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1. PULZNÍ PŘEPĚTÍ, JEHO VZNIK A ROZD ĚLENÍ  
 
Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.  
Pulzní přepětí je krátkodobé přepětí, trvající řádově nanosekundy až milisekundy. Patří mezi 
nejvýraznější a nejškodlivější projevy elektromagnetické interference (rušivých vlivů) a 
ohrožuje zvláště elektronické zařízení obsahující  polovodičové součástí. 
 
Pulzní přepětí podle původu rozlišujeme na: 
 

- atmosférická přepětí (LEMP – Lighting ElektroMagnetic Pulse) 
- spínací přepětí (SEMP – Switching ElektroMagnetic Pulse) 
- přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny (ESD – ElektroStatic Discharge) 
- přepětí způsobená nukleárními výbuchy (NEMP–Nuclear ElektroMagnetic Pulse) 

 
Atmosférická přepětí (LEMP)  jsou nejnebezpečnější a jsou vyvolaná především bouřkami 
s výboji blesku. Blesk je v podstatě elektrický výboj mezi elektrickým nabitým mrakem a 
zemí (zemní blesky), mezi dvěma a více mraky navzájem, nebo mezi jednotlivými částmi 
jednoho mraku. Pouze nepatrná část výbojů se uskutečňuje mezi mraky a zemí. Blesky 
vznikají v bouřkových buňkách, které dosahují průměru až několika kilometrů. Každá 
bouřková buňka je aktivní nejvýše po dobu 30 minut a generuje průměrně dva až tři blesky za 
minutu, které vznikají při intenzitě elektrického pole řádově stovky kV/m. Ve středu 
bouřkové buňky existuje silný vzestupný proud, který způsobuje oddělení pozitivních a 
negativních nábojů. Pozitivní náboj se většinou váže na krystalky ledu v horní části buňky, 
zatím co negativní náboj je většinou vázán na vodní kapky v dolní části. V blízkosti země 
dochází k nabíjení bouřkových buněk pozitivním nábojem v důsledku sršivých výbojů 
především z lesních porostů. Kromě bouřkových buněk vznikajících za letních veder, se tvoří 
bouřkové buňky také ve frontální oblačnosti v důsledku pohybu velkých vzduchových mas. 
Četnost bouřek závisí na ročním období. V letních měsících v červenci a srpnu je v průměru 
pětkrát více bouřek než v zimním období. Vznik letních bouřek je podporován ohřevem 
krajiny sluncem. Na podzim dodává potřebnou energii pro vznik bouřek nad mořem teplá 
voda v blízkosti pobřeží. Bouřky podle vzniku rozlišujeme na: 

- bouřky z tepla, kdy se v určitém místě země zahřívá intenzivním slunečním zářením a 
ohřáté vrstvy vzduchu nad povrchem země jako lehčí stoupají vzhůru 

- bouřky frontální, při nichž následkem postupu studené fronty vytlačuje studený 
vzduch teplý vzduch směrem nahoru 

- bouřky orografické, při nichž jsou teplé vrstvy teplého vzduchu následkem terénního 
vyvýšení vytlačovány větrem vzhůru. 

Důležitým parametrem, který je uváděn při klasifikaci bouřkové činnosti, je tzv. intenzita 
bouřkové činnosti, neboli četnost úderu blesku na km2 za rok. V našich zeměpisných šířkách 
se četnost úderu blesku pohybuje od 2 až 8 úderů na km2 za rok, v subtropické až tropické 
oblasti je to až 30 až 70 úderů na km2 za rok.  
Příčinou vznikajících  atmosférických přepětí může být (obr. 1): 
Přímý (blízký) úder blesku do hromosvodu budovy, do bezprostředního okolí budovy, 
kovové konstrukce, nebo do elektricky vodivých inženýrských sítí (destruktivní účinek 
bleskového proudu je dán vysokou energií uvolněnou v krátkém okamžiku) - ozn. 1, který 
vyvolá: 
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- úbytek napětí na zemním odporu, čímž dojde ke zvýšení potenciálu objektu oproti okolí. 
Vzniklý rozdílový proud představuje největší zatížení elektrických zařízení v objektu           
- ozn. 1a 

- indukované napětí ve smyčkách. Souběžně s úbytkem napětí na zemním odporu vznikají 
přepětí vyvolaná indukcí elektromagnetického pole atmosférického výboje do 
elektroinstalace a připojených systémů a přístrojů.  - ozn. 1b 

Vzdálený úder blesku – vzdálenými údery se rozumí úder blesku do vzdálených objektů, 
úder blesku do vedení vysokého napětí, popřípadě výboj mrak – mrak v bezprostředním okolí 
uvažovaného objektu. Jedná se o:   
- úder blesku do venkovních vedení – ozn. 2a  
- vlny přepětí následující po výboji mrak-mrak, nebo po úderu blesku v blízkosti vedení - ozn. 

2b 
- napětí indukované z kanálu bleskového výboje – ozn. 2c  
     

                             

 
obr. 1  Příčiny atmosférických přepětí  

 
    
Nebezpečná jsou i přepětí indukovaná při blízkých i vzdálených (nepřímých) úderech blesku, 
která se šíří vzduchem až ze vzdálenosti 2 km, po vedení až několik kilometrů, která mohou 
mít špičky o hodnotách několika set až několika tisíc voltů, při přímém zásahu blesku do 
budovy nebo do vedení i více než sto tisíc voltů. 
 
 

 Obr. 3  Přepětí ve dvou budovách po úderu blesku 

 
o b r. 2  P ře pě tí způs o b e n á  b le sk o vým  p ro u d e m             
(g a lva n ic k o u  va zb o u ) 
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                     obr. 4   Přepětí sousedních objektů  

 
Spínací p řepětí (SEMP) jsou velmi četná přepětí, která vznikají průmyslovou činností :   
- při zapínání a vypínání velkých zátěží, zejména induktivních – transformátory nebo 

elektrické motory, popř. i malých – domácích spotřebičů (chladničky, mrazničky apod.) 
-  zapálením nebo přerušením elektrického oblouku (u obloukových svářeček) 
-  při zkratech v rozvodné síti, funkcí pojistek apod. 
Neviditelné a běžnými prostředky neměřitelné napěťové pulzy trvají pouze několik miliontin 
nebo tisícin sekundy, ale mohou způsobit zničení především elektronických zařízení, někdy 
dokonce i zkrat a následný požár.  
 
Elektrostatický výboj (ESD)  vzniká při mechanickém tření dvou izolantů (v technologii, 
při pohybu osob po nevhodné podlaze apod.) a působí lokálně. Dá se mu předcházet vhodnou 
úpravou materiálu, vodivými povlaky, ionizací a podobně. 
 
Existuje ještě jeden fyzikální jev, jehož působením vzniká, i když jen na velmi krátkou dobu, 
poměrně silné elektrické pole. Jedná se nukleární elektromagnetický impulz, tj. přepětí 
způsobená nukleárními výbuchy (NEMP) . Vzniká při jaderném výbuchu, kdy 
výbuchem uvolněné záření gama vyrazí elektrony z molekul vzduchu. Tyto elektrony se 
zrychlují radiálním směrem, a tím se oddělují od neionizovaných molekul vzduchu. Vlivem 
toho vznikne v několika málo nanosekundách silné elektrické pole a následkem časově se 
rychle měnícího transportu náboje je vyzářen krátký elektromagnetický impulz. Při jaderném 
výbuchu ve velkých výškách (nad 40 km od povrchu země) se záření gama před dosažením 
zemské atmosféry široce rozprostře a NEP má pak adekvátní dosah; jeho velikost v blízkosti 
země může činit i několik tisíc kilometrů. Doba trvání impulzu se pohybuje přibližně od 100 
ns do 10 µs a intenzita elektrického pole může při době náběhu 10 ns být až 100 kV.m-1. 
Jaderný výbuch kdesi daleko v kosmickém prostoru nejen může mít vliv na živé organizmy 
na zemi, ale také způsobovat přepěťové stavy u elektrických zařízení a venkovních vedení 
s podobnými efekty, jako má úder blesku, jen s větším podílem vysokých kmitočtů (až do    
10 GHz). V praxi je působení elektromagnetického pole vyvolaného jevem NEMP těžko 
prokazatelné, nicméně zmíněný jev by  si ještě zasloužil více pozornosti. 
 
