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Porovnání škod po zásahu bleskem – klasické hromosvody  
a aktívní hromosvody 

Ing. Edmund PANTŮČEK, súdny znalec, Brno, ČR 

Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události. 

Analýza rizika určí slabá místa systému, prevence snižuje počet takových míst. Elektrická 

rizika znamenají ohrožení provozuschopnosti systému a také možnost následných škod po 

případném výpadku. Snížení rizika znamená zvýšení provozně-technické bezpečnosti 

objektu, instalace a personálu. Snižování rizik znamená cyklický proces vyhledávání 

možného rizika a tvorbu opatření k omezení nebo zamezení takového stavu. 

ALTERNATIVNÍ JÍMAČE A HROMOSVOD 

Požadavek ochrany budovy před účinky blesku stanoví také podmínku dobrého vyrovnání 

potenciálu a vzájemné součinnosti vnějšího a vnitřního hromosvodu, soustavy pro 

vyrovnání potenciálu a ochranné soustavy před nebezpečným dotykovým napětím, plus 

návaznost svodičů přepětí v informačních a sdělovacích obvodech na vnitřní hromosvod a 

ochranu před přepětím v instalaci napájení objektu. Výběr ochranných opatření proti 

přepětí v důsledku přímého, nepřímého nebo vzdáleného výboje blesku, včetně požadavků 

na instalaci zařízení pro ochranu před přepětím má být proveden v souladu s předpisem 

STN 332000 a souborem  EN 61643. V normě pro hromosvody s alternativními jímači je 

uvedeno, že potřeba ochrany je dána mnoha parametry včetně hustoty blesků v dané 

oblasti. Návrh analýzy rizik pro hromosvody s alternativními jímači je v podstatě shodný s 

analýzou rizik pro soustavy s pasivními jímači, i když se jedná o hromosvodní systémy 

založené na rozdílném principu činnosti jímače. K rozhodnutí o přijetí ochranných opatření 

mohou vést i další úvahy - například závazné předpisy nebo personální aspekty, protože 

některé faktory nelze odhadnout. Zde bývají použity různé normativní dokumenty 

poskytující metody analýzy rizik - i když není statisticky prokázáno, že provedená analýza 

rizik odpovídá funkčnosti hromosvodní soustavy s alternativními jímači. Zásadní je jednak 

jiný princip činnosti alternativních jímačů, jednak jiný druh a tvar jímací soustavy a jiné 

rozložení svodů – i když mohou být propojeny s obvodovým zemničem a napojeny na 

uzemňovací soustavu a přes ni případně na soustavu vyrovnání potenciálu. 

Návrh ochrany proti blesku má být proveden podle požadované úrovně ochrany proti 

blesku, s určením umístění jímače/jímačů bleskosvodu, tras svodů, umístění a typu 

zemnícího systému. Návrh ochrany proti blesku je tedy i v případě použití jímačů ESE 

založen na dostupných údajích a má respektovat následující: 
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− tvar a sklon střechy; materiál střechy, stěn a vnitřních konstrukcí; kovové střešní 

prvky a důležité externí kovové prvky jako jsou plynovody, klimatizační zařízení, 

žebříky, antény, vodní nádrže, okapové žlaby a dešťové odpady; vyčnívající části 

konstrukcí a jejich materiál (vodivý/nevodivý); nejzranitelnější části konstrukce: za 

zranitelné se považují vyčnívající části, ostré objekty, komíny, okapní žlaby, nároží 

a hřebeny, kovové objekty, zábradlí, balustrády, schodiště, technické nástavby na 

plochých střechách; umístění kovových vedení a technologických rozvodů; 

překážky, které mohou ovlivnit trajektorii blesku, jako jsou venkovní elektrická 

vedení, kovové ploty, stromy... 

− přítomnost hořlavých materiálů nebo citlivých a elektronických zařízení …  

Každý aktivní jímač ESEAT má být připojen minimálně ke dvěma svodům. Pro lepší 

rozdělení proudu by - kromě případu vyšší moci - měly být trasy od jímačů k uzemnění 

umístěny na dvou různých fasádách. Nejméně jedna z tras svodu má být specifický svod 

vyhovující STN EN 50164. Jestliže je na stejné budově umístěno více ESEAT, pak jejich 

svody mohou být společné, pokud vypočtená bezpečná vzdálenost pro celý systém tento počet 

umožňuje. … Počet specifických svodů musí být minimálně roven počtu ESEAT na budově.  

