
1

Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem.
ZároveÀ v‰ak také nezanedbateln˘m nebezpeãím pro
ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick˘ch nábojÛ mezi
mraky nebo ãástmi mrakÛ a zemí se starají pfiedev‰ím
v letních mûsících ãervenci a srpnu o vznik boufikov˘ch
front. Námi vnímané blesky jsou tvofieny vût‰inou
záporn˘mi elektrick˘mi v˘boji, postupujícími z mrakÛ do

zemû. KdyÏ blesk zasáhne budovu, ohfieje bleskov˘
proud v okamÏiku místo zásahu i okolní zdivo. Tím
vzniká znaãné nebezpeãí poÏáru. V sousedním
Nûmecku zpÛsobují napfiíklad zásahy blesku roãnû
‰kody ve v˘‰i nûkolika set milionÛ eur. 
Úãinnou ochranu proti pfiím˘m zásahÛm blesku nabízejí
odbornû a pfiedpisovû namontovaná ochranná zafiízení.

Problém: Každoroční enormní škody
způsobené údery blesků

1

1

1

2
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3

3

4

max Iimp 200 000 A

5
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Systém ochrany pfied bleskem má za úkol zachytit
v‰echny blesky, které zasáhnou budovu. Bleskov˘
proud musí b˘t sveden z místa zásahu do uzemnûní,
pfies nûj do zemû a v zemi následnû rozpt˘len. Pfiitom je
nutno eliminovat jeho tepelné, mechanické i elektrické
úãinky, zpÛsobující ‰kody na chránûném zafiízení a ne-
bezpeãná dotyková nebo kroková napûtí ohroÏující lidi
uvnitfi budovy. Systém ochrany pfied bleskem se dûlí na:

Vnější ochranu před bleskem:

Jímací zařízení

Svody

Uzemňovací systém

Vnitřní ochranu před bleskem:

Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem

Oddělení vzdáleností 

Řešení: 
Ochrana před bleskem podle IEC 
resp. DIN/VDE a ČSN od OBO

1

2

3

4

5
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Třídy ochrany před bleskem
a zatřídění
Pfied návrhem systému ochrany
pfied bleskem nutno zafiadit chránû-
n˘ objekt do jedné ze ãtyfi tfiíd och-
rany pfied bleskem. Nejvy‰‰í úãin-
nosti ochrany pfied bleskem dosa-
huje pfiitom tfiída I s 99 % a nejniÏ‰í
tfiída IV s 84 % (viz 2. tab.). Nároky
na zfiízení systému ochrany pfied
bleskem (napfi. velikosti ok, och-
ranné úhly, vzdálenosti svodÛ) jsou
proto u zafiízení tfiídy ochrany pfied
bleskem I vy‰‰í neÏ u systémÛ tfiídy
IV. Potfiebná tfiída ochrany pfied
bleskem se urãuje vyhodnocením
rizika ‰kod podle IEC 62305-2 resp.
DIN V VDE V 0185-2, pokud není
stanovena ve speciálních pfiedpi-
sech. Mezi nimi lze jmenovat napfi.
smûrnici VdS 2010 (Rizikovû
orientovaná ochrana pfied blesky
a pfiepûtím), kterou vydal Gesamt-
verband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (sdruÏení nû-
meck˘ch pojistitelÛ). 

Bližší informace získáte
u specialistů firmy 
OBO BETTERMANN 

Část 1 V‰eobecné zásady

Část 2 Riziko-management, hodnocení rizika ‰kod pro zafiízení staveb

Část 3 Ochrana stavebních objektÛ a osob

Část 4
Ochrana elektrick˘ch a elektronick˘ch systémÛ ve stavebních
objektech

Základ vaší práce:
Ustanovení norem
âeská republika se postupnû otevírá
novému pojetí norem z oblasti ochra-
ny pfied bleskem, které je jiÏ nûkolik
let samozfiejmostí v fiadû státÛ Ev-
ropské unie. V Nûmecku platí od listo-
padu 2002 jako základ ochrany pfied
bleskem fiada norem DIN V VDE
V 0185, ãást 1 aÏ 4, jejíÏ rozãlenûní

popisuje tab.1. Tyto pfiedpisy pfied-
bûhly svou dobu, neboÈ stejné zásady
lze nyní najít i v postupnû vznikající
fiadû norem IEC 62305, ãást 1 aÏ 5.
Pro návrh a realizaci systémÛ ochrany
pfied bleskem je dÛleÏitá pfiedev‰ím
ãást 3 – Ochrana stavebních objektÛ
a osob, která v souladu s obecnû
uznávan˘mi technick˘mi pravidly po-
pisuje srozumitelnû základy vnûj‰í

ochrany pfied bleskem.

