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Zatepľovanie objektov a bleskozvody  

Tibor HANKO, SEZ-KES Bratislava 

V príspevku sa pokúsim podať prehľad o problematike ochrany pred bleskom so 
zameraním na rekonštrukciu jestvujúcich objektov, najmä v súvislosti so zatepľovaním a 
skúsenosti z praxe po zavedení medzinárodných noriem súboru 62305. 

Pri opravách a rekonštrukciách objektov sa, okrem iného, vždy musíme venovať aj ochrane pred 
bleskom. Ochrana pred bleskom a všetky jej súčasti patria medzi vyhradené technické zariadenia 
elektrické podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Projektovanie a realizáciu teda môžu 
vykonávať iba osoby s príslušnou kvalifikáciou (osvedčenie / oprávnenie / autorizácia). 

Povinnosť zriadiť ochranu pred bleskom vyplýva všeobecne zo zákona  124/2006 Z. z. 

v znení  neskorších predpisov 309/2007 Z. z., 154/2013 Z. z.  

Pre špecifické objekty rieši ochranu pred bleskom aj zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §19 ods. 6 e  

Ochranu pred bleskom požadujú nasledovné legislatívne predpisy: 

-  Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri 

užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava 

výrobkov náterovými látkami 

 § 3 ods. 12 

(12) Stavba, v ktorej je umiestnená prevádzkareň, sa vybavuje zariadením na ochranu 

pred účinkami atmosférickej elektriny. 

-  Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej 

bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích 

olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 
§ 23 

(1)  Kovové konštrukcie stavby a jej časti, v ktorých sa horľavé kvapaliny alebo 

horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu ukladajú, skladujú alebo sa s nimi 

manipuluje, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami 

atmosférickej elektriny. 

(2)  Kovové časti technologického zariadenia a nádrže musia byť vodivo prepojené, 

uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny. 

-  Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti 

pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 
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§ 17 

(1)  Kovové konštrukcie stavieb a ich časti a kovové časti technologických zariadení, 

v ktorých sa horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny ukladajú, skladujú 

alebo sa s nimi manipuluje, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené 

pred účinkami atmosférickej elektriny. 

Podrobnosti o tom kde je bleskozvod nutný rieši aj stavebný zákon, resp.  

-  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 
§ 38 

Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť 

a)  ohrozenie života alebo zdravia ľudí, 

b) poruchu s rozsiahlymi dôsledkami, 

c) výbuch, 

d) škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote, 

e) prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť 

chránená pred bleskom, 

f) ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej 

umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie. 

-  Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - príloha 2 - 2.3 a 

2.3. Pracovný prostriedok, ktorý môže byť pri používaní zasiahnutý bleskom, musí byť 

vhodným spôsobom alebo zariadením chránený pred jeho účinkom. 

-  Nariadenie vlády 310/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia - príloha 1 časť 4 
4.1.2.8 Blesk 

Strojové zariadenia, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo úderu blesku, musia byť 

vybavené systémom na zvedenie elektrického náboja do zeme. 

-  Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej 

signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej kontroly 
Z tej vyplýva, že tam, kde je elektronická požiarna signalizácia EPS, tam musí byť 

bleskozvod (§2 ods 6) 

-  Analýza rizika (nielen z hľadiska ochrany pred bleskom) sa požaduje aj podľa  
 Vyhlášky MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(10) Analýza rizika obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť 

závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v 

podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje najmä 
d) analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických podmienok a geologických 

podmienok, najmä pokiaľ ide o extrémne teploty a extrémne zrážky, búrky, 

víchrice, úder blesku, zosuvy alebo poklesy pôdy, 

V praxi sa stretávame s bleskozvodmi vyhotovenými podľa dnes už neplatných a 
zrušených noriem: 

- STN 34 1390:1969-01 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred 

bleskom (29. 1. 1969 - 1. 2. 2009) nahradila ju norma STN EN 62305-3:2007-05 

- STN 34 1391:1998-06-19 Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických 

zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody (zrušená 1. 3. 2014) 

nahradila ju STN 341398 
- STN 341398:2014-03-01 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody 

(zrušená 1. 3. 2017 bez náhrady) 
Tieto sa môžu používať a ponechať v prevádzke až do najbližšej rekonštrukcie. Čo je 
však termín najbližšej rekonštrukcie? Zajtra? O rok? O 5 rokov? O 10 rokov? Toto nie 
je nikde definované a termín rekonštrukcie je závislý od celkového stavu objektu ale  
hlavne od rozhodnutia investora.  