Bezpečná vzdálenost umožňuje stanovit počet potřebných svodů a rovněž možnost použití 

společných svodů. Zvýšení počtu svodů pak umožňuje snížit bezpečnou vzdálenost. 

Požadavek nejméně dvou svodů na jeden jímač by bylo možno chápat jako požadavek 

zaručení funkčnosti hromosvodu při přerušení jednoho ze svodů, pokud by nebyla uvedena 

možnost snížení počtu svodů v případě více ESEAT na objektu. Větší počet svodů na jeden 

jímač není omezen, je uvažován jako prostředek ke snížení bezpečného odstupu. V případě 

nových instalací toto musí být respektováno již ve fázi projektu, a propojení se 

základovým zemnícím okruhem musí být provedeno před každým svodem pomocí 

zařízení, které muže být odpojeno a je umístěno před kontrolní svorkou. V případě 

stávajících budov a instalací musí být provedeno přednostně spojení se zakopanými částmi 

a musí existovat možnost jeho odpojení pro účely kontroly. V případě propojení 

provedeného uvnitř budovy musí trasa pospojovacího kabelu vyloučit indukce v kabelech a 

okolních objektech. 

Všechny zemnící systémy stejné budovy musí být vzájemně propojeny. Pokud má budova 

nebo chráněný prostor základový zemnící systém pro elektrické systémy, pak s ním musí 

být systémy uzemnění systému ESE propojeny pomocí „standardního vodiče“. I tento 

požadavek je zdůrazněn pro úrovně ochrany LPL 1+ a LPL1++. 

Pokud je do chráněné oblasti zahrnuto několik separátních objektů, pak zemnící systém 

hromosvodu musí být pospojen k ekvipotenciální zemnící síti, která veškeré stavby 

propojuje. Elektrická izolace mezi jímačem bleskosvodu a kovovými částmi konstrukce, 

kovovými instalacemi a interními systémy může být přednostně zajištěna vytvořením 

bezpečné vzdálenosti mezi částmi.   
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Vnitřní hromosvod má zabránit výskytu přeskoků a nebezpečného jiskření v chráněné 

stavbě, jevu vznikajícího jako důsledek proudu blesku protékajícího ve vnějším 

hromosvodu nebo v ostatních vodivých částech stavby. Nebezpečné jiskření může 

vzniknout také mezi externím systémem a kovovými instalacemi, interními technologiemi 

a systémy, externími vodivými součástmi, vedeními připojenými ke konstrukci. 

Nebezpečnému jiskření mezi různými částmi je možno předejít ekvipotenciálním 

pospojením nebo elektrickou izolací mezi součástmi. Vyrovnání potenciálu je provedeno 

propojením systému s kovovými konstrukčními díly, kovovými instalacemi, interními 

technologiemi a systémy, externími vodivými součástmi a vedeními připojenými ke 

konstrukci. K propojení mohou být použity pospojovací vodiče tam, kde není zajištěna 

elektrická kontinuita přirozeným pospojením, nebo svodiče a omezovače přepětí tam, kde 

přímé propojení s pospojovacími vodiči není proveditelné. Pokud je provedeno 

ekvipotenciální pospojení k interním systémům, část proudu blesku může protékat do 

těchto systémů - vzniklý efekt je nutné vzít v úvahu.  

Veškeré vodiče každého vedení musí být při použití hromosvodu s jímači ESE pospojeny 

přímo nebo prostřednictvím SPD. Živé vodiče smí být připojeny pouze k sběrnici 

vyrovnání potenciálu, prostřednictvím SPD. V TN systémech musí být vodiče PE a N 

pospojeny přímo nebo prostřednictvím SPD k sběrnici vyrovnání potenciálu. Pokud jsou 

vedení stíněná nebo umístěná v kovových instalačních trubkách, provede se pospojení 

těchto stínění a instalačních trubek. Ekvipotenciální pospojení proti blesku pro stínění 

kabelů nebo instalační trubky se provede co nejblíže k bodu, kde vstupují do chráněné 

stavby. Pokud je požadována ochrana interních systémů připojených k vedením 

vstupujícím do budovy proti rázovým impulsům, použije se "koordinovaný systém SPD" 

vyhovující požadavkům STN EN 61643. 

