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Problematika analýzy rizika podle ST� E� 62305-2  
(základní principy, ukázka výpočtu typového příkladu, možnosti snížení vypočteného rizika) 

Ing. Zdeněk SUCHOMEL, OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava 

Ochranu proti škodám, které může způsobit blesk,  lidé řeší již mnoho let. Chránit sebe i svůj 
majetek je přirozené. 

Vyhláška č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie nařizuje zřizovat ochranu před bleskem v případech, kdy může dojít k: 

a) ohrození života a nebo zdraví lidí, 

b) poruše s rozsáhlými důsledky, 

c) výbuchu, 

d) škodě na kulturní, případně jiné hodnotě, 

e) přenesení požáru ze stavby na stavbu, která podle písmen a) až d) musí být chráněná před bleskem, 

f) ohrožení stavby, kde je zvýšené nebezpečí zásahu blesku v důsledku jejího umístnění na 
návrší a nebo vyčnívání nad okolí. 

Jakým způsoben ale určíme hranici, kde je ochrana před bleskem efektivní a kde ne? Norma 
STN EN 62305, konkrétně část druhá, nám dává návod, jak provést ověření úrovně zvolené 
ochrany objektu. Zároveň nabízí řešení, jakým způsobem provést dodatečná ochranná opatření, 
aby riziko ztráty způsobené úderem blesku bylo menší než stanovené. Numerický výpočet podle 
výše jmenované normy je poměrně rozsáhlý, a tak OEZ vytvořil program, který tento výpočet 
podstatně urychlí. Výstupem programu je textový soubor obsahující výpis nastavených hodnot, 
zhodnocení výsledků a návrh konkrétního řešení ochrany. Tento výstup je použitelný jako příloha 
celkového projektu elektro. 

V tomto článku Vás seznámíme s ovládáním programu a následně s principem zadávání dat 
a vyhodnocení výsledků nového programu na výpočet rizik. Jako příklad použijeme případovou 
studii obsaženou ve výše uvedené normě. 

OBSLUHA PROGRAMU 

Po spuštění programu se dostáváme na 
úvodní kartu s informacemi o projektu. 
Jednotlivá pole postupně vyplníme a poté 
přejdeme na další kartu pomocí tlačítka vpravo 
dole „Pokračovat“. V průběhu zadávání dat je 
třeba vyplnit několik takových karet. Jsou na 
nich především informace o chráněné stavbě, 
připojených inženýrských sítích a použitých 
elektrických zařízeních. Pokud je třeba se 
vrátit zpět k již vyplněným údajům, použijeme 
tlačítko „Zpět“. Mezi jednotlivými kartami je 
zároveň možné se přepínat kliknutím na 
příslušné záložky (dole). 
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Hlavní menu je standardní. V menu „Soubor“ nalezneme základní příkazy pro správu 
souborů. Lze založit nový projekt, otevřít již uložený  (rozpracovaný) projekt nebo načíst jednu ze 
čtyř případových studií z STN EN 62305-2.  

Dále lze projekt a nebo jeho výstup uložit, případně program ukončit. 

V menu „Nápověda“ nalezneme na první pozici v menu možnost „Nápověda zapnuta“. 
V tomto stavu se po kliknutí na určitou oblast na kartách zobrazí nápověda odpovídající danému 
tématu. Program nabízí i další formu nápovědy. Zastavíme-li kurzor myši nad některou z oblastí, 
zobrazí se po několika vteřinách krátký vysvětlující text. Obě tyto nápovědy lze v menu vypnout. 

ZADÁ�Í ZÁKLAD�ÍCH I�FORMACÍ O PROJEKTU 

Nyní postupně ukážeme, jak postupovat při vyplňování informací potřebných pro stanovení 
rizika. Rizikem je myšlena hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát.  

První kartu jsme již vyplnili a pokračujeme údaji, které mají vliv na výslednou hodnotu 
rizika. Jako vstupní data použijeme případovou studii 1 uvedenou v normě. 

ZÁKLAD�Í DATA O CHRÁ�Ě�É STAVBĚ 

Na této kartě definujeme základní parametry chráněné stavby.  

Sběrná plocha stavby 

Sběrná plocha je oblast okolo stavby. V případě úderu blesku do této oblasti dochází ke 
vzniku rizika. Pro výpočet sběrné oblasti je v programu použit vzorec pro pravoúhlou 
stavbu. 

Zadáme délku Lb = 15 m, šířku Wb = 20 m a výšku Hb = 6 m. Výpočtem dostáváme dvě 
sběrné plochy: 
a) sběrnou plochu pro údery do stavby Ad = 2577,88 m2 
b) sběrnou plochu pro údery v blízkosti stavby Am = 214149,54 m2 

V případě výpočtu jinou metodou je možné hodnoty sběrných ploch zadat přímo (volba vpravo). 