Pri nových a rekonštruovaných objektoch musí byť vyhotovená ochrana pred bleskom, 
ktorá musí byť v súlade s teraz platnými normami.  

Ochranu pred bleskom riešia normy súboru STN EN 62305 (od roku 2006): 
- STN EN 62305-1:2012-04-01 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné 

princípy 
- STN EN 62305-2:2013-05-01 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 
- STN EN 62305-3:2012-06-01 + STN EN 62305-3/O1: 2012-11-01 Ochrana pred 

bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 
- STN EN 62305-4:2013-02-01 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a 

elektronické systémy v stavbách 
- ATN 005:2017-04 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. 

Detaily návrhu a zhotovenia. 

Bleskozvod podľa starej normy slúžil iba na zachytenie a zvedenie bleskového prúdu do 
zeme, na ochranu pred požiarom a mechanicky chránil stavbu pred poškodením statiky. 
Túto jeho funkciu vlastne dnes prebral vonkajší LPS, ktorý je jednou časťou z komplexnej 
ochrany pred bleskom. STN 34 1390 sa vôbec nezaoberala následnými prepäťovými javmi 
od priamych zásahov blesku a ani od zásahov blesku v blízkosti stavby a tým ani ochranou 
citlivej elektroniky (v čase tvorby a platnosti normy takáto elektronika neexistovala). Preto 
ani neposkytuje mieru ochrany adekvátnu súčasným požiadavkám. 
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Hlavný rozdiel v návrhu ochrany pred bleskom podľa starých a “nových” noriem (náročky 
v úvodzovkách, lebo 11 rokov platnú normu určite nemôžeme nazvať novou) je v tom, že 
kým podľa STN 34 1390 boli hlavným kritériom na návrh bleskozvodu iba vonkajšie 
rozmery, tak podľa súboru STN EN 62305 sa celá stavba posudzuje komplexne a vo 
výpočte analýzy rizika sa zohľadňujú viaceré faktory. Napr. rozmery objektu, jeho poloha 
v krajine, okolité objekty, intenzita búrkovej činnosti v danej lokalite, počet osôb 
nachádzajúcich sa v objekte, vstupujúce inžinierske siete, materiály z akých je objekt 
zhotovený, ako je zabezpečená ochrana pred požiarom, ochrana pred úrazom, ekonomické, 
kultúrne a spoločenské ocenenie objektu. 

Kedy je postačujúca iba oprava jestvujúceho bleskozvodu a kedy už treba vykonať 
rekonštrukciu a teda prerobiť ochranu pred bleskom podľa súboru STN EN 62305? 
Odpovedať nám pomôže definícia opravy a rekonštrukcie v prílohe A STN 33 1500. 
Oprava - úkon, ktorým sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za 
účelom uvedenia elektrického zariadenia do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa jeho 
technické vlastnosti, odstraňujú funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky. 
Rekonštrukcia - zásahy do konštrukčnej a technologickej časti jestvujúceho elektrického 
zariadenia, ktoré majú za následok zmenu technických parametrov, prípadne zmenu 
funkcie a účelu elektrického zariadenia 

Ak vymeníme, hoci aj kompletne, všetky súčasti bleskozvodu na jestvujúcom objekte 
jedná sa o opravu. Ale ak zatepľujeme, meníme vlastnosti objektu a tým aj vonkajšie 
vplyvy na elektrické zariadenie (bleskozvod) a teda musíme urobiť rekonštrukciu. 
To, že pri zatepľovaných objektoch musí byť ochrana pred bleskom zhotovená podľa STN 
EN 62305 predpisuje aj čl. 5.27 STN 73 2901 - Zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Jedná sa o zhotoviteľskú normu pre 
stavebné firmy definujúcu rôzne spôsoby vyhotovenia zateplenia. 
Problematiky ochrany pred bleskom, elektroinštalácií a ETICS sa týkajú aj nasledovné 
legislatívne predpisy a normy: 

- zákon  č. 50/1976 – Stavebný zákon 
- STN 73 2901 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 

(ETICS) 

- STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 

- súbor STN EN 62305 – Ochrana pred bleskom 

- STN 33 2312 – Elektrické zariadenia v pevných horľavých materiáloch a na nich. 