Pro interní systémy musí být ekvipotenciální pospojení proti blesku provedeno. Pokud 

vodiče interních systémů jsou stíněné nebo umístěné v kovových instalačních trubkách, 

může být postačující provést pospojení pouze těchto stínění a instalačních trubek. Pokud 

vodiče interních systémů nejsou stíněné ani umístěné v kovových instalačních trubkách, 

musí být použity přepěťové ochrany. Pokud je požadována ochrana interních systémů proti 

rázovým impulsům, použije se "koordinovaný systém SPD" vyhovující požadavkům STN 

EN 61643 a STN P CLC/TS 61643-22. … Musí být instalováno ekvipotenciální pospojení 

proti blesku pro elektrická a telekomunikační vedení.  

Anténa na střeše budovy zvyšuje pravděpodobnost zásahu blesku a je prvním zranitelným 

prvkem, který bude pravděpodobně zasažen výbojem blesku. Nosný stožár antény musí být 

pomocí vhodného vodiče spojen přímo nebo přes izolované jiskřiště se systémem ochrany 

proti blesku, pokud anténa není vně chráněné oblasti nebo na jiné střeše. Koaxiální kabel 

musí být chráněn pomocí ochranného přístroje proti rázovému impulsu. 
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Nádrže obsahující hořlavé plyny nebo kapaliny musí být uzemněny. Takovéto uzemnění 

však nemusí poskytovat dostatečnou ochranu proti atmosférickým výbojům. Z tohoto 

důvodu je nutno provést dodatečný průzkum s tím, že ESEAT musí být umístěny vně 

bezpečné oblasti, ve větší výšce než chráněné instalace. Svody musí být provedeny v 

oblasti, která není ohrožena možným vznícením hořlavých kapalin, par, plynu nebo prachu. 

Pokud toto není proveditelné, je třeba věnovat speciální péči vyloučení vzniku elektrického 

oblouku. 

VÝPOČET RIZIKA 

Výpočet rizika dle STN EN 62305 je statistický výpočet, který na základě zadaných 

parametrů vyšetřovaného objektu, jeho okolí a všech opatření proti blesku na objektu 

provedených, určuje míru ohrožení bleskem,  pravděpodobnost poškození a výši možných 

škod. Proto i opatření proti blesku a jeho následkům, mají ve výpočtu čistě statistickou 

hodnotu, která vyjadřuje míru ohrožení objektu vztaženou ke konkrétnímu opatření. 

V souvislosti s výpočtem rizika pro alternativní jímače, především ESE , probereme 

hodnoty koeficientů RA, RB, RC odpovídající příslušnému LPS a statistické míře 

skutečného ohrožení objektu.  

Provedení LPS vstupuje do výpočtu rizika koeficientem PB.  

• Tento koeficient vstupuje rovnicí PA=PTA×PB  

do koeficientu PA, a tím i do rizika RA souvisícího s úrazem živých bytostí bleskovým 

proudem, viz rovnice  RA=ND×PA×LA 

•  koeficient PB vstupuje přímo do rizika RB souvisícího s hmotnou škodou na stavbě 

způsobené úderem blesku do stavby, viz rovnice RB=ND×PB×LB 

Hodnoty koeficientu PB jsou dány tabulkou, která  ochranným úrovním provedení jímací 

soustavy přiřazuje i výši hodnoty pravděpodobnosti PB. Poznámka pod tabulkou uvádí, že 

změny hodnot koeficientu PB jsou možné, ale musí odpovídat kritériím uvedeným v STN 

EN 620305-1. STN EN 62305-1 udává parametry bleskových výbojů a četnost jejich 

výskytu na základě dlouhodobých celosvětových měření. V souvislosti s fyzikální 

podstatou účinnosti konvenčního LPS popsaného v STN EN 62305-3 je pro danou třídu 

LPS důležitá hodnota minimálního vrcholového proudu, která je ještě schopna vybudit 

vstřícný výboj přímo z LPS tak, aby blesky o tomto vrcholovém proudu (a blesky o vyšším 

vrcholovém proudu) byly bezpečně LPS zachyceny a svedeny. Blesky o menší vrcholové 

hodnotě, než je minimální udaná, nemusí LPS může zachytit. Proto jsou uvažovány ve 

výpočtu rizika jako nezachycené, působící škodu vždy. Skutečnost tedy může být lepší, než 

vyplyne z výpočtu rizika, protože i blesky o nižším vrcholovém proudu mohou být občas 

konvenčním hromosvodem zachyceny. 
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Minimální uvažované hodnoty vrcholového proudu pro každou třídu LPS včetně poloměru 

valivé koule udává tabulka s tím, že poloměr valivé koule odpovídá poloměru pomyslné 

koule okolo čela výboje o nejnižší intenzitě elektromagnetického pole, která je ještě 

schopna vybudit vstřícný výboj a spojit oba kanály a spolehlivě blesk zachytit. Účinnost 

konvenčního LPS je tedy dána platnými fyzikálními zákony a je  kvantifikovatelná. 

