisy: Výber a stavba elektrických zariadení
Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody.
[10] EN 62305-3 ed. 2:2011-03 Protection against
lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard.
[11] KUTÁČ, J. – MERAVÝ, J.: Ochrana před
bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců.
SPBI, Ostrava, 2010.

Publikace vydavatelství IN-EL
Montáž, připojování, kontroly
a revize elektrických spotřebičů
autor: Ing. Michal Kříž
formát: e-kniha (PDF)
rozsah: 2,5 MB
vydáno: únor 2012
běžná cena: 156 Kč
adresa knihy: http://www.palmknihy.cz/web/kniha/montaz-pripojovani-kontroly-a-revize-elektrickych-spotrebicu
První příručka vydavatelství IN-EL vydaná ryze v elektronické podobě. Několik

příruček vydaných nakladatelstvím
IN-El již dříve v „papírové“ podobě je souběžně nabízeno také jako
e-knihy. Tato kniha nemá tištěnou
verzi, od počátku je nabízena jen
jako e-kniha.
Publikace je určena především
profesionálům v elektrotechnickém oboru, ale velmi dobře poslouží každému, kdo se chystá na
stavbu, popř. rekonstrukci domu nebo bytu.
Je zde precizně formulováno, co se rozumí elektrickým spotřebičem. Dále jsou po-

psány a vysvětleny značky a štítkové údaje,
které lze na elektrických spotřebičích nalézt, resp. jejich uživatel by je nalézt měl.
V knize je také základní popis a vysvětlení pojmů týkajících se tzv. inteligentních
domů, tedy způsobů, jak moderní domácnost řídit a ovládat. Lze zde najít vysvětlení
běžných způsobů ukládání kabelů, montáže svítidel a fungování základních elektroinstalačních přístrojů. Stručně jsou uvedeny způsoby hledání závad na elektrických
instalacích, provádění kontrol a revizí jak
instalací, tak spotřebičů.
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AUTOMA od čísla/roč.
ELEKTRO od čísla/roč.
SVĚTLO od čísla/roč.

(zakřížkujte vybraný časopis a doplňte číslo, kterým předplatné zahajujete)

/
/
/

jméno..................................................................................................... tel...........................................................
firma....................................................................................................... e-mail.....................................................
ulice, číslo................................................................. PSČ, město...........................................................................
IČO........................................................................... DIČ.......................................................................................
podpis objednavatele............................................... razítko..................................................................................
firma

96

soukromá osoba
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