Pred samotnou realizáciou je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu ochrany pred 
bleskom oprávnenou osobou.  
Povinnosť dodať s elektroinštaláciou aj konštrukčnú dokumentáciu (projekt) prikazuje §5 a §6 
vyhl. 508/2009 Z. z.. Čo má dokumentácia obsahovať je špecifikované v prílohách 2 a 3. 
Súčasťou PD na ochranu pred bleskom má byť podľa 62305: 
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-  manažérstvo (analýza) rizika 
-  vyšetrenie priestoru stavby na zóny LPZ 
-  overenie vhodnosti použitia materiálov vzhľadom na oteplenie, mechanická pevnosť, 

vplyv vetra, korózia 
-  výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“ 
-  detaily použitia jednotlivých prvkov 

Na základe manažmentu rizika podľa STN EN 62305-2 sa musí vypracovať analýza rizika, 
kde budú zohľadnené všetky relevantné údaje a parametre potrebné pre jej výpočet. 
Výsledkom analýzy bude návrh opatrení, ktoré znížia riziko škôd na zdraví, životoch a 
majetku pod normou stanovenú hodnotu.  

Požiadavka na nutnosť vypracovania analýzy rizika je stanovená v STN EN 62305-1  

čl. 6.1 -  Potreba ochrany pred bleskom 

Potreba ochrany stavby pred bleskom s cieľom znížiť straty spoločenských hodnôt L1, L2 a 

L3 sa musí vyhodnotiť. 

Aby sa mohlo vyhodnotiť, či je alebo nie je ochrana stavby pred bleskom potrebná, musí sa 

vykonať vyhodnotenie rizika v súlade s postupmi uvedenými v IEC 62305-2.  

Bez vypracovania analýzy rizika nie je možné zhodnotiť ani inak overiť, či je navrhované 
riešenie ochrany dostatočné. 

Analýza rizika sa musí rátať vždy na každý objekt zvlášť - nedá sa použiť univerzálny 
“katalógový výpočet”. 

Samotná ochrana pred bleskom (LPS) sa skladá z dvoch častí: vonkajšej a vnútornej. 
Vonkajší LPS je určený na zachytávanie priamych zásahov blesku do stavby vrátane 
zásahov do boku stavby a zvedenie bleskového prúdu od bodu zásahu do zeme a jeho 
rozvedenie v zemi bez toho, aby vznikli tepelné a mechanické škody alebo nebezpečné 
iskrenia, ktoré môžu vyvolať požiar alebo výbuch.  Súčasťou vonkajšieho LPS sú 

-  Zachytávacia sústava 
-  Zvody 
-  Uzemnenie 

Zachytávacia sústava slúži na zachytenie priameho zásahu blesku do chránenej stavby. 
Všetky jej prvky musia byť dimenzované na plný bleskový prúd t. j. na najvyššiu 
vrcholovú hodnotu nárazového prúdu Iimp podľa požadovanej úrovne ochrany pred 
bleskom - LPL (LPL 1 – 200 kA, LPL 2 – 150 kA, LPL 3,4 – 100 kA). 
Podľa tabuľky 1 v STN EN 62561-1 sa pripájacie prvky (napr. svorky) bleskozvodných sústav 
klasifikujú do dvoch tried v závislosti od veľkosti vrcholovej hodnoty bleskového nárazového 
prúdu Iimp: Svorky typu N sú úrčené na bleskový prúd 50 kA, svorky typu H na 100 kA a 
vyrábajú sa aj špeciálne svorky na 200 kA. Ich správny výber musí byť špecifikovaný v 
projektovej dokumentácii a pred uvedením do prevádzky aj overený revíznym technikom. 
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Príklad č.1: 

Pre rodinný dom sa na základe manažérstva rizika zvolila úroveň ochrany pred bleskom 
LPL III. Pri tejto úrovni sa uvažuje s najväčšou vrcholovou hodnotou bleskového 
nárazového prúdu Iimp=100 kA. V prípade svorky typu H postačuje použiť na pripojenie 
zachytávača k sústave zvodov jednu svorku. V prípade svorky typu N sa použijú dve takéto 
svorky. 

Príklad č.2: 

Pre stavbu sa na základe manažérstva rizika zvolila úroveň ochrany pred bleskom LPL II 
alebo LPL I. Pri tejto úrovni sa uvažuje s najväčšou vrcholovou hodnotou bleskového 
nárazového prúdu Iimp=150 kA (pri LPL II), resp. Iimp=200 kA (pri LPL I). V tomto prípade 
sa na pripojenie zachytávača k sústave zvodov použijú dve svorky typu H. Ak svorka 
vyhovuje skúške bleskovým nárazovým prúdom s vrcholovou hodnotou Iimp=200 kA, ktorá 
zároveň spĺňa požiadavky STN EN 62561-1, postačuje použiť jednu takúto svorku. 