Pravděpodobnost výskytu blesků v přírodních podmínkách podle daných vrcholových 

proudů udává na základě dlouhodobých pozorování keraunická tabulka. Četnost výskytu 

blesků v jednotlivých ochranných třídách LPS pak udává i uvažovanou účinnost pro 

jednotlivé třídy LPS. Blesky s menší intenzitou, než odpovídá minimálnímu vrcholovému 

proudu blesku pro danou třídu LPL jsou uvažovány z hlediska účinnosti hromosvodu 

zásadně jako nezachycené. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota koeficientu PB je určena velikostí vrcholového 

proudu blesků menších, než dokáže daná třída LPS zachytit a spolehlivě svést, a z velikostí 

možných škod, které blesky s touto intenzitou dokážou způsobit. Koeficient vyplývá ze 

statistických záznamů z pozorování, hodnoty koeficientu PB u jsou konvenčních LPS 

průkazné. Pro jímače ESE jsou udávány hodnoty koeficientu PB ve shodné výši pro 

jednotlivé třídy LPS, jako je u konvenčního pasivního provedení hromosvodu. Protože se u 

blesku jedná o náhodný přírodní jev, instalace systému ochrany v souladu s normou NFC 

17-102:2011 nebo STN 341398 nezaručuje stoprocentní ochranu staveb, osob a zařízení, 

ale může zásadně snížit riziko vlivu úderu blesku v chráněných objektech. 

 

ESE jímač v blízkosti skladu paliv 

Výrobci alternativních jímačů ESE užívají elektrogeometrický model sběrného prostoru, 

nejsou schopni jednoznačně deklarovat účinnost svých jímačů. Není uvedeno rozmezí 

zachycených vrcholových hodnot blesku.  Není uvedeno, v kterých případech je blesk 
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jímačem zachycen, zda a kam všude může udeřit do deklarovaného ochranného prostoru 

jímačů ESE. Vyjádření, že ochrana jímači ESE není stoprocentní a pouze může (ale také 

vůbec nemusí) snížit riziko zásahu, neobhájí výši technických koeficientů soustav s jímači 

ESE shodných s údaji STN EN 62305-2.  Tyto koeficienty nejsou pro jímače ESE pro 

výpočet rizika ověřeny statistikou – jedná se o zařízení činné na jiném fyzikálním principu 

generování výboje, kdy statistika činnosti a účinnosti nebyla pro krátkou dobu činnosti této 

technologie možná.   

  

Požár po zásahu blesku pod jímač ESE Poškozený fermentor bioplynové stanice 

Dalším, ve výpočtu rizika nerespektovaným rozdílem mezi konvenčním hromosvodem a 

hromosvodem s jímači ESE, je na výpočet rizika uvažovaný vliv přímých úderů do 

budovy. Ve výpočtu rizika je toto výpočtové zatížení dáno sběrnou plochou pro přímý úder 

blesku, násobenou počtem úderů blesku na čtverečný kilometr.   

U klasického pasivního hromosvodu je sběrná oblast definována přibližně trojnásobkem 

výšky objektu okolo jeho půdorysu. Pokud připustíme, že jímače ESE spolehlivě fungují 

pro celý ochranný prostor definovaný normou, byla by sběrná plocha pro přímý úder 

blesku mnohonásobně větší, než u klasického hromosvodu. Ve výpočtu pro alternativní 

jímače jsou ale použity údaje sběrné plochy klasického hromosvodu, měl by tedy být 

proveden výpočet na základě elektromechanického modelu – valivé koule. 