Dûlí se do následujících odstavcÛ:
© Ochranná opatfiení 
© Ochrana pfied bleskem pro

speciální stavební objekty 
© Zfiizování, kontrola a obsluha 

systémÛ ochrany pfied bleskem
© ÚdrÏba a pfiezku‰ování systémÛ 

ochrany pfied bleskem 

Základy vnější ochrany před bleskem:
Normy, třídy ochrany před bleskem, klasifikace a materiály

Třída ochrany
před bleskem

Min. amplituda
bleskového proudu

Max. amplituda
bleskového proudu

Pravděpodobnost
zachycení

I 2,9 kA 200 kA 99 %

II 5,4 kA 150 kA 97 %

III 10,1 kA 100 kA 91 %

IV 15,7 kA 100 kA 84 %

Rozdûlení norem fiady IEC 62305 resp. DIN V VDE V 0185

Úãinnost ochranného systému v závislosti na tfiídách ochrany z IEC 62305

116 TBS

Oblast aplikace
Třída ochrany před

bleskem podle směrnice
VdS 2010

Ex-oblast v prÛmyslu a chemii 2

V˘poãetní stfiediska, vojenská oblast, jaderné
elektrárny

1

Muzea, ‰koly, hotely s více neÏ 60 lÛÏky 3

Nemocnice, kostely, sklady, shromaÏìovací
prostory pro více neÏ 100 resp. 200 osob

3

Správní budovy, prodejny, kanceláfie a budovy
bank s plochou nad 200 m2 3

Obytné domy s více neÏ 20 byty, vysoké domy
s v˘‰kou budovy pfies 22 m

3

Rodinné domy, kanceláfie prodejny, správní
budovy a banky pod 200 m2 plochy

bez ochrany 
pfied bleskem

Pfiíklad klasifikace budov podle jejich úãelu (VdS 2010)
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Materiál Ocel pozinkovaná
ponorem (FT)

Hliník (Alu) Mûì (Cu) Nerezavûjící ocel
(VA)

Ocel pozinkovaná ponorem ++ O – O
Hliník (Alu) O ++ – O
Měď (Cu) – – ++ O
Nerezavějící ocel (VA) O O O ++

Kombinace materiálů: ++ doporučená, O možná, - nelze doporučit

Suroviny a materiály
Ve vnûj‰í ochranû pfied bleskem se
pouÏívají pfiedev‰ím následující ma-
teriály: Ïárovû pozinkovaná ocel, u‰-
lechtilá nerezavûjící ocel, mûì a hli-
ník.

Koroze
Nebezpeãí koroze hrozí zvlá‰tû pfii
spojení rÛzn˘ch materiálÛ. Proto
nelze montovat Ïádné mûdûné díly
nad pozinkovan˘mi povrchy nebo
hliníkov˘mi prvky. âásteãky mûdi
uná‰ené de‰tûm nebo jin˘mi vlivy by
se totiÏ mohly dostat na pozin-
kovan˘ povrch. Jak vidíte dole na
pfiíkladu, je spojka z mûdi na vodní
trubce z oceli zkorodovaná a mÛÏe
se uvolnit. Pokud je tfieba spojit dva
rÛzné materiály, které nejsou
vzájemnû doporuãené (-), nutno
pouÏít bimetalové spojky. Na pfií-
kladu dole vidíte pouÏití bimetalo-
v˘ch spojek na mûdûném stfie‰ním
Ïlabu, k nûmuÏ je pfiipojen hliníkov˘
kruhov˘ vodiã. Místa s vy‰‰ím ne-
bezpeãím koroze, jako napfi. pfiívody

do betonu nebo do zemû, musí b˘t
chránûna proti korozi. Na spojo-
vacích místech v zemi je nutné pou-
Ïít jako ochranu proti korozi vhodn˘
povlak. Hliník nesmí b˘t instalován
bezprostfiednû (bez odstupu) v o-
mítce, maltû ãi betonu ani pod nimi
ãi na nich a také jej nelze pouÏít
v zemi – moÏné následky ukazuje
ná‰ pfiíklad z pravého dolního obráz-
ku.
Tabulka „Kombinace materiálÛ“ hod-
notí pfiitom jen moÏné kombinace
kovÛ s ohledem na jejich kontaktní
korozi ve vzduchu.