Každá časť zachytávacej sústavy musí odolávať vplyvu vetra tak, aby nebolo možné jej 
prevrátenie alebo posunutie, čím by sa znížila účinnosť celého systému.  Pri určovaní 
stability zachytávacích tyčí je možné uplatniť všeobecnú metodiku podľa STN EN 1991-1-
4. odolnosť voči vetru, ATN 005 – príloha A. Presnú špecifikáciu počtu a typov záťaží pre 
jednotlivé tyče vzhľadom na  použitie v konkrétnych veterných oblastiach a výškach 
uvádzajú aj katalógy výrobcov materiálov pre LPS. 

Zachytávacie tyče môžu svojim tieňom ovplyvňovať účinnosť fotovoltaických systémov. 
Preto treba zvážiť ich rozmiestnenie vzhľadom na túto skutočnosť. Podrobný popis návrhu 
umiestnenia je v ATN-005, čl. 6.2. V prípade, že nie je možné technickým návrhom úplne 
eliminovať vplyv zachytávačov na prevádzkované systémy, musí sa toto negatívne 
ovplyvňovanie akceptovať. Úroveň ochrany pred bleskom sa nikdy nesmie znížiť napr. za 
účelom zvýšenia účinnosti ovplyvňovaného systému. 

Zvody slúžia na vedenie a rozdelenie bleskového prúdu po jednotlivých častiach 
vonkajšieho LPS a na jeho zvedenie do uzemňovacej sústavy (5.3 STN EN 62305-3). 
Návrh a dimenzovanie zvodov sa musí vykonať hlavne vzhľadom na: 
- mechanickú odolnosť - elektrodynamické sily vyvolané zmenou ELM poľa vodiča alebo 
fyzické sily vyvolané činnosťou ľudí v okolí stavby. Na zabezpečenie dostatočnej 
mechanickej odolnosti zvodov je potrebné dodržať predpísané vzdialenosti uchytenia 
zvodov podľa druhu materiálu a spôsobu vedenia (tabuľka 2 v ATN 005) 
Poznámka: v praxi sa často vyskytujúce uloženie vodiča zvodu do rúrky a uchytenie iba 
samotnej rúrky nie je v súlade s požiadavkami STN EN 62305-3 

-  tepelné namáhanie - (oteplenie zvodu prechodom bleskového prúdu – adiabatický 
jav) tabuľka 3 ATN 005 

-  elektrickú odolnosť - (preskoky bleskového prúdu, dostatočná vzdialenosť s) 
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-  elektromagnetické vplyvy 
-  chemickú odolnosť - (chemické reakcie vplyvu prostredia kde je zvod nainštalovaný) 

Z architektonického, alebo estetického hľadiska sú projektanti ochrany pred bleskom 
tlačení využívať najmä tzv. skryté zvody. Aj tieto však musia bezpodmienečne spĺňať 
požiadavky na zvody uvedené v STN EN 62305-3. Zvláštnu pozornosť treba venovať 
najmä chemickému pôsobeniu okolia na materiál zvodu. Estetické požiadavky nemajú 
žiadny vplyv na principiálnu funkčnosť, môžu však podstatne znížiť spoľahlivosť a 
bezpečnosť vedenia zvodu pri nesprávnom vyhotovení. Preto odporúčam všade tam, kde je 
to len trochu možné, používať zvody povrchové. Skryté zvody umiestnené priamo v 
ETICS majú mnoho nevýhod. V mieste navrhovaných rúrok pre zvody sa zníži hrúbka 
izolácie a tým aj homogenita obvodového plášťa z hľadiska tepelnej izolácie - možné 
miesto zrážania sa vlhkosti - posunutie rosného bodu mimo izolácie. V samotných rúrkach 
bude vznikať kondenz a tento bude korozívne vplývať na materiál zvodu, čím bude 
skracovať jeho životnosť. Zvod schovaný vo vnútri rúrky nebude možné skontrolovať a 
posúdiť jeho stav z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti vonkajšieho LPS. V prípade zásahu 
blesku do budovy nastane vplyvom elektrodynamických účinkov bleskového prúdu na 
voľne položený neuchytený vodič zvodu (uchytenie rúrky sa nepokladá za uchytenie 
zvodu)vytrhnutie skrytého zvodu aj s časťou zateplenia fasády - značné zbytočné 
materiálne škody.  