Rovněž intenzita elektromagnetického pole vytvářeného odvedením proudu blesku po 

menším počtu svodů alternativního hromosvodu vyvolá podstatně větší zatížení 

spotřebičů a zařízení v objektu. Průchod proudu menším počtem svodů na objektu 

vyvolává navíc větší elektrický stres než úder blesku ve sběrné ploše, ale vzdálený od 

objektu. Ve výpočtu rizika počet nebezpečných událostí pro přímý úder tedy ovlivňuje 

výsledek výpočtu více, než počet nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku. Viz 

rovnice součásti rizika RC, vyjadřující riziko poruch elektrických a elektronických 
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systémů vlivem úderu blesku do ochranného prostoru stavby, kdy je stejně jako v STN 

EN 62305 uvažován parametr ND, tedy počet nebezpečných událostí daný sběrnou 

plochou definovanou pro přímý úder do stavby (bez uvažování přídavné hodnoty 

včasného výboje). Jímače ESE by spíše měly mít sběrnou plochu ND odvozenou z 

výrobcem deklarovaného ochranného prostoru. Tento výrobcem deklarovaný ochranný 

prostor je několikanásobně větší než ochranný prostor klasického hromosvodu, tedy i 

riziko poškození elektrických a elektronických instalací v důsledku výboje blesku při 

uvažování celého ochranného prostoru hromosvodu ESE - přiměřeně vzroste.  

Údery blesku v blízkosti stavby se zohledňují v součásti rizika RM , které rovněž uvažuje 

riziko poruch elektrických a elektronických systémů ve stavbě. Toto riziko je uvedeno pro 

jímače konvenční i jímače ESE jako shodné, protože sběrná plocha je ve výpočtu rizika 

určena plochou, která má určenou hranici od obvodu stavby. Sběrná plocha pro nepřímý 

úder blesku ve výpočtu rizika zahrnuje nejen samotnou stavbu, ale i plochu pro přímý úder 

blesku, a proto se od ní nemusí odečítat změna plochy pro přímý úder blesku u jímačů 

ESE. Navýšení zátěže ve výpočtu rizika by pak správně bylo pouze u součásti rizika RC, 

ale to výpočet pro jímače ESE neuvažuje. 

Důležité je uvědomit si, že norma pro aplikaci aktivních jímačů se věnuje analýze rizik, 

od vysvětlení pojmů, definic škod a ztrát, zdrojů škod a ztrát, přes definici rizika a jeho 

složek podle druhu zásahu blesku, řízení rizika, posouzení složek rizika podle prostředí, 

stavby a prostoru ohrožení, sběrných ploch, škodních koeficientů a pravděpodobností 

ztrát podle jednotlivých typů rizika. Norma používá výpočet rizika s postupy a 

výsledky velmi blízkými stanovení rizika podle STN EN 62305, prakticky stejné jsou 

vzorce výpočtu bezpečných vzdáleností. Dochází zde k nesouladu mezi výpočty 

ochranného prostoru z více důvodů – normy používají pro výpočet rozdílnou rychlost 

šíření výboje vzduchem, stanovují různě základní výšku jímače, rozdílným způsobem 

definují požadavek na provedení vnitřního hromosvodu. Normy ESE užívají výpočet 

ochranného prostoru od vrcholu jímací tyče, neuvažují geometricko-elektrický model 

„valivé koule“ (geometricko-elektrický model stanovení ochranného prostoru od 

minimální doskokové vzdálenosti). Vytvoření modelu ochranného prostoru na základě 

šíření předbíhajícího výboje se může jevit jako problematické především pro kovové 

části vně objektu, elektrická a elektronická zařízení na plášti stavby… Stejně tak není 

snadné – vzhledem k malému zaznamenanému počtu škod na elektrické instalaci a 

elektronických systémech v poměru se záznamy o činnosti hromosvodů s jímači 

ESEAT – statisticky vyhodnotit jejich efektivitu. Faktem je, že srovnávací měření 

klasických jímačů a ESEAT, prováděná v přírodních podmínkách, rozdíl v účinnosti 

zatím neprokázala.  
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 Norma STN EN 62305 ale nabízí pro jednotlivá rizika možnosti jejich omezení pod 

únosnou mez. Otázku rizika, distribuce bleskových proudů, jejich rozdílení do jednotlivých 

svodů, otázku přeskoků a bezpečných vzdáleností by ale projektant měl raději řešit v 

souladu s normou ČSN EN 62305, která se těmto otázkám věnuje v podstatně větším 

rozsahu. Předkládá návod, jak postupovat v případě ohrožení objektu, jeho vybavení, osob 

a živočichů v objektu a jeho blízkosti, stejně jako kulturních, historických, ekonomických 

hodnot. 

Tento příspěvek neřeší problematiku činnosti alternativních jímačů. Jeho účelem je 

nabídnout řešení prevence nebo podstatného omezení problémů, vzniklých po kterémkoli z 

možných případů úderu blesku – přímých nebo blízkých, do objektu, do vedení nebo do 

země, ale také například problémů spojených s indukcí od výboje mezi oblaky. 
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