Typ stavby 

Využití stavby má vliv na riziko spojené s úderem blesku. Škody napáchané v důsledku 
atmosférického přepětí v komplexu nemocnice budou logicky mnohem větší než škody 
napáchané stejným přepětím v rekreační chatě. V našem případě provádíme výpočet rizika 
pro rodinný dům a tedy volíme „Občanská budova“. 

Poloha stavby 

Ohrožení stavby záleží i na její poloze, je rozdíl, jestli stojí osamocená na vrcholu kopce 
nebo je „schována“ okolními objekty nebo stromy. Volíme „osamocený objekt, žádné 

objekty v sousedství“. 

Použitý LPS 

LPS je zkratka anglického „Lightning protection system“ (systém ochrany před bleskem).  
Volíme „stavba není chráněna pomocí LPS“. 
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BOUŘKOVÁ ČI��OST 

Informaci o počtu bouřkových dní 
získáme z izokeraunické mapy, která se 
otevře prostřednictvím ikony vpravo 
dole. V programu jsme použili podklady 
na stránkách Slovenského 
elektrotechnického svazu.  
Volíme !g = 4 údery blesku na km

2
 / rok 

Přecházíme na další kartu tlačítkem 
„Pokračovat“. 

I�ŽE�ÝRSKÉ SÍTĚ 

Na této kartě je nutné vyplnit informace o všech sítích připojených k chráněné stavbě. Tato 
informace je potřebná pro stanovení počtu nebezpečných událostí v důsledku připojení sítí. Při 
úderu blesku do sítě se přepětí přenáší danou sítí až do objektu a může způsobit škody. V našem 
případě je k objektu připojeno  jak silové, tak i telekomunikační vedení. Volíme tedy 
„silnoproudá elektrická a telekomunikační vedení“. 
Definujeme parametry obou sítí.  
Napájecí síť   … kabelová,  
měrný odpor půdy  ρ = 500 Ω/m,  
délka sekce   Lc = 1000 m.  
V síti není umístěn transformátor. 
Síť je osamoceným objektem ve venkovském prostředí. 
Telekomunikační síť  … venkovní,  
výška    Hc = 6 m, 
 délka sekce   Lc = 1000 m 
Síť je osamoceným objektem ve venkovském prostředí. 
Každá tato síť má definovanou sběrnou oblast. Opět můžeme volit mezi vypočtenými a přímo 
zadanými hodnotami. Použijeme hodnoty vypočtené programem. 

Přecházíme na další kartu tlačítkem „Pokračovat“. 

V�ITŘ�Í ZAŘÍZE�Í 

Zařízení připojená na některou ze zavedených sítí jsou ohrožena přepětím, které může v síti nastat. 
Nejde zde však pouze o poškození připojených zařízení. Tato zařízení mohou následně ohrozit 
například jejich obsluhu. Výsledné riziko ovlivňuje především použitá koordinovaná ochrana před 
přepětím, impulzní výdržné napětí zařízení a kvalita kabeláže. 
V našem případě jsou k sítím připojena dvě zařízení.  
Zařízení 1  … je připojeno k napájecí síti. 
Impulzní výdržné napětí   Uw = 2,5 kV. 
Vnitřní vedení je realizováno nestíněným kabelem o ploše smyček řádů 50 m

2.  
Není použita žádná koordinovaná ochrana. 

Zařízení 2 přidáme pomocí tlačítka „Přidat zařízení“. Nastavíme podobným způsobem. Zařízení 2

 … je připojeno k telekomunikační síti. 
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Impulzní výdržné napětí   Uw = 1,5 kV. 
Vnitřní vedení je realizováno nestíněným kabelem o ploše smyček řádů 50 m

2.  
Není použita žádná koordinovaná ochrana. 

Přecházíme na další kartu tlačítkem „Pokračovat“. 

ZÓ�Y – CHARAKTERISTIKY V�ITŘ�ÍCH SYSTÉMŮ 

Co je to zóna? Každou stavbu můžeme rozdělit na zóny. Jsou to části stavby, které vykazují 
homogenní parametry. Rozdělením na zóny můžeme výsledné riziko v určitých případech snížit. 
Volíme dvě zóny. Vnější a vnitřní. 

 Vnější zóna 

Charakteristiky vnitřních systémů 

V této zóně nejsou připojena žádná zařízení a tak tento oddíl nevyplňujeme. 

Další charakteristiky zóny 

Na výsledné riziko mají vliv:  
Typ povrchu půdy: zemědělská/betonová,  
Riziko požáru: žádné,  
Opatření ke zmírnění následků požáru: žádná. 
Zvláštní rizika: žádná.  
Použitá ochranná opatření: žádná. 