Pozornosť treba venovať aj správnemu návrhu krabice pre skúšobné svorky skrytých 
zvodov. Veľmi často sa používajú krabice, ktoré nie sú priamo určené pre inštaláciu 
bleskozvodu do zateplenia. A čo je ešte horšie, dokonca ani do vonkajšieho prostredia 
(Napr. teplotný rozsah často používanej krabice KO 125 je -5 až 60 °C. Akú asi bude mať 
tá krabica životnosť? Alebo už s mrazmi väčšími ako -5°C na Slovensku v budúcnosti 
nepočítame?). 
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Obr. Možné riešenie skrytého zvodu: 

 
Možné spôsoby uchytenia povrchových zvodov na fasády so zateplením sú na 
nasledujúcich obrázkoch. 
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Preferovaný je spôsob vedenia zvodu po odkvapovej rúre uchytený špeciálnymi svorkami. 
Ak po odkvapovej rúre nevedie zvod, táto musí byť naspodu pripojená na uzemňovaciu sústavu. 
Dôležité je aj dodržanie dostatočnej vzdialenosti „s“ zvodov – táto sa ráta od konca 
kovových držiakov zvodu alebo odkvapovej rúry. 
Treba zohľadniť aj vzájomné pôsobenie kovov pri použití rôznych druhov materiálu na 
LPS a kovové časti stavby (kombinácia Cu a FeZn alebo Cu a AlMgSi nie je dovolená) 
Zvody pri vstupoch do budovy, na miestach prístupných ľuďom (chodník) treba dostatočne 
elektricky izolovať (100 kV). 

Pri zvodoch nesmieme zabudnúť ani na ďalšiu dôležitú vlastnosť vodičov, a tou je dĺžková 
tepelná rozťažnosť kovov. So zmenou teploty sa mení aj celková dĺžka vodičov. Z tohto 
dôvodu sa do vedení vkladajú dilatačné diely. Odporúčané vdialenosti na vloženie 
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dilatačných dielov a aj výpočet dĺžkovej rozťažnosti pre rôzne materiály používané v LPS 
je v tabuľke 5, ATN-005. 

Materiál vodiča Výpočet 

Odporúčaná 
vzdialenosť na 

vloženie 
dilatačného dielu 

Oceľ ΔL = 11,5 x 10-6 x 100 cm x 100 K = 0,115 cm = 1,1 mm/m [K-1] ≤ 15 m 

Nehrdzavejúca 
oceľ 

ΔL = 16 x 10-6 x 100 cm x 100 K = 0,16 cm = 1,6 mm/m [K-1] 

Meď ΔL = 17 x 10-6  x 100 cm x 100 K = 0,17 cm = 1,7 mm/m [K-1] 

Hliník ΔL = 23,5 x 10-6 x  100 cm x 100 K = 0,235 cm = 2,3 mm/m [K-1] 

≤ 10 m 

Na overenie oteplenia použitých prierezov a materiálov vodičov zvodov môže byť použitá 
napr. tabuľka 3 v ATN-005 - Najväčšie oteplenie vodičov zvodov rôznych rozmerov a 
materiálov pri rôznej úrovni LPL 

Priemer a 
prierez vodiča 

Materiál vodiča zvodu 

S  Ø Hliník Oceľ Meď 
Nehrdzavejúca oceľ                               

V4A (1.4401, 1.4404 a 1.4571) 

Úroveň ochrany 
LPL 

Úroveň ochrany 
LPL 

Úroveň ochrany 
LPL 

Úroveň ochrany LPL 

III+IV II I III+IV II I III+IV II I III+IV II I 
[mm2] [mm] 

oteplenie ΔT [K] oteplenie ΔT [K] oteplenie ΔT [K] oteplenie ΔT [K] 

