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Měření zemního odporu zemniče 
 

 

Úkol měření : 

Praktické ověření měření zemního odporu zemniče. 

Zadání: 

1. Změřte velikost zemního odporu zemniče pomocí sond umístěných v přímce. 
2. Změřte velikost zemního odporu zemniče pomocí trojúhelníkové metody. 
3. Výsledky obou měření porovnejte. 
4. Vyhodnoťte, zda velikost zemního odporu zemniče odpovídá ustanovením ČSN. 

Teoretický rozbor : 

Zemní odpor zemniče Rz je výsledný činný odpor mezi připojovací svorkou zemniče a 
některým z míst země ve vzdáleném okolí, kde se už vliv zemniče neuplatňuje. Je to součet těchto 
činných odporů: odporu svorky, odporu svodu, odporu zemniče, přechodového odporu mezi 
zemničem a půdou a odporu půdy obklopující zemnič. Podstatný vliv na hodnotu výsledného 
zemního odporu má odpor půdy, který je pro různé podmínky jiný. 

Většina metod měření zemních odporů vychází z aplikace Ohmova zákona. Změříme-li na 
zemniči, jímž prochází proud I úbytek napětí U, bude platit  
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kde   Rz        zemní odpor zemniče  (Ω) 
         U      napětí na napěťové sondě (V) 
          I       proud proudové sondy (A) 

 
Důležitou roli zde hraje poznatek, že zemní odpor, zjištěný z měření napětí zemniče 

vzhledem k neutrální zemi ve vzdálenosti nejméně 20 m lze pokládat za celkový zemní odpor 
zemniče. Napěťová sonda se tedy umísťuje ve vzdálenosti 20 m a proudová sonda 40 m od 
měřeného zemniče (obr. č. 1). Pak je i zajištěno minimální ovlivnění elektrického  pole napěťové 
sondy.  

Měření se provádí dvakrát, vždy jiným směrem sond. Z naměřených hodnot je nutné 
považovat za směrodatnou největší naměřenou hodnotu.  
           Nelze-li z prostorových důvodů umístit proudovou sondu do vzdálenosti 40,0 m, používá se 
trojúhelníková metoda, kde strojený zemnič a sondy jsou umístěny ve tvaru rovnostranného 
trojúhelníku o stranách 20,0 m. Výsledný odpor se vypočte ze vztahu  
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kde  Ra      odpor mezi zemničem a levou sondou  (Ω) 
        Rb      odpor mezi zemničem a pravou sondou (Ω) 
        Rc      odpor mezi sondami (Ω) 
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Obr.č. 1 Připojení sond k měřícímu přístroji 
 

 
Při hodnocení kvality uzemnění strojeného zemniče se musí vzít v úvahu i teplota a vlhkost  

půdy, ve které je zemnič uložen. V období nejvyšších teplot půdy tj. v srpnu, dosahuje odpor 
uzemnění 70 % odporu naměřeného v teplotních minimech. Z toho důvodu je v praxi nutno 
naměřenou hodnotu Rz nebo vypočtenou hodnotu Rz (u trojúhelníkové metody) korigovat. Korekci 
provádíme tak, že hodnotu Rz dělíme korekčním činitelem „K“ odečteným z křivky na obr. č. 2. 
Korekční činitel „K“ udává procento maximální hodnoty odporu uzemnění. 
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Obr. č. 2 Korekční graf 

 
Měření zemního odporu provádíme měřícím přístrojem PU 183. Připojení měřícího přístroje   

k   měřenému zemniči je na obr. č. 3. Svorky E - ES se zkratují pomocí zkratovací propojky 
z příslušenství přístroje. 

Při měření zemního odporu trojúhelníkovou metodou měříme odpor mezi svorkami E a H, 
svorky E - ES a S - H jsou zkratovány. 

Po přepnutí přístroje z polohy OFF na příslušný rozsah čteme na displeji velikost zemního 
odporu. Zobrazí-li se pouze 1 pak je nutno přepnout přístroj na vyšší rozsah.  

Před vlastním měřením je nutné se přesvědčit o velikosti odporu měřícího obvodu. Při 
stisknutém tlačítku TEST Rs  nesmí dojít k přerušovanému svitu obou LED diod. Jinak je odpor 
elektrod S, ES nepřípustně velký. Na displeji se přitom objevují údaje, které nemají smysl. 
Při měření nesmí svítit žádná z LED diod vedle displeje.  
Diody se mohou krátkodobě rozsvítit při přepnutí rozsahu nebo při stisku či uvolnění tlačítka TEST 
Rs.. 
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Obr. č. 3 Zapojení měřícího přístroje PU 183 

 
 

Svítí-li dioda RH, znamená to, že odpor proudového okruhu je větší než dovolený. Pokud 
chceme pokračovat v měření je nutno tento odpor zmenšit (zvlhčením půdy kolem pomocného 
zemniče H). Dioda Us svítí v případě, že se vyskytuje rušivé napětí, které může ovlivnit měření. 
Svítí i v případě kdy jsou na svorkách S a ES vodiče nepřipojené k měřicím sondám (brumové 
napětí). 
 
 
Postup měření: 
 
1. Zkontrolujte funkci měřicího přístroje dle návodu. 
2. Změřte velikost zemního odporu zemniče pomocí sond umístěných v přímce. 
3. Změřte velikost zemního odporu zemniče pomocí trojúhelníkové metody. 
4. Pro maximální hodnotu zemního odporu proveďte korekci dle korekčního grafu. 
5. Výsledky měření porovnejte s  ČSN EN 62305-3 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné 

škody na stavbách a nebezpečí života. (Všeobecně je doporučen nízký zemní odpor, je-li to 
možno, nižší než 10 Ω.) 
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Měření rezistivity půdy 
 
 
Úkol měření : 
Praktické ověření měření rezistivity půdy. 

