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Skúsenosti z realizácie bleskozvodov – chyby a nedostatky  

pri ich realizácii 

Jiří KROUPA, DEHN + SÖHNE, zastúpenie pre SR, Detva 

Chyby a nedostatky pri realizácii uzemňovacích sústav. 

Fakty a skúsenosti a doporučenia uverejnené v tomto príspevku sú relevantné a aktuálne 

pre všetky objekty od rodinným domov v individuálnej výstavbe až po stredné a veľké 

objekty v občianskej, administratívnej a priemyselnej výstavbe. 

Výstavba akéhokoľvek objektu je vždy pre investora dlhodobou investíciou ktorú plánuje 

využívať niekoľko desiatok rokov. S toho dôvodu sa všetky použité materiály použité 

k výstavbe objektu vyberajú tak aby bola ich trvácnosť a životnosť niekoľko desiatok 

rokov. Toto pravidlo neplatí len pre výber stavebných materiálov ale aj pre výber a 

vyhotovenie elektrických, energetických, vzduchotechnických a ďalších systémov 

zabudovaných v objekte. 

Jedným s najdôležitejších systémov ktorý chráni objekt pred účinkami blesku je systém 

LPS (Lightning Protection System). Stavebníci ho vnímajú pod zaužívaným pomenovaním 

bleskozvod. To ale nie je celkom správne nakoľko bleskozvod nechráni náš objekt pred 

všetkými účinkami blesku. Bleskozvod je súčasťou systému LPS ktorý potrebujeme mať 

na objekte vybudovaný aby sme mali objekt dostatočne chránený pred všetkými účinkami 

blesku. 

Dnes sa ale povenujme úplne základnej a principiálne najdôležitejšej časti bleskozvodu 

a to je uzemňovacej sústave. 

Tak ako potrebuje mať stavebná časť vybudované dobré základy tak bleskozvod potrebuje 

mať vybudovanú dobrú uzemňovaciu sústavu. 

Bleskozvod je elektrický obvod zriadený na objekte ktorý je pri zásahu bleskom pod 

napätím a cez tento obvod tečie elektrický prúd  niekoľko sto kiloampérov. Navrhnúť 

a zostrojiť takýto obvod musia teda elektrotechnici ktorý majú dostatočné odborné znalosti 

o elektrických dejoch ktoré prebiehajú v tomto obvode pri zásahu bleskom ale aj vtedy keď 

je bleskozvod vo „vypnutom“ stave. Aj vtedy v jeho jednotlivých častiach môžu za 

určitých podmienok pretekať rôzne vyrovnávacie prúdy spôsobujúce jeho degradáciu 

vplyvom korózie. 

Prvá zásadná chyba ktorej sa stavebníci dopúšťajú je, že realizáciu bleskozvodu 

vykonávajú na základe nedostatočnej projektovej dokumentácie ktorou je dokumentácia 

pre stavebné povolenie. V tejto dokumentácii nie sú riešené jednotlivé dôležité technické 
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detaily. Najväčšou katastrofou sú „ šikovný svojpomocný stavitelia“ ktorý sa do budovania 

bleskozvodu pustia na základe informácii s rôznych diskusných fór na internete a po 

povrchnom naštudovaní problematiky. Aj tu do písmenka platí staré porekadlo „ neučený 

majster hotový kat“. 

Realizačný návrh uzemňovacej sústavy musí teda vyhotoviť projektant elektrotechnik 

a budovať ju musí elektrotechnik. Nech sa uzemňovacia sústava zdá akokoľvek 

jednoduchá záležitosť ani z ďaleka tomu tak nie je. 

Najvýhodnejšia inštalácia uzemňovacej sústavy je jej inštalácia do betónových základov 

stavby. Takýto uzemňovač sa nazýva „Základový uzemňovač“. 