Škody a ztráty vzniklé v souvislosti s působením pulzního přepětí stále narůstají. Následné 
ztráty způsobené výpadky výroby, ztrátou dat a informací bývají ještě vyšší než přímé škody 
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na zařízení. Platíme tak za rozšíření špičkové techniky, rostoucí počet počítačů a 
počítačových sítí a masové aplikace mikroprocesorů v technických zařízeních  a spotřebičích. 
Porucha počítačové sítě banky v důsledku pulzního přepětí může vést až k jejímu bankrotu. 
Nebezpečné je také skryté působení pulzního přepětí. Elektronické obvody jsou trvale 
namáhány působením relativně malých přepěťových pulzů. Ty nemohou zařízení přímo 
zničit, ale jejich vlivem jsou elektronické obvody opakovaně přetěžovány, a  v důsledku jejich 
únavy dojde k zdánlivě nevysvětlitelné poruše. Působením pulzního přepětí elektronické 
součástky „korodují”, jejich životnost se výrazně zkracuje. 
Úroveň současné techniky umožňuje kvalitní ochranu elektronických a elektrických zařízení 
proti účinkům nebezpečného pulzního  přepětí. Tímto prostředkem jsou přepěťové ochrany. 
Zařízení lze chránit nejen proti destrukčnímu účinku pulzu s velikou energií ale i proti 
účinkům vysokofrekvenčního rušení. Nechráněné elektrické rozvody, počítačové a datové sítě 
představují vždy značné riziko pro jejich uživatele. 
Instalace přepěťových ochran je především prevencí proti možným škodám. Náklady na 
přepěťové ochrany bývají pouze zlomkem procenta pořizovací hodnoty chráněné techniky a 
nepatrnou částkou k možným škodám zaviněným výpadky a zničením technologického 
zařízení. 
 
Hlavní zásady ochrany před přepětím: 
1. Uvažujeme všechny zdroje přepětí s ohledem na jejich vliv. Koncepci vytváříme od 

ochrany před bleskem a atmosférickým přepětím (s ohledem na zóny ochrany před 
bleskem - LPZ) a u zařízení napájených ze sítě nn nikdy nezapomeneme na zajištění 
ochrany před spínacími přepětími. Při požadavku ochrany před NEMP volíme vhodné 
součásti pro tento účel. 

2. Uvažujeme všechny cesty pronikání přepětí do zařízení. Za nejnebezpečnější lze považovat 
průnik kovovými vedeními (galvanickou vazbou) do obvodů zařízení. 

3. Cílem ochrany je dosažení vyrovnání potenciálů na všech vstupech a částech chráněného 
zařízení; to souvisí též se systémem uzemnění v budově. 

4. Ochrana před přepětím nesmí nepříznivě ovlivnit provoz chráněného zařízení (nesmí 
způsobovat zbytečné výpadky provozu ani ochran, nesmí ovlivňovat přenos signálu apod.). 
Ideál je dosažení nepřerušeného provozu i v případě přímého úderu blesku. 

5. Ochrana před přepětím se neomezuje jen na svodiče přepětí na „živých“ vodičích. Ochranu 
lze zkvalitnit často při ušetření nákladů na její zřízení – ochranným pospojováním, 
stíněním, kvalitní hromosvodní ochranou apod. Tím snížíme počet přepětí, jejich velikost a 
energii. 

 
Zásady a řešení jsou uvedeny v následující tabulce: 
  
ZÁSADA REALIZACE 
Všechny zdroje přepětí pořadí: blesk, atmosférická, spínací přepětí, ostatní 
Všechny vstupy do zařízení priority: vedení opouštějící budovu, dlouhá vedení uvnitř 
Vyrovnání potenciálů zemniče, podzemní konstrukce, vnitřní instalace, živé vodiče 

přes svodiče 
Omezení vzniku přepětí hromosvody, stínění budovy, místností, vedení 
Ochrany a provoz nepřetržitost provozu, jen přípustné ovlivnění, minimální 

údržba ochran 
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Norma ČSN EN 60664-1 stanovuje kategorie přepětí, které jsou definovány takto: 
 
- zařízení kategorie přepětí IV  je určeno pro použití na začátku elektrické instalace 
v budovách, jako jsou elektroměry a zařízení primárních nadproudových ochran. Pro 
třífázovou síť nn 3 x 400/230 V nemá na přívodu do budovy, kdy se jedná o začátek instalace,  
přepětí překročit 6 kV. 
- zařízení kategorie III je zařízení, které je součástí pevných elektrických instalací a pro 
případy, kde jsou zvláštní požadavky na spolehlivost a použitelnost zařízení. Příkladem 
takového zařízení jsou spínače v pevné instalaci a zařízení pro průmyslové použití s trvalým 
připojením k pevné instalaci. U zařízení kategorie III nemá přepětí překročit 4 kV. 
- zařízení kategorie II jsou spotřebiče energie určené pro připojení k pevným elektrickým 
instalacím. Příkladem takových zařízení jsou spotřebiče, přenosné nářadí a ostatní domácí a 
podobné spotřebiče. U zařízení kategorie II nemá přepětí překročit 2,5 kV. 
- zařízení kategorie I je zařízení, které je určeno pro připojení k obvodům, ve kterých jsou 
použita opatření pro snížení přechodných přepětí na náležitě nízkou hladinu. Příkladem 
takových zařízení jsou zařízení obsahující elektronické obvody chráněné na tuto hladinu. U 
zařízení kategorie I nemá přepětí překročit 1,5 kV. 
 
 
 

                                     
 

Obr. č. 5  Kategorie přepětí  
 
 
2. NORMALIZACE V OBLASTI  OCHRANY P ŘED BLESKEM 
 
Normy a předpisy pro ochranu před bleskem vznikaly jen na základě potřeby nebo nutnosti, 
bez pevné organizační struktury. Byly to například tyto základní normy: 

- IEC 31024 (vnější ochrana před bleskem) 
- IEC 61312 (ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem) 
- IEC 61662 (analýza rizika škod) 
- IEC 61663 (ochrana před bleskem a přepětím pro telekomunikační vedení) 

 
V České republice jsou nebo byly v platnosti normy: 

- ČSN 34 0390  Předpisy pro ochranu před bleskem (04/70), která platí do 1.2.2009 
souběžně se souborem norem ČSN EN 62305 
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- ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před atmosférickým a spínacím přepětím 
- ČSN 33 0420-1 Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Část 1 – 

Zásady, požadavky a zkoušky (platnost byla ukončena k 1.4.2006) 
- ČSN EN 60664-1 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: 

Zásady, požadavky a zkoušky 
- ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
- ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika  
- ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 

nebezpečí života 
- ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy 

ve stavbách  
 
 
Protože tento systém je pro uživatele velmi nepřehledný, bylo dohodnuto zavést novou 
organizační strukturu norem IEC 62305 pro ochranu před bleskem a přepětím. Tento soubor 
norem IEC je současně schválen i jako evropské normy EN. Z toho vyplyne povinnost 
členských zemí CENELEC zavést zmíněné normy do národních normalizačních soustav a 
postupně zrušit platnost dosud existujících národních norem v ochraně před bleskem. V České 
republice byl vydán soubor norem pro ochranu před bleskem s tímto členěním a názvy: 
 
ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika  
ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí 
života 
ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách  
 
Všechny uvedené části jsou určeny pro projektování, instalaci, revizi a údržbu ochrany budov, 
zařízení a osob před bleskem a přepětím.  
 
 
3. OCHRANA PŘED BLESKEM 
 
3.1 Obecné principy 
 
Tato část obsahuje všeobecné zásady, které by měly být dodrženy při realizaci vnější ochrany: 

- budov, včetně instalace, vnitřního vybavení a osob 
- vstupních inženýrských sítí 

 
    Informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro 
simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku. Část obsahuje: 
- úvod 
- rozsah platnosti 
- termíny a definice 
- parametry bleskového proudu 
- škody způsobené bleskovým proudem 
- nutnost a ekonomická výhodnost ochrany před bleskem 
- ochranná opatření 
- základní kritéria ochrany před bleskem pro objekty a inženýrské sítě 
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Jsou zavedeny základní pojmy: 
 
- úder blesku do země – elektrický výboj atmosférického původu mezi mrakem a zemí, který 
se skládá z jednoho nebo více dílčích výbojů 
- sestupný blesk – výboj blesku, který začíná sestupným lídrem z mraku k zemi 
- vzestupný blesk – výboj blesku, který začíná vzestupným lídrem z uzemněného objektu do 
mraku 
- místo úderu – místo, kde blesk udeří do země nebo do vyčnívajícího objektu   
- bleskový proud (i) – proud tekoucí v místě úderu 
- vrcholová hodnota (I) – maximální hodnota bleskového proudu 
- doba trvání blesku (T) – doba, po kterou v místě úderu protéká bleskový proud 
- chráněný objekt – stavba nebo inženýrská síť chráněná před účinky blesku 
- chráněná stavba – stavba, pro kterou se vyžaduje ochrana před účinky blesku 
- chráněná inženýrská síť – inženýrská síť připojena ke stavbě, pro kterou se vyžaduje 

ochrana před účinky blesku 
- úraz živých bytostí – úrazy lidí nebo zvířat včetně smrtelných způsobené dotykovými nebo 

krokovými napětími způsobenými bleskem 
- přepěťové ochranné zařízení SPD  (Surge Protective Device) – zařízení určené k omezení 
přechodných přepětí a ke svedení impulsních proudů (např. bleskojistka, omezovač přepětí, 
jiskřiště, apod. s nelineární voltampérovou charakteristikou, které ochraňují elektrická 
zařízení a přístroje před vysokým přepětím). Rozeznáváme tři typy přepěťového ochranného 
zařízení (SPD): 
    - Typ 1: svodiče schopné svou zvláštní konstrukcí svádět při přímých úderech blesku  

bleskové proudy  
    - Typ 2: svodiče schopné svádět přepětí vzniklá blízkými případně vzdálenými údery 

blesku nebo spínacími pochody 
    - Typ 3: svodiče sloužící k ochraně jednotlivých spotřebičů nebo skupin spotřebičů před 

přepětím a připojované k zásuvkám 
 
Pro porovnání je uvedeno nové a dřívější označení: 
 