16 4,5 146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * * 

50 8,0 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

78 10,0 4 9 17 15 34 66 3 5 9 78 174 310 

120 ** 2 5 8 6 13 25 1 2 4 31 70 128 

* Tavenie/odparovanie  ** Pásový vodič s rozmermi 30 mm x 4 mm 

V praxi sa neustále vyskytujú nesprávne a kontroverzné výklady požiadaviek na ukladanie 
zvodov (elektrických zariadení) do horľavých tepelnoizolačných materiálov a na ne pri 
zhotovovaní ETICS. To je spôsobené niektorými požiadavkami v STN 732901. 
Norma pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb STN 73 0802 v článku 6.2.7.9.3 jasne 
ustanovuje, že tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0, t. 
j. z nehorľavého materiálu, sa navrhuje podľa toho, či to vyžaduje príslušná technická 
špecifikácia technických a technologických zariadení, okolo ktorých sa zhotovuje 
tepelnoizolačný kontaktný systém. Príslušnou technickou špecifikáciou je v prípade zvodu 
bleskozvodu (elektrického zariadenia) súbor STN EN 62305 a STN 33 2312, na ktoré sa 
článok 6.2.7.9.3 odkazuje v Poznámke. Ďalšou normou, ktorá sa venuje ochranou pred 
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účinkami tepla je STN 33 2000-4-42. Tieto normy jednoznačne umožňujú ukladať 
elektrické zariadenia (zvody) aj do horľavých materiálov a na ne, t. j. aj do polystyrénu a 
na polystyrén, pokiaľ sú dodržané požiadavky na najvyššiu dovolenú povrchovú teplotu 
elektrického zariadenia (zvodu). 

V prvej vete 5.27 v STN 73 2901 sa síce  uvádza, že bleskozvod sa musí navrhnúť podľa 
súboru STN EN 62305, avšak druhá až piata veta tohto ustanovenia nie je v súlade s 
požiadavkami súboru STN EN 62305, čo spôsobuje kontroverznosť celého ustanovenia 
5.27. Z uvedeného dôvodu je požadovanie plnenia ustanovenia druhej až piatej vety 5.27 v 
STN 73 2901 nesprávne, nadbytočné a neopodstatnené. Ustanovenie v čl. 5.27, v ktorom 
sa uplatňuje požiadavka na použitie tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň aspoň  A2-
s1, d0 v ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 je pre prípad zabudovania zvodu 
do ETICS stanovená P HAZZ od termínu konania Metodicko-inštruktážneho zamestnania 
zástupcov hasičského zboru dňa 4. mája 2010. Od uvedeného termínu sa navrhuje ETICS v 
oblasti bleskozvodu v prípade jeho zabudovania do obvodovej konštrukcie podľa tejto 
požiadavky. STN 73 2091 nie je elektrotechnickou ani požiarnobezpečnostnou technickou 
normou a 7.25 je okrem rozporu s STN EN 62305 aj v rozpore s platnou STN 33 2312 a 
teda aj s STN 73 0802. V tejto súvislosti platí, že aj obrázok 4 v prílohe B v STN 73 2901 
neuvádza správne požiadavky na použitie rôznych druhov tepelnej izolácie v oblasti 
bleskozvodu a úplne nesprávne uvádza použitie bezhalogénovej rúrky, ktorej použite je v 
rozpore so súborom STN EN 62305. Takéto protichodné požiadavky najviac zbytočne 
komplikujú zhotovenie ETICS a spôsobujú konflikty medzi kontrolnými orgánmi a 
stavebnými profesiami. 

Elektrotechnik sa musí pri návrhu a zhotovení ochrany pred bleskom v ETICS a na ETICS, 
okrem uplatnenia požiadaviek súboru STN EN 62305, riadiť platnými ustanoveniami 
elektrotechnických noriem t. j. STN 33 2312 a súvisiacich noriem na požiarnu bezpečnosť 
stavieb t. j. STN 73 0802. Žiadna technická norma, teda ani  STN 73 2901 na zhotovenie 
ETICS nesmie požadovať, aby ustanovenia uvedených elektrotechnických a 
požiarnobezpečnostných noriem nemohol elektrotechnik uplatniť, pretože to je v rozpore s 
elektrotechnickou praxou a porušením princípu koherencie technickej normalizácie. Tieto 
požiadavky vlastne spochybňujú bezpečnosť európskych elektrotechnických noriem. 

Uzemnenie  - Uzemňovacia sústava nespĺňa len funkciu rozptylu bleskového prúdu, ale 
tvorí aj základ takmer všetkých bezpečnostných elektrických systémov. Zabezpečuje 
ochranu osôb pred zásahom elektrickým prúdom a eliminuje účinky elektromagnetickej 
indukcie. Z týchto dôvodov sa vyžaduje zhotovenie siete vyrovnania potenciálov a 
uzemňovacej sústavy s odporom uzemnenia závislým od účelu využitia uzemňovacej 
sústavy. Poznáme dva základné typy uzemňovačov – A a B. Preferovaným riešením je 
uzemňovač typu B a základový uzemňovač z dôvodu prepojenia všetkých zvodov na jeden 
potenciál  a tým aj rovnomernejšiemu rozptýleniu bleskového prúdu do zeme. 
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Všetky uzemňovacie vodiče zvodov vonkajšieho LPS a ostatných kovových častí stavby (napr. 
odkvapové zvodové rúry, kovové rebríky, zábradlia, vývod pre MEB) sa musia pri prechodoch 
betón-zem, betón-vzduch a zem-vzduch chrániť proti korózii. Uzemňovacie vodiče je vhodné 
použiť z nehrdzavejúcej ocele V4A (1.4401, 1.4404 a 1.4571) alebo  izolované vodiče FeZn. 
Protikorózna ochrana uzemňovacích vodičov pomocou asfaltových náterov nie je vhodným 
riešením pre vysokú mieru rizika poškodenia náteru pri inštalácii vodičov a aj neskôr pri 
normálnej prevádzke. Tento náter nie je veľmi vhodný ani na spojoch v zemi, resp. v betóne. V 
týchto prípadoch je výhodné použiť protikoróznu vulkanizačnú pásku. 