Budovanie bleskozvodu teda začína s výstavbou základov objektu. Realizátor musí teda 

mať podrobný výkres ako je potrebné základový uzemňovač uložiť, aký materiál použiť 

a kde je potrebné vyhotoviť vývody slúžiace k pripojeniu ďalších častí bleskozvodu. Pri 

všetkej úcte k zručnostiam a vedomostiam stavbárov neelektrotechnikom musíme počítať 

s tým že ich odborné vedomosti nie sú ani zďaleka dostatočné aby vyhotovili uzemňovač 

bez chýb a funkčných nedostatkov. Chyby urobené v tejto časti výstavby majú veľký vplyv 

na funkčnosť bleskozvodu a životnosť uzemňovacej sústavy. Ich odstránenie často krát nie 

je možné alebo ich odstránenie zbytočne navyšuje investičné náklady investora. Budovanie 

uzemňovacej sústavy teda prenechajte elektrotechnikovi ktorý vie ako je potrebné 

uzemňovač nainštalovať a inštaluje ju podľa realizačnej projektovej dokumentácie. 

Hlavnou požiadavkou je aby v betónových základoch bola uložená dostatočná dĺžka 

uzemňovacieho vodiča. Výpočet potrebnej dĺžky prenechajte na projektanta a zhotoviteľa 

realizačnej dokumentácie. V prípade, že obvodová dĺžka základov objektu nie je 

dostatočná je potrebné inštalovať ďalšie uzemňovače v zemi v okolí objektu. 

Tu je ale potrebné upozorniť na to, že uzemňovače uložené v zemi ktoré sú spojené 

s uzemňovačmi v betóne musia byť vyhotovené z nerezovej ocele triedy 1.4571 alebo 

1.4404. 

Takýto materiál sa označuje ako Nerez V4A. 

 

Obr. Nerezová pásovina V4A a vyhotovenie uzemňovača. 
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Na túto skutočnosť dôrazne upozorňuje aj platná technická norma STN EN 62305-3. Pri 

nedodržaní tejto požiadavky dochádza k rýchlej korózii časti uzemňovača uloženého 

v zemi. 

K prechodu uzemňovača s betónu do zeme sa nevyhneme skoro na žiadnej stavbe. Tieto 

vývody sú ďalšia najohrozenejšia časť uzemňovacej sústavy. Tieto vývody je tiež potrebné 

chrániť voči korózii. Za 5 až 15 rokov dôjde k takému zmenšenie prierezu vodiča alebo  

k jeho úplnému prerušeniu, že bleskozvod ako elektrický obvod prestane byť funkčný. 

 
Obr. Koróziou poškodený vodič po 15 rokoch od inštalácie 

Tu máme dve možnosti. Tiež môžeme použiť nerezový materiál V4A alebo použijeme 

poplastovaný vodič FeZn. Je to vodič s pozinkovaného materiálu ktorý je pokrytý vrstvou 

plastu ktorá zabraňuje korózii tohto vývodu. 

 

Obr. Poplastovaný vodič FeZn. 
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Obr. Korózia vývodu z uzemňovača pásovým vodičom FeZn na prechode betón - vzduch 

Svetový líder v problematike ochrany pred bleskom firma DEN+SӦHNE GmbH, ktorý 

pôsobí aj na Slovensku takéto vodiče bežne distribuuje a dodáva aj zákazníkom na 

Slovensku.   

Napriek tomu, že tieto opatrenia technická norma jednoznačne vyžaduje na privátnych 

stavbách na Slovensku sa s takouto realizáciu stretávane len výnimočne. Tento stav sa nedá 

chápať inak len ako šlendriánstvo a hrubá nekvalita a neprofesionalita ktorá v konečnom 

dôsledku spôsobuje nefunkčnosť celého systému LPS a tým robí z bleskozvodu 

nebezpečné elektrické zariadenie. Spôsobené to je neznalosťou a neprofesionalitou 

montážnych pracovníkov a šetrením na nesprávnom mieste. 