Označení nové Označení dřívější 
typ 1 (T1) 1. stupeň třída B 
typ 2 (T2) 2. stupeň třída C 
typ 3 (T3) 3. stupeň třída D 

 
- ochranná úroveň před bleskem LPL (Lightningprotection level) - číselná hodnota, která je 
vztažena k sadě parametrů bleskového proudu a pravděpodobnosti, že nebudou překročeny 
příslušné největší a nejmenší naměřené hodnoty bleskového proudu v přírodě 
- systém ochrany před bleskem LPS (Lichting Protection Systém) – kompletní systém 
používaný ke snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. Ochrana objektů 
a elektrických zařízení proti účinkům blesku a přepětí se provádí vně a uvnitř každého 
objektu. Oba systémy jsou vodivě propojeny systémem vyrovnání potenciálů. 
- vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) – část LPS , která se skládá z jímací 
soustavy, soustavy svodů a uzemňovací soustavy 
- vnitřní systém ochrany před bleskem – část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního 
pospojování proti blesku 
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- třída LPS – číslo označující zatřídění LPS podle ochranné úrovně před bleskem, pro kterou 
je navržen. 
 
Příklady možného zatřídění objektů: 
 
třída LPS příklady 

I nemocnice, banky, stanice mobilních operátorů, vodárny, elektrárny 
II školy, supermarkety, katedrály 
III rodinné domy a obytné domy se standardní výbavou, zemědělské objekty 
 IV objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení 

 
- zóna ochrany před bleskem LPZ (Lichting Protection Zone) - zóna, ve které je definováno 
elektromagnetické prostředí. Hranice zón nemusí být hmotné hranice, např. stěny, podlaha 
nebo strop. 
 
 
3.2 Řízení rizika 
 
3.2.1 Základní pojmy 
 
     Tato část je určena ke stanovení odhadu rizika ztrát pro objekty nebo inženýrské sítě 
způsobených bleskem mrak - zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad 
rizika. Část obsahuje: 
- úvod 
- rozsah platnosti 
- termíny a definice 
- objasnění termínů 
- metodika stanovení rizika 
- stanovení jednotlivých složek rizika pro objekty 
- stanovení jednotlivých složek rizika pro inženýrské sítě 
 
V této části jsou zavedeny další pojmy: 
 
- úder blesku do objektu – úder blesku, který zasáhl přímo chráněný objekt 
- úder blesku v blízkosti objektu – úder blesku, který zasáhl tak blízko chráněného objektu, že 

může způsobit nebezpečná přepětí 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby (ND) – očekávaný roční 

průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do stavby 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do inženýrské sítě (NL) - očekávaný roční 

průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do inženýrské sítě 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavy (NM) - očekávaný roční 

průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti stavby 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě (Nl) - očekávaný 

roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti 
inženýrské sítě 

- hmotná škoda – škoda na stavbě nebo inženýrské síti následkem mechanických, tepelných, 
chemických a výbušných účinků blesku 

- pravděpodobnost poškození (PX) – pravděpodobnost, že nebezpečný jev způsobí poškození 
chráněného objektu nebo v něm 
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- ztráta (LX) – průměrný rozsah ztrát (lidských a na majetku) vyplývající z určitého typu 
poškození způsobeného nebezpečným jevem vztažený k hodnotě chráněného objektu 

- riziko (R) – hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) 
způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu 

- součást rizika (RX) – dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození 
- přípustné riziko (RT) – maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný 

objekt 
 
3.2.2 Škody a ztráty 
 
Zasáhne-li objekt blesk, může způsobit škody na samotných budovách, ale také na 
vstupujících inženýrských sítích do objektu. Proto je nejprve definovat zdroje, typy škod a 
ztrát nejen pro stavby a prostory v jejich blízkosti, ale rovněž pro inženýrské sítě a na ně 
navazující prostory. Mezi typy škod a ztrát a z toho vyplývajícími riziky škod je velmi úzký 
vztah. 
 
Bleskové výboje mrak – země jsou nebezpečné pro objekty a inženýrské sítě. 
 
Ohrožení objektu může vést ke: 
- škodám na objektu a jeho vybavení 
- výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení 
- zranění živých bytostí uvnitř nebo v blízkosti objektů 
Ohrožení inženýrských sítí může vést ke: 
- škodám na inženýrských sítích 
- výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení 
 
 
Údery blesku, které ovlivní objekt, mohou být rozděleny na: 
- údery blesku do objektu, 
- údery blesku v blízkosti objektu a/nebo v blízkosti inženýrských sítí (síť nn, 

telekomunikační síť, další napájecí sítě). 
Údery blesku, které ovlivní inženýrské sítě, mohou být rozděleny na: 
- údery blesku do inženýrských sítí, 
- údery blesku v blízkosti inženýrských sítí nebo přímo do objektu, který je spojen 

s inženýrskými sítěmi.  
 
Blesk zasahující objekt může způsobit škody na budovách samotných a na inženýrských sítích 
vstupujících do objektu. 
 
Příčiny poškození: 
Prvotní příčinou poškození „S“ je proud blesku. Jsou to přímé údery blesku (do chráněného 
objektu) nebo nepřímé údery blesku (do země v blízkosti chráněného objektu) a přímé údery 
blesku do okolních objektů, jsou-li tyto propojeny s chráněným objektem. Z hlediska polohy 
místa zachycení výboje se rozlišují následující příčiny: 
 
S1 údery do stavby, 
S2 údery v blízkosti stavby, 
S3 údery do inženýrských sítí, 
S4 údery blízkosti inženýrských sítí. 
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Typy škod: 
Výboj blesku může způsobit škody v závislostech na vlastnostech chráněného objektu. 
Některé z nejdůležitějších vlastností jsou: typ konstrukce, obsah a použití, typ inženýrské sítě 
a použitá ochranná opatření. Je vhodné rozdělení do tří základních typů škod, které mohou 
nastat jako následek úderu blesku: 
 
D1 úraz živých bytostí - elektrickým šokem osob nebo zvířat následkem dotykových 

nebo krokových napětí 
D2 hmotná škoda - požárem, explozí, mechanickými nebo chemickými účinky 

způsobenými fyzikálními   účinky bleskového výboje 
D3 poruchami elektrických a elektronických systémů  
 
Typy ztrát: 
Každý typ škody, samostatný nebo v kombinaci s jinými, může vyvolat různé následné ztráty 
v chráněném objektu. Typy ztrát  jsou elektrické šoky pro živé bytosti následkem dotykových 
a krokových napětí, hmotné škody (požár, exploze, mechanické a chemické reakce) 
způsobené bleskovým proudem včetně jisker (přeskoků a průrazů) a selhání elektrických a 
elektronických systémů účinkem elektrických impulzů (rázů). Typy ztrát mohou být různé 
podle použitých materiálů, využití a účelu objektu. Uvažujeme následující typy ztrát: 
 
L3 ztráty na lidských životech 
L2 ztráty na veřejných službách 
L3 ztráty na kulturním dědictví 
L4 ztráty ekonomické hodnoty 
 
Pro lepší objasnění termínů je uvedena následující tabulka: 
 
 stavba inženýrská síť 

místo úderu příčina 
poškození 

typ škod typ ztrát typ škod typ ztrát 

 
do objektu 

 
S1 

D1 
D2 
D3 

L1, L42) 

L1, L2, L3, L4 
L11), L2, L4 

D2 
D3 

L2, L4 
L2, L4 

do země vedle 
objektu 

S2 D3 L11), L2, L4   

 
do inženýrských sítí 

 
S3 

D1 
D2 
D3 

L1, L42) 

L1, L2, L3, L4 
L11), L2, L4 

D2 
D3 

L2, L4 
L2, L4 

do země vedle 
inženýrských sítí 

S4 D3 L11), L2, L4 D3 L2, L4 

1) Pouze pro stavby s nebezpečím výbuchu a pro nemocnice nebo jiné stavby, kde porucha vnitřních systémů 
bezprostředně ohrožuje lidské životy 

2) Pouze pro nemovitosti, kde mohou být ztráty na zvířatech 

 
 
Aby byly sníženy škody způsobené bleskem, jsou potřebná ochranná opatření před bleskem. 
Rozhodnutí, zda-li chránit objekt nebo inženýrské sítě před bleskem, jakož i výběr 
ochranných opatření musí být provedeny dle ČSN EN 62305-2. Přitom se použije následný 
postup: 
- stanovení chráněného objektu a jeho vlastností, 
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- stanovení všech typů ztrát a jím odpovídajících rizik (R1 – R4 pro budovy a Ŕ 1 – R´4 pro 
inženýrské sítě), 

- odhad příslušné složky rizika pro daný typ ztráty, 
- odhad potřeby ochrany srovnáním rizik (R1 – R4 pro budovy a Ŕ 1 – Ŕ 4 pro inženýrské 

sítě) s tolerovaným rizikem RT, 
-  odhad hospodářských výhod ochrany porovnáním s náklady pro kompletní ztráty 

s ochrannými opatřeními a bez nich. V tom případě bude proveden odhad rizika (R4 pro 
objekt, Ŕ 4 pro inženýrské sítě) podobnými náklady. 