Súčasťou ochrany pred bleskom podľa súboru STN EN 62 305 je nielen vonkajšia, ale aj 
vnútorná ochrana pred bleskom (vnútorný LPS). 

Vnútorný LPS musí zabrániť nebezpečným iskreniam vnútri chránenej stavby, ktoré môžu 
byť spôsobené prechodom bleskového prúdu nielen vo vonkajšom LPS, ale aj v iných 
vodivých častiach stavby 

Povinnou súčasťou vnútornej LPS je ekvipotenciálne pospájanie proti blesku podľa STN 

EN 62305-3, čl. 6.2.4 

Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku sa musí bezpodmienečne urobiť podľa 6.2.2 a) 

a 6.2.2. b).  

Ak sú káble vnútorných systémov tienené alebo uložené v kovových rúrkach, môže 

postačovať len spájanie tienení a rúrok (pozri prílohu B) 

Ak káble vnútorných systémov nie sú ani tienené, ani uložené v kovových kanáloch, 

musia byť pospájané cez SPD. Vodiče PE alebo PEN v sieťach TN musia byť pripojené 

k LPS buď priamo, alebo cez SPD. 

Nesmieme zabúdať na to, že prepätia nevznikajú iba pri atmosferických výbojoch, ale aj pri 
spínaní v sieti, vplyvom elektromagnetického rušenia a ďalších javov. Teda musíme brať do 
úvahy nielen súbor STN EN 62305 ale aj ostatné normy zaoberajúce sa prepätiami, napr.: 

- STN 33 2000-1:2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné 
princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.  

článok 131.6.2 
Osoby a hospodárske zvieratá sa musia chrániť pred poranením a majetok sa musí 

chrániť pred poškodením v dôsledku prepätí, ktoré môžu vzniknúť z takých príčin ako 

sú atmosférické javy alebo pri spínaní. 

POZNÁMKA. – Na ochranu pred priamymi údermi blesku pozri súbor EN 62305. 

Tu je jasne stanovená povinnosť a nie možnosť ochrany pred prepätím! Ďalšie normy 
stanovujú ako sa má tá ochrana vyhotoviť. 

-  STN 33 2000-4-443:2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: 
Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým 
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rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu 
alebo pred spínacími prepätiami 

Predchádzajúca norma  STN 33 2000-4-443:2007 sa môže s ňou súbežne používať do 
14. 12. 2018. 

-  STN 33 2000-5-534:2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a 
stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 
534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami 

Predchádzajúca norma  STN EN 33 2000-5-534:2009 sa môže s ňou súbežne používať 
do 14. 12. 2018. 

Z uvedených informácií vyplýva, že nie je otázka, či je nutné použiť aj prepäťové ochrany, 
ale otázkou je aký typ, a na ktorom mieste inštalácie. 

Pred uvedením akéhokoľvek vyhradeného technického zariadenia do prevádzky treba 
vykonať Odbornú prehliadku a odbornú skúšku. 

Revíziou a následne revíznou správou (správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške) 
vyhradeného technického zariadenia elektrického sa zisťuje a potvrdzuje stav 
posudzovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti 
sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti 
príslušným ustanoveniam noriem. 

OPaOS na ochranu pred bleskom bez predloženia úplnej projektovej dokumentácie sa nedá 
vykonať. Revízny technik bez potrebných údajov nemá ako overiť správnosť zvolenia 
príslušnej triedy ochrany a ďalších ochranných opatrení a teda nemôže posúdiť ani 
správnosť ich vyhotovenia. Iba ak by si celú dokumentáciu vypracoval sám. Ale to už je 
mimo rozsah jeho povinností. 