Chybná instalace 

zkorodované spojení z dÛvodu rÛzn˘ch

materiálÛ

Chybná instalace

hliníkov˘ vodiã zkorodovan˘

v dÛsledku pfiímého uloÏení na stûnû

Správná instalace

s bimetalovou spojkou (Al/mûì)

117TBS

Materiály: pfiíklad kruhového vodiãe 

8 mm a rychlospojky Vario, typ 248 

z oceli (FT), nerez oceli (VA), mûdi 

a hliníku
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Základy vnější ochrany před bleskem:
Zkoušky zařízení ochrany před bleskem, zkoušené prvky

Kontroly zařízení ochrany před
bleskem
I po v˘chozí revizi je tfieba v pravi-
deln˘ch intervalech následnû kon-
trolovat funkãnost zafiízení ochrany
pfied bleskem tak, aby byly vãas

zji‰tûny pfiípadné nedostatky a e-
ventuálnû provedena odpovídající
nápravná opatfiení. Tyto kontroly
zahrnují také provûfiení technické
dokumentace i prohlídku a mûfiení
celého systému ochrany pfied bles-

kem. Následující tabulka uvádí ãa-
sové intervaly mezi jednotliv˘mi peri-
odick˘mi kontrolami.

Třída ochrany
před bleskem

Interval úplných
kontrol

Interval vizuálních kontrol 
stavebních objektů

I 2 roky 1 rok

II 4 roky 2 roky

III, IV 6 let 3 roky

Mûfiení odporu uzemnûní Mûfiení svodiãÛ pfiepûtí

âasové intervaly mezi pravideln˘mi kontrolami

118 TBS
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Kontrola v‰ech podkladÛ i celé dokumentace, vãetnû shody s normami.

V‰eobecná kontrola stavu jímacích zafiízení a svodÛ, stejnû jako v‰ech spojovacích prvkÛ (Ïádné volné spoje),
kontrola pfiechodov˘ch odporÛ.

Kontrola uzemÀovacího systému a odporÛ uzemnûní, vãetnû pfiechodÛ a spojÛ.

Kontrola systému vnitfiní ochrany pfied bleskem, vãetnû svodiãÛ pfiepûtí a jejich ji‰tûní.

Kontrola celkového stavu a stupnû koroze ochranného zafiízení.

Spolehlivost upevnûní vedení systému ochrany pfied bleskem, vãetnû v‰ech jeho souãástí.

Dokumentace v‰ech zmûn a roz‰ífiení systému ochrany pfied bleskem, stejnû jako zmûn na stavebním objektu.

Zkušební třída Zkoušeno Použití

3x Iimp 100 kA

(10/350)
Jímací zafiízení

3 x Iimp 50 kA

(10/350)

Nûkolik svodÛ, mezi které se
mÛÏe bleskov˘ proud rozdûlit
(min. 2 svody)

Spoje (zkoušené součásti
ochrany před bleskem)
Souãástky pro zafiízení ochrany pfied
bleskem byly dfiíve popsány v nû-
kolika âSN, pfiiãemÏ prvofiadé byly
jejich rozmûry. Od srpna 1999 je v
platnosti norma EN 50164-1 (âSN
EN 50164-1), která tvofií spoleãn˘
podklad pro zkou‰ky spojovacích
prvkÛ. Po pfiípravné fázi, trvající
celkem 10 dnÛ, jsou zkou‰ené prvky
zatíÏeny tfiemi rázov˘mi proudov˘mi
impulsy (viz tabulka vlevo).

Zku‰ební tfiídy spojovacích prvkÛ

Kontrolu a údrÏbu nutno provádût
na základû odpovídajících norem
a technick˘ch zásad. Z vyuÏívan˘ch
pfiedpisÛ lze jmenovat IEC 62305-3
nebo DIN V VDE V 0185, ãást 3.
Pfiitom nelze opomenout, Ïe

kontroly by mûly zahrnovat i systém
vnitfiní ochrany pfied bleskem.
Z tohoto dÛvodu je nutná také
kontrola vyrovnání potenciálÛ
a pfiipojen˘ch svodiãÛ bleskov˘ch
proudÛ i pfiepûtí.

Pro dokumentaci kontrol a údrÏby
na systémech ochrany pfied bles-
kem slouÏí revizní zpráva nebo
kniha, které musí b˘t vypracovány
respektive doplnûny po kaÏdé kon-
trole ãi údrÏbû.