 
Typy rizika „ R“: 
 
R1 riziko ztrát na lidských životech 
R2 riziko ztrát na veřejných službách 
R3 riziko ztrát na kulturním dědictví 
R4 riziko ztrát ekonomických hodnot 
 
Každé riziko je součtem jeho součástí rizika. Při výpočtu rizika mohou být součástí rizika 
seskupeny podle příčiny poškození a typu škody. Pro každý typ ztráty je skutečné riziko 
součtem různých složek rizik Rx. 
Při ochraně objektu před bleskem musí být riziko R sníženo na nebo pod přípustné riziko RT, 
to znamená, že musí platit: 
                                                       R ≤ RT 
 
 
 
Typické hodnoty pro přípustné riziko RT: 
 

Typy ztrát Hodnota přípustného rizika RT  
Ztráty na lidských životech nebo trvalé úrazy  10-5 

Ztráta veřejné služby 10-3 

Ztráta kulturního dědictví 10-3 

 
 
Vyskytne-li se v případě chráněné stavby jedno z těchto rizik, musí být dodržena hodnota 
přípustného rizika. Například pro kulturní památky je hodnota rizika 10-3, tzn. že jednou za 
tisíc let vznikne škoda na kulturní památce při instalovaném systému ochrany před bleskem 
LPS. Je-li vypočtené skutečné riziko vyšší než přípustné, je nutné učinit odpovídající opatření 
v ochraně před bleskem, tedy ochranu zvýšit. 
 
Výběr nejvhodnějších opatření musí být proveden projektantem podle podílu každé součástí 
v celkovém riziku R a podle technických a ekonomických hledisek různých ochranných 
opatření. Pro každý typ ztrát existuje řada ochranných opatření, která jednotlivě nebo 
v kombinaci splňují podmínku  R ≤ RT 
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Postup pro výběr ochranných opatření je uveden v následujícím diagramu: 
 

          
                 
                     
3.3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 
      
 
Tato část řeší kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobeným úderem 
blesku do stavby. Systém ochrany před bleskem (LPS) se skládá z vnitřní a vnější ochrany. 
Část obsahuje: 
- úvod 
- rozsah platnosti 
- termíny a definice 
- systém ochrany před bleskem 
- hromosvod (vnější systém ochrany před bleskem) 
- vnitřní systém ochrany před bleskem 
- údržba a revize systému ochrany před bleskem 
- ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobeným dotykovým nebo krokovým 

napětím 
 
 
Výpis základních pojmů a definic: 
- Systém ochrany před bleskem – LPS (Lightning Protection Systém). Ochrana objektů a 
elektrických zařízení před možnými účinky blesku a přepětí se provádí vně a uvnitř každého 
objektu. Oba systémy jsou vodivě propojeny systémem vyrovnání potenciálů. 
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Funkce vnější ochrany jsou: 
        -  zachycení přímého úderu do objektu  
        -  bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovacího systému 
        -  rozvedení bleskového proudu do země  

Vnější systém ochrany sestává ze systému jímačů, svodů a uzemnění. 
Funkcí vnitřního systému  ochrany je zabránit nebezpečným jiskrám uvnitř objektu aplikací 
buďto ekvipotenciálního pospojování  nebo oddělovací vzdáleností (a tím izolací) mezi částmi 
LPS a jinými elektricky vodivými částmi. 
Vnitřní systém ochrany obsahuje systém vyrovnání potenciálu a dodržení dostatečných 
vzdáleností uvnitř chráněného objektu. Vlastní vyrovnání potenciálu se provede propojením 
všech oddělených vodivých částí systému přímo s vodičem nebo pomocí přístrojů přepěťové 
ochrany. 
- Třída LPS – číslo označují zatřídění LPS podle hladiny ochrany  před bleskem, pro  kterou 
je navržen. 
- Ekvipotenciální vyrovnání potenciálů způsobeným bleskovým proudem (EB) – vzájemné 
spojení oddělených vodivých částí systému LPS buď přímo nebo přes přepěťové ochrany za 
účelem zmenšení rozdílů potenciálů způsobených bleskovým proudem. 
- Dostatečná vzdálenost (s) – vzdálenost mezi dvěma částmi, kde nemůže vzniknout 
nebezpečné jiskření. 
- Jímací soustava – část vnějšího LPS, která používá kovové prvky jako jsou tyče, mřížová 
soustava nebo závěsná lana, jež jsou určena k zachycení úderu blesku. 
- Uzemňovací soustava – část vnějšího LPS, která je určena ke svedení bleskového proudu do 
země a tam k jeho rozptýlení. 
- Zemnič – část nebo soubor uzemňovací soustavy, která vytváří přímý elektrický kontakt se 
zemí a která rozptýlí bleskový proud do země. 
- Obvodový (kruhový) zemnič – zemnič, který tvoří pod nebo na povrchu uzavřený kruh 
kolem objektu. 
- Základový zemnič – ocelová armatura základu nebo dodatečný vodič, který je uložen 
v betonových základech objektu a je použit jako zemnič.  
- Zkušební spojka – spojka, která je navržena a umístěna tak, aby bylo možno provést 
elektrickou zkoušku a měření součástí LPS. 
 
 

    
Obr. 6  Systém ochrany před bleskem – vnitřní a vnější 
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                                                 Obr. 7 Systém pospojování v budově 
 
Jednotlivé typy LPS jsou charakterizovány: 
a) charakteristickými parametry, které jsou závislé na třídě LPS 
- parametry bleskového proudu 
- poloměr valící se koule, šíře ok mřížové soustavy, ochranným úhlem 
- typickou vzdáleností mezi svodem a okružním vedením vně objektu 
- dostatečnou vzdáleností ke zmenšení nebezpečí přeskoku 
- minimální délkou zemniče 
b) charakteristickými parametry, které nejsou závislé na třídě LPS 
- vyrovnání potenciálů bleskového proudu 
- minimální tloušťka kovových atik nebo kovových stožárů jímací soustavy 
- materiál LPS a jeho použití 
- materiál, uspořádání a minimální rozměry jímací soustavy, svodů a zemniče 
- minimální rozměry vodičů pro pospojování 
 
3.3.1 Vnější systém ochrany před bleskem – hromosvod 
 
Úkolem vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými 
účinky blesku. Vnější ochrana před bleskem se musí dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit: 

- ohrožení života nebo zdraví (např. bytový dům, stavba pro shromažďování většího 
počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích 
zařízení nebo většího počtu zvířat, 

- poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro 
spojová zařízení, nádraží), 

-  výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů) 
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- škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, 
archiv, muzeum, památkově chráněná budova), 

- přenesení požáru stavby na sousední stavby, které musí být dle předchozích odstavců 
chráněny, 

- ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího 
umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí (například tovární komín, věž, 
rozhledna). 

 
Funkce vnější ochrany před bleskem jsou tyto: 
- zachycení přímého úderu blesku do objektu jímací soustavou, 
- bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy systémem svodů, 
- rozvedení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou. 
 
Hromosvod je tvořen: 
- jímací soustavou 
- svody 
- uzemněním 
 
Jímací soustava 
Pravděpodobnost, že bleskový proud vnikne do stavby, bude podstatně snížena, vhodným 
návrhem jímací soustavy. Jímací soustava může být vytvořena vzájemnou kombinací 
následujících částí: 
- tyče (včetně samostatné stojících stožárů) 
- zavěšená lana 
- mřížové vodiče 
 
Jímací soustava by měla být umístěna na rozích budov, na horních částech podle jedné nebo 
více následných metod. Přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy jsou:  
- metoda valící se koule 
- metoda ochranného úhlu 
- metoda mřížové soustavy 
Všechny tyto tři metody lze kombinovat v rámci návrhu jednoho objektu. 
 
Tabulka stanovení ochranných prostorů pro poloměr valící se koule, ochranného úhlu a 
mřížové soustavy dle typu LPS: 
 
 

              
 



 17 

 
Metody stanovení ochranných prostorů jímací soustavy: 
                  

            
 
Metoda valící se koule je nejuniverzálnější projekční metodou, která je doporučena pro 
geometricky komplikované příklady. Poloměr valící se koule simuluje vstřícný výboj ze země 
nebo z jímací soustavy proti vůdčímu výboji, který sestupuje z mraku. 
 
Metoda mřížové soustavy může být použita univerzálně nezávisle na výšce a tvaru střechy 
objektu. Jímací soustava musí být umístěna pokud možno na vnějších hranách objektu. 
Kovová atika může být použita jako náhodný jímač, splňuje-li podmínky dimenzování. 
 