Ztráty 

V této zóně se nevyskytují žádní lidé a nejsou uvažovány ani nepřijatelné ztráty veřejné 
služby, ztráta nenahraditelného kulturního bohatství ani ekonomická ztráta. U všech ztrát tedy 
volíme „ztráta se neuvažuje“. 

 Vnitřní zóna 

Nejdříve je nutné přidat další zónu. Přidáme ji pomocí tlačítka „Přidat zónu“. Následně 
nastavíme parametry. 

Charakteristiky vnitřních systémů 

V této zóně jsou připojena obě výše uvedená zařízení. Nastavíme v sekci „Přiřaď zařízení“. 
Opatření pro ochranu vnitřních zařízení jako „mřížová soustava pospojování“ nebo „mřížové 

stínění“ nejsou aplikovány. 

Další charakteristiky zóny 

Povrch půdy dřevo,  
Riziko požáru: malé, 

Opatření ke zmírnění následků požáru: žádná. 
Zvláštní rizika: žádná.  

Ztráty 

Ztráta lidského života následkem krokových a dotykových napětí 10-4. 
Ztráta lidského života následkem hmotných škod 10-1.  
Jsou to typické střední hodnoty uvedené v normě. 
Všechny ostatní typy ztrát zanedbáme. 
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VÝSLEDKY 

Po vyplnění všech potřebných údajů můžeme přejít k vyhodnocení výsledků. 

Na kartě „Vypočtené hodnoty“ jsou zobrazena 
jednotlivá rizika a jejich součásti. V horní části je 
možné  zaškrtnutím příslušného políčka zapnout i 
zobrazení informací o počtu nebezpečných událostí, 
pravděpodobnostech škod nebo následných ztrátách. 

Implicitně je nastaveno zobrazení celkových 
hodnot. Je však možné hodnoty zobrazit i pro 
jednotlivé zóny. 
Bezprostředně pod tabulkou máme možnost 
zanedbat jednotlivé části rizika pomocí zaškrtnutí odpovídajícího políčka. 

�astavení přípustných hodnot rizika 

Hodnoty přípustného rizika Rt lze nastavit pomocí jednoduché tabulky. Implicitně jsou 
nastaveny typické hodnoty uvedené v normě. Uživatelem však mohou být zadány i jiné 
hodnoty. V případě ztrát ekonomických hodnot není hodnota Rt v normě uvedena.  Volíme 
0,001. Zjednodušeně to znamená, že akceptujeme jednou za 1000 let škodu v rozsahu celé 
hodnoty stavby. 

Vyhodnocení výsledků 

Pokud některé z rizik překračuje přípustné hodnoty, je zobrazeno červenou barvou. 
V takovém případě musí být provedeny takové změny parametrů, které vedou ke snížení 
rizika pod stanovenou mez. 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce zvyšuje riziko součást rizika Rv, která souvisí s úderem blesku do 
vedení. Klepnutím na pole „Rv“ se rozbalí seznam parametrů, které ovlivňují danou část rizika. 
Jednotlivé řádky fungují jako odkaz na konkrétní kartu, kde se daný parametr nastavuje. 
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V prvním kroku se tedy pokusíme snížit celkové riziko instalováním SPD na vstup služeb 
(karta „Vnitřní zařízení“ – oddíl „Použitá koordinovaná ochrana“). 

 

Evidentně instalace přepěťových ochran snížila součást rizika RV a tím i výsledné riziko. 
Dalšího snížení rizika můžeme docílit například instalací vnějšího LPS IV (hromosvodu) na 
kartě „Základní data o chráněné stavbě“. 

 

Opatřením jsme snížili součást rizika RB a podařilo se nám tak ještě více snížit výsledné 
riziko. 

Výstup programu 

Tyto výsledky jsou společně se všemi 
informacemi o zadaných parametrech 
součástí textového výstupu, který je možné 
použít jako přílohu elektro projektu.  

Jedná se prakticky o strukturovaný souhrn 
zadaných parametrů a výsledků. Součástí 
textového výstupu je i návrh konkrétních 
typů přepěťových ochran pro napájecí sítě. 
Ve většině případů je vzhledem k typu sítí 
více variant. 
 
 
 
 

ZÁVĚR 

Provádět analýzu rizik je u nových projektů povinné. Připravili jsme pro Vás program, který 
Vám pomůže splnit tuto povinnost za relativně krátkou dobu. Další projekt může být pouze 
určitou obměnou již existujícího projektu. V takovém případě může celý výpočet zabrat cca 
10 minut včetně tisku závěrečné zprávy. 
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