119TBS

450331_TBS_Katalog CZ.qxd  19.9.2005  15:08  Stránka 53



Situace Optimální řešení

Kovové konstrukce jako napfi. mfiíÏe, okna, dvefie,
trubky (s nehofilav˘m, resp. nev˘bu‰n˘m obsahem)
nebo prvky fasády bez vodivého pokraãování do
budovy.

Spojení zafiízení ochrany pfied bleskem s tûmito kovov˘mi
prvky.

Klimatizace, fotoelektrická zafiízení, elektrické sen-
zory ãi ovladaãe nebo kovové vûtrací trubky
s vodiv˘m pokraãováním do budovy.

Izolace s vyuÏitím oddûlovací vzdálenosti (viz téÏ pfiíklady 
na této dvojstranû).

Chybná instalace, nedodrÏená oddûlovací vzdálenost „s“:

Pfiipojení s pouÏitím oddûlovacího jiskfii‰tû nelze doporuãit.

Osvûtlení by mûlo b˘t pfiemístûno do ochranného prostoru

jímací tyãe.

Správnû dodrÏená oddûlovací vzdálenost „s“ mezi svodem

a bezpeãnostní kamerou.

V‰echny kovové souãásti budovy,
stejnû jako elektricky napájené pfií-
stroje a jejich pfiívody, musí b˘t za-
hrnuty v ochranû pfied bleskem.
Toto opatfiení je nezbytné k eliminaci
nebezpeãného jiskfiení mezi jímacím
zafiízením a svodem na jedné stranû
a kovov˘mi ãástmi budovy a elek-
trick˘mi pfiístroji na stranû druhé.

Oddělovací vzdálenost
Pokud je mezi vodiãem prochá-
zen˘m bleskov˘m proudem a kovo-
v˘mi ãástmi budovy dostateãná
vzdálenost, je nebezpeãí jiskfiení vy-

louãeno. Tato vzdálenost se ozna-
ãuje jako oddûlovací vzdálenost [s].
ZpÛsob jejího v˘poãtu lze nalézt na
stranû 121.

Prvky pro přímé připojení
k zařízení ochrany před
bleskem
Uvnitfi budov s propojen˘mi vyztu-
Ïen˘mi stûnami a stfiechami nebo
s propojen˘mi kovov˘mi fasádami
a kovov˘mi stfiechami není tfieba
dodrÏovat oddûlovací vzdálenost.
Kovové prvky, které nemají vodivé
pokraãování do chránûné budovy

a jejichÏ vzdálenost od vodiãe vnûj‰í
ochrany pfied bleskem je men‰í neÏ
jeden metr, v‰ak musí b˘t pfiímo
spojeny se zafiízením ochrany pfied
bleskem. Mezi nû patfií napfi. kovové
mfiíÏe, dvefie, trubky (s nehofilav˘m,
resp. nev˘bu‰n˘m obsahem), prvky
fasády atd.

Základy vnější ochrany před bleskem:
Oddělovací vzdálenost

s
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Výpočet oddělovací vzdálenosti
V˘poãet se provádí podle následujícího vzorce:

1. krok:
Určíme hodnotu koeficientu ki
ki závisí na zvolené ochranné tfiídû systému ochrany
pfied bleskem.

2. krok:
Určíme hodnotu koeficientu kc
kc závisí na velikosti bleskového proudu procházejícího
svody.

3. krok:
Určíme hodnotu koeficientu km
km závisí na materiálu tvofiícím elektrickou izolaci.

4. krok:
Určíme hodnotu L
L je vertikální vzdálenost mezi bodem, v nûmÏ má b˘t
urãena oddûlovací vzdálenost s, a nejbliÏ‰ím bodem
vyrovnání potenciálÛ.

s = ki L(m)1
kc

km

Správná oddûlovací vzdálenost „s“ mezi jímacím 

zafiízením a SAT systémem

Správná oddûlovací vzdálenost „s“ mezi jímacím zafiízením

a komínov˘m v˘vodem z nerezavûjící oceli

Třída ochrany ki

I 0,1

II 0,075

III, IV 0,05

Materiál km

Vzduch 1

Beton, cihly 0,5

Počet svodů n Přibližná
hodnota kc

Přesné hodnoty
(DIN V VDE V 0185-3 
resp. IEC 62305-3)

1 1 1

2 0,66 1 ... 0,5

4 a víc 0,44 0,5 ... 1/n

Příklad:
© Budova s více neÏ 4 svody
© Tfiída ochrany pfied bleskem III
© Maximální vzdálenost L = 10 m
© ki = 0,05 m
© km = beton, cihly = 0,5

© Oddělovací vzdálenost s = 0,44 m

s

s
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