Na objektoch ktoré nemajú obvodový základový pás alebo základovú dosku a sú postavené 

na základových pilieroch sa doporučuje realizovať „Obvodový uzemňovač“. Takýto 

uzemňovač tvorí uzemňovací vodič uložený v zemi okolo objektu. Jeho inštaláciu je tiež 

potrebné vykonať počas výstavby objektu keď v okolí objektu ešte nie sú vyhotovené 

spevnené plochy a tiež je možné vyhotoviť vývod do objektu ktorým sa pripája 

k uzemňovacej sústave hlavná uzemňovacia prípojnica objektu. Táto je zvyčajne 

umiestnená v hlavnom rozvádzači objektu alebo hneď pri vstupe vodiča do objektu. Tento 

vývod pre pripojnicu prechádza cez rôzne materiály. Čo tiež znamená zvýšené korozívne 

namáhanie. Technická norma STN EN 62305-3 aj tu jednoznačne predpisuje ochranu voči 
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korózií. V praxi to opäť znamená že na vyhotovenie tohto vývodu použijeme materiál 

nerez V4A alebo už spomínaný poplastovaný vodič FeZn. 

Obvodový uzemňovač sa prioritne doporučuje realizovať aj pri rekonštrukciách 

existujúcich objektov. V takomto prípade sa však často stretneme zo situáciou,  že 

obkopanie celého objektu už nie je možné. V takomto prípade môžeme 20% dĺžky 

uzemňovača viesť v pivnici alebo suterénnych priestoroch objektu. Pri takýchto 

rekonštrukciách je tiež potrebné na vyhotovenie uzemňovacej sústavy myslieť počas 

rekonštrukcie nakoľko musíme počítať s tým, že privedenie vývodu z uzemňovacej sústavy 

k hlavnej prípojnici vyrovnania potenciálov si bude vyžarovať minimálne niekoľko 

prierazov stenách a podlahách objektu. 

Základový a obvodový uzemňovač majú spoločné označenie ako uzemňovacie sústavy 

Typ B. Ako už bolo vyššie uvedené sú technickou  normou s dôvodu jej technickej 

výhodnosti jednoznačne preferované. 

 

Obr. Typy uzemňovacích sústav 

V praxi sa však stretávame hlavne pri rekonštrukciách a opravách starších existujúcich 

objektov kde ani pri najväčšej snahe nie je možné uzemňovaciu sústavu Typ B realizovať. 
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V takomto prípade je technicky najvýhodnejšia inštalácia vertikálneho hĺbkového 

uzemňovača ku každému zvodu bleskozvodu. Vertikálne hĺbkové uzemňovače sa dajú 

inštalovať až do hĺbky 10 v závislosti od typu pôdy kde sa inštalujú.  Vertikálne hĺbkové 

uzemňovovače sa v praxi používajú už niekoľko desiatok rokov. Je však smutné, že na 

Slovensku až na pár výnimiek projektanti a odborné elektrotechnické firmy ktoré realizujú 

opravy uzemňovacích sústavy trochu zaspali dobu. Výnimku tvoria projektanti a firmy 

ktorý sa pravidelne v tejto oblasti vzdelávajú a majú skutočný záujem byť profesionálmi 

v problematike ochrany pred bleskom. Výchove a vzdelávaniu sa projektantov 

a montážnikov sa venuje na Slovensku aj spomínaný svetový líder v problematike ochrany 

pred bleskom firma DEHN+SӦHNE GmbH, ktorá ako prvá na svete začala takéto 

uzemňovače vyrábať a používať a tento typ uzemňovačov má registrovaný patent. 

Inštalácia vertikálnych hĺbkových uzemňovačov pritom nie je technicky a ani finančne 

náročná záležitosť. Jeho inštalácia má len minimálne priestorové nároky v okolí objektu. 