Metoda ochranného úhlu je odvozena od metody valící se koule a je vhodná pro budovy 
s jednoduchými tvary. Ochranný úhel tyčového jímače je závislý na třídě LPS (ochranné 
úrovni) a na výšce chráněného objektu. Jímací vedení, jímací tyče, oka a dráty by měly být 
navrženy tak, aby všechna zařízení a konstrukční části, které jsou součástí chráněného 
objektu, ležely v ochranném prostoru jímací soustavy. 
 
Provedení jímací soustavy u objektu s neoddáleným hromosvodem může být realizováno 
následujícími způsoby: 
- pokud střecha není z hořlavého materiálu, může být jímací soustava položena na střeše 

objektu 
- je-li střecha z lehce hořlavého materiálu, musí být dodržena vzdálenost mezi jímacím 

vedením a materiálem střechy. Dostatečná vzdálenost je minimálně 10 cm. 
 
Za náhodné jímače a součást LPS lze považovat: 
a) kovové oplechování chráněného objektu, pokud: 
   - bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (např. pájením na tvrdo, 

svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním) 
   - tloušťka plechu není menší než hodnota t uvedená v následující tabulce a je-li nutné 

zabezpečení před průpalem nebo nedovoleným zahřátím v bodu úderu 
   - tloušťka plechu není menší než hodnota t´ uvedená v následující tabulce a není-li potřeba 

brát zřetel na průpal plech v důsledku úderu blesku do tohoto bodu nebo vznícení lehce 
hořlavého materiálu pod obložením 
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třída LPS materiál tloušťka t (mm) tloušťka t´ (mm) 
ocel (pozinkovaná) 4 0,5 

měď 5 0,5 
 

I až IV 
hliník 7 0,65 

 
b) kovové díly jako jsou rýny, ozdoby, zábradlí, potrubí, krytí parapetů, atd., jejichž průřez 

není menší než průřez uvedený v následující tabulce 
c) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a 

průřez odpovídá následující tabulce 
d) kovová potrubí a nádrže,, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou 

vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t (uvedena v 
předchozí tabulce) a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné 
nebezpečí 

 
Tabulka určuje materiál, tvar a minimální průřezy jímací soustavy, jímacích tyčí a svodů: 
 

materiál tvar minimální průřez 
(mm2) 

poznámka 

měď pásek 
drát 
lano 

50 
50 
50 

min. tloušťka 2 mm 
Ø 8 mm 
min. Ø každého drátu 1,7 mm 

hliník pásek 
drát 
lano 

50 
50 
50 

min. tloušťka 3 mm 
Ø 8 mm 
min. Ø každého drátu 1,7 mm 

pozinkovaná 
ocel 

pásek 
drát 
lano 

50 
50 
50 

min. tloušťka 2,5 mm 
Ø 8 mm 
min. Ø každého drátu 1,7 mm 

nerezová ocel pásek 
drát 
lano 

50 
50 
50 

min. tloušťka 2 mm 
Ø 8 mm 
min. Ø každého drátu 1,7 mm 

 
 
Svody 
 
Svod je elektricky vodivé spojení mezi jímací soustavou a uzemňovací soustavou. Svody by 
měly svést bleskové proudy do uzemňovací soustavy tak, aby na budově nevznikly škody 
nedovoleným vysokým oteplením svodů. Počet svodů je závislý na třídě LPS (I, II, III, IV) a 
je určen podle obvodu střešních hran objektu. 
 
 
Aby se snížila pravděpodobnost škod způsobených bleskem, který proteče LPS, je nutno 
svody umístit tak, aby spojovaly místo úderu se zemí: 
- více paralelními cestami 
- délka bleskového proudu byla co nejkratší 
- bylo provedeno vyrovnání potenciálů mezi vodivými součástmi objektu budovy  
Je-li navržen neoddálený hromosvod, musí být použity v každém případě minimálně dva 
svody. Měly by být rozmístěny po obvodu chráněného objektu s ohledem na architektonické a 
praktické požadavky chráněné budovy a měly ba být rozmístěny pravidelně. Vzdálenost mezi 
svody je udána v následující tabulce: 
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třída LPS vzdálenost mezi svody (m) 

I 10 
II 10 
III 15 
IV 20 

 
Svody musí být rozmístěny pokud možno tak, aby bylo vytvořeno přímé pokračování jímací 
soustavy. Musí být instalovány přímo a svisle, aby bylo vytvořeno co nejkratší spojení se 
zemí. Svody neoddáleného LPS chráněného objektu smí být instalovány: 
- je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, nesmí se svody umisťovat na stěně nebo do stěny 
- je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se svody umisťovat na stěně, pokud zvýšení 

teploty způsobené průchodem bleskového proudu není nebezpečné s ohledem na materiál 
stěny 

- je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení teploty je nebezpečné, musí být svody 
umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. 

 
Jako náhodné svody je možno použít: 
a) kovové instalace pokud: 
    - je trvalé elektrické spojení mezi různými součástmi 
    - jejich rozměry odpovídají minimálně uvedeným hodnotám normovaných svodů 
b) kovový nebo elektricky spojený železobetonový skelet budovy 
c) vzájemně spojené armování betonu 
d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády za předpokladu, že 

jejich rozměry odpovídají požadavkům kladeným na svody 
 
 
Zkušební spojka (svorka) 
Zkušební spojky by měly být umístěny na každém připojení svodu k uzemňovací soustavě, 
mimo náhodné svody, které jsou spojeny se základovým zemničem. Pro účely měření musí 
být možno spojku rozpojit pomocí nářadí. 
 
 
Uzemnění 
 
Důležitými kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry tak, aby došlo k rozdělení bleskového 
proudu do země a byla zmenšena nebezpečná přepětí. Všeobecně se doporučuje zemní odpor 
nižší než 10 Ω.  
Rozlišují se dva základní druhy uzemnění. 
 
- Uspořádání Typ A 
Toto uspořádání se skládá z vodorovného nebo svislého zemniče, instalovaného vně chráněné 
stavby, který je spojen s každým svodem. Minimální počet zemničů jsou dva. Minimální 
délka zemniče l1 je závislá na třídě LPS a rezistivitě půdy ρ (Ω.m). Minimální délka nemusí 
být dodržena, je-li zemní odpor uzemnění menší než 10 Ω. 
Minimální délka každého zemniče je 
-  l1             pro vodorovný zemnič 
-  0,5 . l1     pro svislý (tyčový) zemnič 
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Minimální délka zemniče se určí z následujícího grafu: 
        
                          l1 (m) 

                ρ (Ω.m) 
 
Kde 
l1   je délka zemniče (m) 
ρ       rezistivita půdy (Ω.m) 
 
Třída LPS III a LPS IV nejsou závislé na rezistivitě půdy ρ 
 
 
- Uspořádání Typ B 
Toto uspořádání sestává buď z okružního zemniče vně objektu, nebo ze základového 
zemniče. U tohoto zemniče nesmí být střední poloměr re plochy, která je odvozena od 
okružního nebo základového zemniče, menší než l1, kde  l1 je délka zemniče dle Typu A. 
 

π
A

r =e ,  

kde A (m2) je plocha vytvořená obvodem okružního nebo základového zemniče. 
re ≥ l1 

Je-li požadovaná hodnota l1 větší, než odpovídající hodnota re, musí být dodatečně instalován 
vodorovný nebo svislý zemnič. Skutečná délka pro vodorovný zemnič je 

lr = l1 - re 
a pro svislý (tyčový) zemnič je 

2

)( 1 e
v

rl
l

−= .      

Počet dodatečných zemničů nesmí být menší, než počet svodů. 
 
Zemnič Typ A musí být uložen v zemi minimálně 0,5 m pod povrchem mimo chráněný objekt 
a pokud možno co nejrovnoměrněji rozdělen. Zemnič Typ B by měl být uložen v hloubce 
minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1,0 m od vnějších zdí objektu.  
Jako náhodného zemniče by mělo být přednostně použito vzájemné spojené ocelové armování 
v základovém betonu nebo jiné podzemní části z kovu. 
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Tabulka určuje materiály, tvary a minimální rozměry zemničů: 
 

minimální rozměry materiál provedení 
tyčový 
zemnič 

zemnicí 
vodič 

deskový 
zemnič 

poznámka 

lano  50 mm2  min. Ø každého 
drátu 1,7 mm 

drát  50 mm2  Ø 8 
pásek  50 mm2  min. tloušťka  

2 mm 
drát  Ø 15 mm    

trubka Ø 20 mm   min. tloušťka 
stěny 2 mm 

 
 
 
 
 

měď 

deska   500 x 500 min. tloušťka  
2 mm 

pozinkovaný 
drát 

Ø 16 mm Ø 10 mm   

pozinkovaná 
trubka 

Ø 25 mm   min. tloušťka 
stěny 2 mm 

pozinkovaný 
pásek 

 90 mm2  min. tloušťka  
3 mm 

 
 
 
 

ocel 

pozinkovaná 
deska 

  500 x 500 min. tloušťka  
3 mm 

drát Ø 15 mm Ø 10 mm    
nerez ocel pásek  100 mm2  min. tloušťka  

2 mm 
 
Příklady zemničů: 
 

PE

ochranné
uzemění

L 1
L2
L3
N

deskový
zemnič

tyčový
zemnič

ochranné
uzemění

pracovní
uzemění

bleskojistka

Páskový
zemnič

základový
zemnič náhodný

zemnič

potrubí
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3.3.2 Vnitřní systém ochrany před bleskem 
 
Základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, 
tj. připojení veškerých kovových částí k ekvipotenciální přípojnici. Tím se omezí vznik 
napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný ničivý výboj. 
Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snížení účinků elektromagnetických 
impulzů způsobených bleskovým proudem (LEMP) uvnitř chráněného objektu, resp. zařízení. 
Mezi tato opatření vnitřní ochrany patří vyrovnání potenciálů, odstínění budov, místností a 
prostorů, odstranění nebezpečných přiblížení a souběhů a vyrovnání potenciálů, jehož 
nedílnou součástí je i účinná ochrana proti přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí, jako 
prvky vnitřní ochrany, připojují silová elektrická zařízení k ekvipotenciální přípojnici nepřímo 
přes jiskřiště a varistory a omezují přepětí. 
 
Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněného objektu, která mohou být 
způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých 
částech objektu. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno: 
- ekvipotencionálním pospojováním (vyrovnáním potenciálů) 
- elektrickým odizolováním mezi součástmi 
 
Ekvipotencionální pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů) 
 
Vyrovnání potenciálů bleskových proudů bude dosaženo, budou-li do LPS zapojeny: 
- kovové konstrukce objektu 
- kovové instalace 
- vnější vodivé součástí a vedení, která jsou spojena s objektem 
- elektrické a elektronické systémy uvnitř chráněného objektu 
 
 
Na obrázku je systém vyrovnání potenciálů pro vstupující rozvody 
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U neoddáleného hromosvodu LPS musí být vyrovnání potenciálů bleskového proudu 
provedeno ve sklepě nebo v úrovni terénu. Vodiče vyrovnání potenciálů jsou připojeny ke 
sběrnici vyrovnání potenciálů, která je konstruována a instalována tak, aby byla lehce 
přístupná. Sběrnice vyrovnání potenciálů musí být spojena s uzemňovací soustavou. Spoje 
vyrovnání potenciálů bleskového proudu musí být provedeny pokud možno co nejkratším a 
nejpřímějším způsobem. Jsou-li uvnitř chráněného objektu vloženy v potrubí plynu a vody 
izolační kusy, musí být přemostěny přepěťovými ochranami na základě provozních předpisů 
distribučních firem. 
 
Minimální rozměry vodičů, které spojují mezi sebou různé sběrnice vyrovnání potenciálů 
nebo uzemňovací soustavu: 
 

třída LPS materiál průřez (mm2) 
měď 14 
hliník 22 

 
I  -  IV 

ocel 50 
 
 
Minimální rozměry vodičů, které spojují mezi sebou vnitřní kovové instalace se sběrnicemi 
vyrovnání potenciálů: 
 

třída LPS materiál průřez (mm2) 
měď 5 
hliník 8 

 
I  -  IV 

ocel 16 
 
 
 
Elektrická izolace od hromosvodu 
 
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a chráněnými kovovými 
instalacemi rovněž i elektrickými zařízeními, signálními a telekomunikačními zařízeními 
uvnitř objektu na straně druhé  může být dosaženo dostatečné vzdálenosti „d“ mezi těmito 
díly, která je větší než dostatečná vzdálenost „s“:  

l
k

k
ks ⋅⋅=

m

c
i (m)   

Kde koeficient 
     ki  je závislý na zvolené třídě LPS 
     kc     závislý na bleskovém proudu, který protéká svody 
     km    závislý na materiálu elektrické izolace 
     l       délka v metrech podél jímací soustavy nebo délka svodů od bodu, u kterého by měla  

být zajištěna dostatečná vzdálenost, až k nejbližšímu vyrovnání potenciálů 
 
Pro vedení nebo vnější vodivé části, které vedou do objektu, je vždy u vstupu do objektu 
zajistit vyrovnání potenciálů bleskového proudu. Dostatečnou vzdálenost není nutno dodržet u 
objektů s kovovým nebo elektricky vzájemně propojeným ocelovým armováním. 
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Hodnoty koeficientu ki 

 
třída LPS ki 

I 0,08 
II 0,06 

III a IV 0,04 
 
Hodnoty koeficientu km 
 

materiál km 
vzduch 1 

beton, cihla 0,5 
 
Hodnoty koeficientu kc 
 

kc typ jímací soustavy počet svodů 
n zemnič typu A zemnič typu B 

samostatný jímač 1 1 1 
dráty nebo lana 2 0,66 0,5;  1 
mřížová soustava 4 a více 0,44 0,25 
mřížová soustava 4 a více, spojeny vodorovným 

okružním vedením                          
0,44 1/n; 0,5 

 
 
 
Na LPS by měly být prováděny pravidelné vizuální kontroly a revize. Doporučené intervaly 
jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

třída LPS vizuální kontrola celková revize 
I a II 1 rok 2 roky 

III a IV 2 roky 4 roky 
 
 
 
3.4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
 
     Tato část se zabývá ochrannými opatřeními k omezení selhání elektrických a 
elektronických systémů uvnitř staveb. Část obsahuje: 
- úvod 
- rozsah platnosti 
- termíny a definice 
- návrh a instalace ochranných opatření před LEMP (impulzy vyvolané úderem blesku) 
- uzemnění a vyrovnání potenciálů 
- elektromagnetické stínění a trasy vedení 
- přepěťové ochrany SPD 
- management systému ochrany před LEMP 
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Ochrana objektů před přepětím způsobeným LEMP je založena na principu zón ochrany před 
bleskem (LPZ). Podle tohoto principu musí být chráněný objekt rozdělen do vnitřních LPZ, 
které jsou definovány jako zóny s různou intenzitou LEMP.  
 
 
Zóny ochrany před bleskem (LPZ – Lichtning Protection Zone) (dříve zóna bleskové 
ochrany ZBO) je definována z hlediska přímého a nepřímého účinku blesku (atmosférického 
přepětí – LEMP). Rozeznáváme tyto zóny ochrany před bleskem: 
 
- LPZ 0A Vnější nechráněný prostor mimo objekt. Zóna, ve které je ohrožení způsobeno 

přímým úderem blesku a plným elektromagnetickým polem. Vnitřní zóny jsou 
namáhány plným impulzním bleskovým proudem. 

-  LPZ 0B Vnější prostor chráněný jímacím zařízením hromosvodu a prostor u vnějších zdí 
objektu, terasy a nižší střechy. Zóna chráněna před přímým úderem blesku, ale 
kde ohrožení je způsobeno plným elektromagnetickým polem. Vnitřní systémy 
mohou být namáhány dílčími impulsními bleskovými proudy. 

-  LPZ 1 Vnitřní prostor za vnějšími zdmi a pod střechou objektu. V zóně není možný 
přímý úder blesku, elektromagnetické pole bleskových výbojů je tlumené. Útlum 
je závislý na tloušťce a materiálu zdí, na materiálu a velikosti ok Faradayovy 
klece tvořené hromosvodem, uzemněním, vodiči potencionálního vyrovnání 

- LPZ 2   Vnitřní prostor místností a chodeb u vnitřních stěn objektu. V zóně není možný 
přímý úder blesku, elektromagnetické pole je tlumené. Útlum je závislý na 
materiálu a stínění vnitřních stěn 

- LPZ 3 Prostor uvnitř kovových skříní elektrických zařízení, prostor uvnitř odstíněných 
místností 

 
Na hranicích každé jednotlivé zóny musí být zřízena ekvipotenciální přípojnice a stínící 
opatření. 
 
 
Zóny ochrany před bleskem (LPZ) jsou znázorněny na následujícím obrázku. 
 

           
 

Obr. 8  Zóny ochrany před bleskem 
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         PŘÍKLADY KONCEPCE ZÓN BLESKOVÉ OCHRANY V PRAXI. 

 
                      Obr.9  Koncepce rozvodných systémů v budově 
 
 

 
                          Obr. 10 Koncepce ochrany před přepětím v budově 
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                              Obr. 11  Systém ochrany před bleskem v budově  
 
 
 
Základní ochranná opatření před LEMP (atmosférická přepětí): 
- zemnění, za účelem dosažení co možná nejlepšího ekvipotenciálního pospojování mezi 

zařízeními, která jsou připojena k témuž uzemňovacímu systému 
- stínění, je základním opatřením ke snížení rušivých elektromagnetických polí 
- potenciálové vyrovnání (pospojování) ke snížení rozdílů potenciálů mezi kovovými 

součástmi a elektronickými systémy uvnitř chráněného objektu. 
 