Aké doklady sú potrebné na vykonanie OPaOS som dopodrobna rozoberal v príspevku o 
revíziách na 44. konferencii elektrotechnikov Slovenska (prednáška je k dispozícii na 
stránkach www.sez-kes.sk  v časti Na stiahnutie). 

Najčastejšie chyby pri realizácii LPS: 
-  neúplný alebo zlý projekt 
-  nedostatočná kontrola správnosti vyhotovenia projektov zo strany orgánov dozoru 

(schválenie principiálne úplne zlej PD a následné požadovanie vyhotovenia diela 
podľa tejto dokumentácie) 

-  chýbajúci vnútorný LPS (častá a veľmi závažná chyba) 
-  montáž v rozpore s PD a montážnymi návodmi výrobcov 
-  nesprávne vyhotovenie / návrh uzemnenia (pôvodné) 
- materiály pre LPS nespĺňajú súbor STN EN 62561 alebo sú použité nevhodne 
-  nedostatočné revízie 
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Často sa ani koncovému zákazníkovi projektová dokumentácia vôbec nedodá, alebo sa 
dodá iba „pokus o projektovú dokumentáciu“ (veď by podľa nej mohol zistiť, že niečo nie 
je v poriadku).  O nejakej analýze rizika a výpočte dostatočnej vzdialenosti “s” môžeme 
len snívať. Maximálne tam nájdeme uvedenú úroveň ochrany LPL a triedu LPS. Bohužiaľ 
tieto bývajú často len svojvoľne stanovené projektantom presne opačným spôsobom ako 
by sa to malo. Teda nie, že trieda LPS vyjde z analýza rizika, ale určí si ju projektant sám 
aby mu to lepšie pasovalo.  

A oklamaný majiteľ domu žije v ilúzii, že je všetko v súlade s platnými normami. 

Takto vyhotovená ochrana pred bleskom nebude fungovať, alebo bude fungovať iba čiastočne a 
prípadné škodové udalosti nahrávajú tvrdeniam, že aj tak ochrana pred bleskom nefunguje. 

Súčasný stav v praxi je taký, že stavebný úrad a hasiči kontrolujú či je na stavbe 
bleskozvod ak je tento obsiahnutý v projektovej dokumentácii, alebo sa požaduje vo vyššie 
spomínaných predpisoch. Oni skontrolujú iba či je k danému objektu revízna správa od 
ochrany pred bleskom a či je skutočne vonkajší LPS nainštalovaný. To či je ochrana pred 
bleskom naprojektovaná a urobená v súlade s platnými normami ale neposudzujú. Nemajú 
na to dôvod a ani potrebnú kvalifikáciu. Garantom súladu s najnovšími predpismi by v 
tomto prípade mal byť projektant a revízny technik, ktorý v revíznej správe potvrdzuje, že 
ochrana pred bleskom je vyhovujúca a je v súlade s platnými predpismi. 

V revíznej správe často ani nie je zmienka o vnútornom LPS, alebo je predložená iba čiastková 
revízia vonkajšieho LPS, ktorá ale nie je označená za čiastkovú. No v závere je uvedené, že 
ochrana objektu pred bleskom spĺňa požiadavky súboru STN EN 62305. Toto je závažný fakt, 
ktorým revízni technici zavádzajú majiteľov nehnuteľností a sami sa vystavujú možnému 
trestnému stíhaniu v prípade úrazu alebo škodovej udalosti. Majitelia nehnuteľností si na 
základe takto vypracovanej revíznej správy odôvodnene myslia, že pre svoju bezpečnosť 
urobili dostatočné opatrenia a majú všetko v poriadku. Aj keď je možné urobiť iba čiastočnú 
revíziu elektrického zariadenia, toto však musí byť v tej revízii jasne uvedené. A ak sa jedná o 
čiastkovú revíziu ochrany pred bleskom, musí byť zo záveru jasné, že kladný posudok je iba 
na revidovanú časť a v žiadnom prípade to nestačí na prehlásenie bezpečnosti celkovej 
ochrany pred bleskom. Prevádzkovateľ zariadenia musí byť o tejto skutočnosti informovaný. 

Ako z tejto situácie von? Pomôcť môžu hlavne sami revízni technici. Oni prichádzajú do 
styku s nesprávne vyhotovenými ochranami pred bleskom ako prví a oni aj tieto inštalácie 
„púšťajú“ do prevádzky a prehlasujú ich za bezpečné. Stačí len, ak na takéto diela nebudú 
vydávať kladné OPaOS.  

Tibor Hanko 
tel.: +421 948 908 351 
email: tibor.hanko@harp.sk 