 
Zadání: 
 
1. Změřte pomocí měřicího přístroje PU 183.1 odpor půdy. 
2. Vypočítejte rezistivitu půdy. 
3. Podle normy ČSN 332000-5-54 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
určete, o jaký charakter půdy se jedná (tabulka č. 2.) 

4. Následně dle této normy vypočítejte nezbytnou délku výkopu, ve kterém je zemnič uložen pro 
naměřený zemní odpor. 

 
Teoretický rozbor: 
 

Rezistivita (měrný odpor) půdy vyjadřuje vodivost půdy a tím i její agresivitu vůči 
betonovým a železobetonovým konstrukcím. Její měření je důležité pro návrh rozměrů a umístění 
zemničů např. u ochrany před bleskem, nebo při stanovení druhu izolace základů při zakládání 
staveb. Spoléhat se na výpočet podle tabulek udávající rezistivitu půdy se nedoporučuje, protože 
skutečné výsledky měření se mohou velice lišit od výsledků dle tabulek. 

Rezistivita půdy se zjišťuje čtyřelektrodovou metodou. Nejznámější a nejpoužívanější 
metoda je Wennerova metoda.  Princip uspořádání sond a zapojení měřícího přístroje je na obr. č. 1. 
Vnější sondy 1 a 4 jsou proudové, vnitřní sondy 2 a 3 jsou napěťové. Jako sond se používají 
ocelové tyče zaražené v jedné přímce do hloubky 20 cm v rozestupu „a“. Měření se provede na 
několika místech. Měrný odpor (Ω.m) se vypočte ze vztahu 
 
                                                Ra ⋅⋅⋅= πρ  2                                  
 
 kde        ρ        rezistivita půdy (Ω.m) 
               a       vzdálenost elektrod  (m) 
               R       naměřený odpor (Ω) 
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Obr. č. 1 Připojení sond k měřícímu přístroji 

 
         Takto stanovená rezistivita je střední rezistivita půdy do hloubky rovné přibližně rozestupu 
sond „a“. Vliv kolísání měrného rezistivity do hloubky 3 m v závislosti na ročním období se 
eliminuje tak, že vypočtená hodnota rezistivity půdy se násobí činitelem „K“ podle křivek na obr.  
č. 2. Tato hodnota je směrodatná pro navrhování uzemnění. 
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Obr. č. 2 Korekční činitel (ČSN 332000-5-54) 
 

Pro měření použijeme měřící přístroj PU 183. K připojení měřeného objektu slouží svorky 
E, ES, S, H umístěné ve dně přístroje. Přístroj se zapíná otočným přepínačem umístěným na pravém 
boku. Tímto přepínačem se současně přepínají rozsahy. Hodnotu naměřeného odporu lze odečítat 
na displeji v horní části pouzdra. Vpravo od displeje jsou dvě LED diody indukující nepřípustné 
hodnoty odporu proudového obvodu RH,  rušivého napětí US  a odporu měřícího obvodu RS. Velikost 
odporu je testována po stisku tlačítka TEST RS. 

Uspořádání sond a zapojení přístroje ukazuje obr. č. 3. Proudové sondy (vnější) se připojí na 
svorky E a H, napěťové (vnitřní) na svorky ES a S. Při tomto měření může dojít k nesprávné 
indikaci rušivého napětí US . O tom se lze přesvědčit tak, že po odpojení vodiče od svorky H  
zhasne LED dioda US . Nesprávnou indikaci způsobuje velký odpor elektrody E, který je nutno 
zmenšit (zvlhčením okolí sondy E), případně měřit na vyšším rozsahu. Pro potřebu znalosti 
rezistivity půdy ve stavebnictví se provádí měření při vzdálenosti sond a = 1,6 m a 4,8 m. 
 
 

E ES S H

a a a

E, H    proudové sondy
ES, S  napěťové sondy

 
Obr. č. 3 Zapojení měřícího přístroje PU 183 

 
 
 

Křivka 1:   Měření v deštivém období 
Křivka 2:   Měření v období sucha 
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Postup měření : 
1. Zkontrolujte funkci měřícího přístroje dle návodu. 
2. Změřte odpor půdy. 
3. Vypočítejte rezistivitu půdy. 
4. Proveďte korekci činitelem „K“. 
5. Porovnejte s hodnotou v tabulce č. 2 (ČSN 332000-5-54) a určete charakter půdy. 
6. Určete agresivitu půdy (tabulka č.1). 
7. Určete druh a kvalitu betonu, který použijete na základy objektu (ČSN EN 206-1). 
8. Vypočítejte délku výkopu, ve kterém je zemnič uložen pro změřenou hodnotu zemního odporu 

dle ČSN 332000-5-54.  
 
 

Tabulka č.1 - Klasifikace agresivity půd podle rezistivity ρ 
rezistivita  ρ (Ω.m) agresivita stupeň agresivity 

> 100 velmi nízká I. 
50 – 100 střední II. 
23 – 50 zvýšená III. 

< 23 velmi vysoká IV. 
 

 
Tabulka č.2 - Střední hodnoty rezistivity běžných druhů půd (ČSN 332000-5-54) 

 
 
 
 
Rezistance (elektrický odpor) horizontálně uložených zemničů (FeZn 30x4) je možno počítat 
přibližně podle tohoto vzorce: (ČSN 33 2000-5-54) 

L
R ρ2=  

 
Kde    R zadaná hodnota zemního odporu (Ω) 
           L délka výkopu, ve kterém je zemnič uložen (m) 
           ρ rezistivita půdy (Ω.m) 