Hlavní vyrovnání potenciálů se zřizuje v těchto místech: 
- v suterénu se na hlavní ekvipotenciální přípojnici (EP) připojí pospojovaní vedení od všech 

konstrukcí a rozváděčů. Hlavní přípojnice se připojí přímo k uzemnění, svorkovnice musí 
být pro kontrolu přístupná. U větších objektů může být svorkovnic více a ty se propojí do 
okružního vedení 

- ve vybraných patrech budov vyšších než 20 m tak, aby bylo zajištěno, že vzájemný odstup 
nebude větší než 20 m. Ekvipotenciální přípojnice se musí propojit na okružní vodič. 

- všude tam, kde není splněna podmínka minimální dostatečné vzdálenosti svodu od instalace. 
 
Co nejblíže vstupu chráněného objektu musíme navzájem pospojovat: 
- kovové konstrukce 
- napájecí síť nn objektu 
- informačně-technická vedení vstupující do objektu 
- všechna kovová potrubí vstupujících do objektu 
 
Všechny vnitřní vodivé části větších rozměrů (kolejnice výtahů, jeřáby, kovové podlahy, 
kovové ráma dveří, kovové potrubí, kabelové lávky) se musí propojit s nejbližší 
ekvipotenciální přípojnicí nebo jinou kovovou částí. 
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3.4.1 Ochrana proti přepětí 
 
Ochrana před přepětím je širší pojem než vnitřní ochrana před bleskem. Zahrnuje navíc i 
ochranu před přepětími jiného než atmosférického původu. Koncepce ochrany před spínacím 
přepětím (SEMP) vychází z návrhu vnitřní ochrany před bleskem a musí se kontrolovat, zda 
vyhovuje jejím požadavkům. Speciální případem je ochrana před přepětím způsobeným 
nukleárním výbuchem (NEMP) a platí pro ni řada vojenských a technických předpisů. Norma 
ČSN EN 60664-1 (33 0420) doporučuje třístupňovou ochranu rozvodů nízkého napětí 
v objektech.  

Proto se omezení přepětí provádí 
standardně ve třech stupních, přičemž 
každý stupeň musí přepětí zmenšit na 
předepsanou hodnotu. Jednotlivé stupně 
SPD (přepěťových ochran) se instalují na 
rozhraní zón bleskové ochrany LPZ.  Typ 
1 (třída I) mezi zóny LPZ 0 a LPZ 1 , Typ 
2 (třída II) mezi zóny LPZ1 a 2  a Typ 3 
mezi zónu LPZ 2 a konečným zařízením.  
 

Typ 1 - hrubá ochrana (T1, 1. stupeň, třída B)   
Tuto ochranu zajišťují svodiče bleskových proudů, které zachytí největší díl přepěťové vlny a 
které jsou schopny bez poškození svádět bleskové proudy nebo jejich podstatné části. Svodiče 
bleskových proudů jsou konstruovány na bázi jiskřiště. Podle konstrukčního provedení je 
možno je rozdělit na tzv. „otevřená“ nebo „uzavřená“. Tvar elektrod, jejich materiál a 
vzduchová mezera mezi elektrodami určují ochrannou úroveň, svodovou schopnost a 
vlastnosti charakterizující chování jiskřiště při zhášení následných proudů. Otevřená jiskřiště 
vynikají velmi vysokými svodovými schopnostmi, až I imp = 50 kA (I imp - impulzní (bleskový) 
proud je definován zkušebním proudem s tvarem vlny 10/350 µs. Svodiče bleskového proudu 
ho musí bez vlastního poškození nejméně dvakrát spolehlivě odvést). Jejich základním 
nedostatkem je však vyšlehování žhavého plazmatu z pouzdra přepěťového ochranného 
zařízení (SPD), při jejich aktivaci bleskovým proudem. Tato skutečnost komplikuje 
významným způsobem projekční přípravu (konstrukci rozváděčů) vzhledem k požární 
bezpečnosti. Konstrukce uzavřených jiskřišť má tento nedostatek dostatečným způsobem 
vyřešen, ovšem za cenu snížení parametru samočinně zhášeného následného proudu. Instalují 
se především do hlavního rozváděče. Instalaci svodičů bleskových proudů v elektroměrovém 
rozváděči musí schválit příslušné energetické společnosti. 
 
Typ 2 – střední ochrana (T2, 2. stupeň, třída C) 
Tuto ochranu zajišťují svodiče přepětí konstruované na bázi varistorů, které bez poškození 
svádějí atmosférická přepětí nebo přepětí od spínacích pochodů v síti. Při odpovídajících 
podmínkách mohou být instalovány bez předřazeného 1. stupně i do hlavního rozváděče. 
Varistory jsou závislé bipolární prvky, jejichž hodnota odporu se prudce snižuje 
s přibývajícím napětím. Používají se především v ochranných obvodech proti přepětí, nebo 
jako krátkodobě vysoce zatížitelné odpory k absorpci energie v nejrůznějších oblastech 
elektrotechniky a elektroniky. Varistory se vyrábějí hlavně slinutím karbidu křemičitého za 
použití různých pojiv, nebo oxidu zinečnatého s přidáním různých oxidů kovů. Čelní strany 
varistorů se pokovují a opatřují drátovými nebo páskovými přívody. Elektrické hodnoty jsou 
dány především použitými materiály, jejich zrnitostí a rozměry tělesa. Moderní technologické 

Obr. Ochranná sada pro napájecí systémy na rozhraní 
zón bleskové   ochrany LPZ 
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postupy, používané v současné době k jejich výrobě, umožňují vyrábět přepěťové ochranné 
zařízení (SPD) s použitím varistorů až do svodových schopností I imp = 20 kA. Nespornými 
přednostmi je především jejich nízká cena, kratší odezva a průběh jejich V-A charakteristiky. 
Ve většině případů se instalují za svodiče bleskových proudů, které sníží přepětí a omezí 
energii přepěťové vlny. Instalují se do podružného rozváděče. 
 
Typ 3 – jemná ochrana (T3, 3. stupeň, třída D) 
Aby byla zajištěna skutečně spolehlivá ochrana, je třeba, aby předchozí typy 1 a 2 doplnil 
poslední stupeň  - Typ 3. Základním prvkem jemné ochrany jsou varistory a supresorové 
diody. Supresorové diody jsou rychlé Zenerovy diody s extrémně vysokou strmostí pracovní 
V-A charakteristiky. Vynikají rychlou odezvou na příchozí přepěťový impuls, který je řádově 
ns. Tato ochrana se doporučuje instalovat těsně před chráněné spotřebiče bez dlouhého 
elektrického vedení od ochrany ke spotřebiči. V případě, že by za posledním stupněm bylo 
dlouhé vedené ke spotřebiči, mohlo by se ve vodičích zvýšit napětí (např. indukcí) nad 
přijatelnou úroveň. Je-li délka vedení mezi typy T2 a T3 menší než 5 metrů, není nutno typ T3 
použít. Ochranu dostatečně zajistí svodič přepětí typu T2.  
 
Pro méně náročné aplikace se používá jednoduchá přepěťová ochrana vestavěná do zásuvky, 
prodlužovacího přívodu, elektroinstalačních krabic nebo elektrokanálů. Pro náročnější 
aplikace je tato přepěťová ochrana doplněna o vysokofrekvenční filtr. Tato kombinovaná 
ochrana je umístěna do zásuvkových adaptérů. Tyto ochrany mají velice rychlou odezvu 
(řádově v ns), potlačují vf rušení v pásmu 150 kHz až 30 MHz a jsou schopny svádět pulzní 
proudy až 10 kA. Ochrana kombinovaná s vysokofrekvenčním odrušením se doporučuje 
k zařízení s řídícím procesorem a pamětí, u kterých může při poškození paměti pulzem nebo 
při restartu působením pulzním nebo vysokofrekvenčním rušením dojít k nevratným ztrátám. 
Jedná se především o počítače pracující v reálné čase (řízení výroby, chod bank), ústředny 
MaR, EZS, EPS, diagnostické a měřící přístroje, analytické přístroje ve zdravotnictví apod. 
 
Při použití zásuvek (typ 3) s vestavěnou přepěťovou ochranou (chráněné zásuvky) můžeme 
použít několik způsobů zapojení: 
 
- základní způsob 
Nejčastějším použitím chráněných zásuvek je jejich instalace ke každému zařízení, které 
chceme ochránit proti přepětí. Zapojení je naznačeno na následujícím obrázku. 
 
 

 
 
 
 
 
- instalace zásuvek do hnízd 
V případech, kdy jsou vedle sebe instalovány tři a více dvojzásuvek, použijeme chráněné 
zásuvky do krajních pozic. U skupiny na konci zásuvkového obvodu instalujeme zásuvku 
pouze ze strany přívodu. Zásuvky mezi chráněnými zásuvkami lze také považovat za 
chráněné. 
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- ochrana zásuvkových okruhů 
V případech, kdy vedení zásuvkového obvodu není taženo tzv. „nebezpečnými místy“ 
(například v blízkosti svodu hromosvodu) je možno cca 3 až 5 metrů délky vedení 
zásuvkového obvodu za chráněnou zásuvkou považovat za chráněné. 
 