Hĺbkový uzemňovač sa zatĺka do zeme za pomoci bežne používaných silnejších búracích 

kladív aké sa dnes bežne u nás používajú. Miesto sekáča sa do kladiva upne špeciálny  

zatĺkací nadstavec. 

 

Obr. Zatĺkací nadstavec pre búracie kladivá je potrebné vybrať podľa typu a výrobcu kladiva 
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Obr. Inštalácia hĺbkového nadpájateľného uzemňovača 

Hĺbkový uzemňovač tvoria uzemňovacie tyče v dĺžkach 1m alebo1,5m ktoré sa zatĺkajú do 

zeme a postupne sa na seba vodivo nadpájajú. 

 
Obr. Hĺbkový nadpájatelný uzemňovač od výrobcu DEHN+SӦHNE. 
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Výhody hĺbkových uzemňovačov sú v už spomínanej malej náročnosti na priestor, rýchlosti 

realizácie a stabilnej vlhkosti zeme vo väčších hĺbkach. To zabezpečí minimálne zmeny 

prechodového odporu uzemňovača v jednotlivých ročných obdobiach. Aj pri  hĺbkových 

uzemňovačoch je potrebné si uvedomiť ohrozenie koróziou. Uzemňovače sú pripojené k hlavnej 

uzemňovacej prípojnici ku ktorej sú v objekte pripojené rôzne kovové konštrukcie kotlov, 

zábradlí, nádrží a konštrukcií ktoré sú zase vodivo spojené s kovovým armovaním v betóne. 

S týchto dôvodov sa na vyhotovenie hĺbkových uzemňovačov doporučuje použiť tyče 

s nerezovej ocele V4A.  

Inštaláciou samostatných uzemňovačov k jednotlivým zvodom vytvoríme uzemňovaciu 

sústavu Typ A. 

Účelom tohto článku bolo informovanie investorov, staviteľov a realizačné firmy, že na 

pohľad tak jednoduchá vec ako je zriadenie uzemňovacej sústavy až taká jednoduchá 

záležitosť nie je. Jej návrh a realizáciu je potrebné zveriť skutočným odborníkom 

v problematike ochrany pred bleskom. 

Uzemňovacia sústava je základnou funkčnou časťou bleskozvodu. Ostatné časti 

bleskozvodu môžu byť vybudované správne a v najvyššej kvalite ale bleskozvod nebude 

poskytovať spoľahlivú a funkčnú ochranu ak nebude funkčná uzemňovacia sústava. 

Argumenty typu , že sused si to tak neurobil a všetko je v poriadku neobstoja. Je potrebné 

si uvedomiť že ten „ susedov bleskozvod“ ako elektrický obvod nebol ešte nikdy zapnutý. 

Teda nebol do objektu zásah. Správny návrh a realizácia bleskozvodu je niekoľko krát 

náročnejšia ako návrh a realizácia ostatných elektrických obvodov. Všetky elektrické 

obvody je možné pred uvedením do prevádzky funkčne overiť v prevádzke. Pri 

bleskozvode to však nie je možné. Ten je potrebné realizovať správne na prvý krát bez 

možnosti uskutočniť funkčnú skúšku. 

Prvé skutočné overenie jeho funkčnosti príde len pri zásahu bleskom a vtedy je už neskoro 

na odstraňovanie projekčných a montážnych chýb. Škody spôsobené  a na objekte kde je 

nesprávne nainštalovaný bleskozvod nie je ani potrebné opisovať. Pre objekt a elektrické 

zariadenia v objekte sú to fatálne  škody. 

Zastúpenie firmy DEHN+SOHNE v Slovenskej republike Vám v prípade Vášho záujmu 

poskytne konzultácie k danej problematike. 

 Jiří Kroupa, zastúpenia pre Slovensko, 

kancelária DEHN + SӦHNE, 

MT: +421907 877 667,  

e-mail: j.kroupa@dehn.sk,  

http://www.dehn.sk  
 