 
 
 
V prvních dvou případech jsou zásuvky bez ochranného modulu chráněné před přepětím 
indukovaným na vedení i před přepětím přivedeným po vedení z rozváděče, nejsou však 
chráněny před spínacím přepětím od spotřebičů zapojených v sousedních zásuvkách bez 
ochranného modulu. Dokonalou ochranu proti přepětí zajišťuje proto pouze zapojení dle 
základního způsobu. 
 
Za nebezpečná místa považujeme taková místa, kde je zvýšené nebezpečí vzniku 
indukovaného přepětí. Jsou to zejména místa v blízkosti: 

- hromosvodu 
- okapu, nebo jiných vertikálních kovových prvků (voda, plyn, armatury apod.) 
- vertikálních vedení, tzv. stoupaček 
- nechráněných kabelů a vedení nn 
- kabelů a vedení vn 

 
 
Mezi nejčastěji používané kombinované ochrany (typ 3 a vf filtr) jsou zásuvkové adaptéry 
určené pro připojení televizí napojených z anténních svodů nebo satelitních rozvodů, počítačů 
napojených na analogovou telefonní nebo ISDN linku (Integrated Services Digital Network, 
digitální telekomunikační síť s integrovanými službami) a ochranu faxů. 
 
 
Zásuvkové adaptéry s přepěťovou k ochraně elektrických a elektronických přístrojů. 
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Příklad použití zásuvkového adaptéru s přepěťovou k ochraně elektrických a elektronických 
přístrojů ze strany napájení 230 V a navíc ze strany analogové telefonní linky. 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad použití zásuvkového adaptéru s přepěťovou k ochraně elektrických a elektronických 
přístrojů ze strany napájení 230 V a navíc ze strany sítě NET, satelitních rozvodů nebo 
anténních svodů. 
 

                                       
 
 
4.  RADY, JAK SE CHOVAT PŘI BOUŘCE 
 
Kde hledat při bouřce bezpečný úkryt?  
 
Bezpečnou ochranu před úderem blesku poskytují zásadně budovy s hromosvodem, vozidla s 
celokovovou karoserií, kabiny stavebních strojů, železniční vagóny, karavany anebo kovové 
kabiny lanové dráhy.  
 
Blíží-li se bouřka, neměli bychom se zdržovat venku, ale včas vyhledat chráněná místa. 
Každý, bez ohledu na to, jestli jde pěšky, jede na koni, na kole, motorce, či v otevřeném voze, 
je ohrožen úderem blesku.  
 
Předzvěstí blížící se bouřky jsou vystupující kupovitá oblačnost, dusno se zvedajícím se 
větrem, vzdálené hřmění a blýskání. Vzdálenost bouřky od místa pozorování lze snadno 
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odhadnout pomocí rychlosti zvuku, to znamená z časového intervalu mezi zábleskem a 
následným zahřměním. Při časové prodlevě pod 10 sekund je bouřka nebezpečně blízko, ale 
také při intervalech mezi 10 a 20 sekundami je situace nebezpečná. 
 
Jak se zachovat v pevných budovách při bouřce? 
 
V budovách vybavených ochranou před bleskem, které odborníci projektovali a instalovali 
podle posledních technických poznatků, nepředstavují blesky v zásadě žádné nebezpečí ani 
pro člověka, ani pro techniku. Přesto je na místě doporučit několik rozumných pravidel 
chování při bouřce v bezprostřední blízkosti, a to zvláště v budovách se zastaralým 
hromosvodem nebo tam, kde úplně chybí:  
 
Nedotýkejte se kovových rozvodů (např. vodovodního a plynovodního potrubí, rozvodu 
ústředního topení, elektroinstalací, anténních kabelů, telefonních vedení) zavedených do 
domu, pokud si nemůžete být jisti, zda je provedeno řádné vyrovnání potenciálů.  
 
Pokud možno netelefonujte, nemůžete-li si být jisti, zda-li je telefonní přístroj dostatečně 
ochráněn proti účinkům blesku.  
 
Vytáhněte síťové a anténové zástrčky drahých elektronických přístrojů ( televizní přístroje, 
hifi přístroje ), popř. síťové zástrčky a zástrčky signálních a datových kabelů počítačů a 
periferií. Speciální přepěťové ochrany pro síťové, anténní a datové zástrčky poskytují ochranu 
před účinky vzdálených úderů blesku. Tyto ochrany však nenahrazují hromosvod.  
 
Při sprchování nebo koupání nelze vyloučit ohrožení v případech, kdy kovové vodovodní 
potrubí nebylo zahrnuto do systému vyrovnání potenciálů.  
 
Překvapeni bouřkou ve volné přírodě - co teď?  
 
Sledujte počasí a oblohu. Kupovité mraky ve tvaru květáku nebo cukrové vaty, které se kupí 
do věží jsou příznaky blížící se bouřky. Též dusno se sílícím větrem, hřmění a blýskání 
signalizují blížící se bouřku.  
 
Jakmile se zableskne, začněte počítat! Nezazní-li hrom do 10 s po záblesku můžete si 
vydechnout.  
 
Zahřmí-li do 5 s, jste v nebezpečí!  
 
Pro milovníky detailů: Světlo se šíří rychlostí 300 000 km/s, tedy je 900000krát rychlejší než 
zvuk. ten "zvládne" pouze 330 m/s. Tím je vysvětleno zpoždění mezi bleskem a hromem, 
které nám může pomoci, při odhadu nebezpečí.  
 
Zahřmí-li však okamžitě po zablýsknutí, jste v epicentru bouře  
 
Překvapí-li Vás bouřka ve volné přírodě, snažte se především o to, abyste nebyli nejvyšším 
bodem v okolní krajině. Koryto v terénu, hluboká cesta, dno kamenolomu nebo pata skalního 
výběžku už poskytují jistou ochranu.  
 
Nevyhledávejte tyto skrýše v uzavřených skupinách!  
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Neopírejte se o zdi. Dřepněte si s nohama těsně u sebe, obejměte přitom kolena oběma 
rukama. V nouzi se posaďte s nohama těsně u těla, ale v žádném případě si nelehejte na zem s 
nataženými končetinami. Zachovávejte odstup od jiných osob!  
 
Ve stodolách, v dřevěných nebo kamenných boudách bez hromosvodu se uchylte doprostřed 
budovy a rovněž si dřepněte.  
 
Není-li v blízkosti vhodný úkryt, vyhněte se těm místům, která jsou podle 
zkušeností zvláště ohrožená: osaměle stojící stromy a skupiny stromů, vrcholky hor, 
pahorky, vyhlídkové věže, sloupy nadzemního vedení, antén apod. Udržujte odstup 
od kovových plotů, mříží a jiných kovových konstrukcí.  
 
Uprostřed lesa s rovnoměrnou výškou stromů se můžete cítit celkem bezpečně. Vyhněte se 
okraji lesa a vyčnívajícím stromům. Dřepněte si v minimální vzdálenosti 3 metry od kmenů 
stromů a špiček větví a raději oželte úkryt před deštěm pod nízkými větvemi!  
 
Nevěřte pověrám: Pod bukem nebo lípou jste ve stejném nebezpečí, jak pod jinými 
stromy!  
 
Jaká nebezpečí vznikají v silničním provozu při bouřce? 
 
Auta s celokovovou karoserií vytvářejí "Faradayovou klec" a poskytují osádce především 
jistou ochranu před přímým úderem blesku.  
Kabriolety bez kovové střešní kostry nebo rámu jsou i při zavřené střeše méně bezpečné. Při 
přímém úderu blesku proteče bleskový proud vnější karoserií do země.  
 
Problémy vznikají ovšem při přechodu bleskového proudu z kovového pláště do 
dobře izolovaných ploch pneumatik.  
 
Experimenty dokázaly, že v důsledku enormního oteplení mohou vznikat značné 
škody na pneumatikách.  
 
Silné elektromagnetické pole provázející bleskový proud ale může ovlivnit citlivé 
elektronické konstrukční celky a za určitých okolností způsobit poruchu.  
 
Moderní motorová vozidla jsou vybavena ochrannými zařízeními, které zabrání funkčním 
poruchám při blízkém úderu blesku.  
 
Řidič může být na okamžik silně oslněn prudkým zábleskem. Na světelných křižovatkách, na 
železničních přejezdech a jiných signalizačních zařízeních je místě zvýšená opatrnost, neboť 
zařízení mohou působením blesku vypadnout, případně nespolehlivě pracovat.  
 
Z těchto důvodů je radno jízdu na bezpečném místě pokud možno daleko od exponovaných 
míst přerušit. Nejsou-li nablízku jiná chráněná místa (např. motorest) neměli byste vozidlo 
opustit. Než pokračujete v jízdě, proveďte kontrolu vozidla.  
 
Řidiči jednostopých vozidel mohou být v otevřené krajině přímo zasaženi bleskem. Měli by 
proto jízdu při bouřce bezpodmínečně přerušit, vozidlo odstavit a vzdálit se.  
 
Doporučujeme najít úkryt v domě nebo pod ocelovým, popř. železobetonovým mostem.  


