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Připravovaná edice 3 souboru norem IEC 62305 1 až 4

V současné době probíhá v mezinárodní elektrotechnické komisi IEC/TC 81 Ochrana před
bleskem připomínkování edice 3, která již v sobě zahrnuje technickou specifikaci IEC TS 62561-
8. Jedná se o tyto úpravy, které budou zakomponovány do připravované třetí edice normy IEC
62305-3, potažmo ČSN EN 62305-3:

- Čl. 5.5 Součásti
Součásti pro izolovaný LPS jsou izolované podpěry a izolované vodiče. Obojí jsou součástí
IEC TS 62561-8.

- Doplnění tabulky 7 Materiál, tvary a minimální průřezy vodičů jímací soustavy,
jímacích tyčí, uzemňovacích přívodů a svodů je doplněna o text:
Pokud izolační vodič splňuje požadavky technické specifikace IEC TS 62561-8, lze průřez zmenšit
na zkoušenou hodnotu.

- Čl. 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti km
Další informace naleznete v IEC TS 62561-8.

- Literatura
IEC TS 62561-8, Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 8: Požadavky na součásti
pro izolovaný LPS

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Technická specifikace IEC TS 62561-8 ed.1 z roku 2018

Technická specifikace IEC TS 62561-8 ed.1 je předstupněm normy IEC 62561-
8, potažmo normy STN EN 62561-8. Vyšla v lednu 2018 pouze v anglickém 

jazyce. Tento dokument specifikuje požadavky a zkoušky na:

- izolační podpěry používané ve spojení s jímacím systémem a svody, pro které 
je zapotřebí potvrdit dodržení dostatečné vzdálenosti,

- izolované vysokonapěťové vodiče, včetně jejich specifických spojovacích 
prvků, které mají být podrobeny zkouškám viz obr. 3. 

Testování izolačních distančních podpěr a izolačních vysokonapěťových vodičů 

pro prostředí s nebezpečím výbuchu není součásti této specifikace. Požadavky a 
zkoušky na jiné typy součástí pro izolovaný LPS jsou brány v potaz.
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Technická specifikace IEC TS 62561-8 ed.1 z roku 2018

Pro izolační podpěry a vysokonapěťové vodiče jsou předepsány tyto typy zkoušek:

- odolnost vůči UV záření,
- odolnost vůči korozi,

- mechanické zkoušky,
- elektrické zkoušky.

Obecné požadavky na izolované vodiče

Izolovaný vodič musí: 

- plnit funkci bezpečné izolace vodiče v případě úderu blesku s přihlédnutím k 
mechanickým a environmentálním vlivům,

- být navržen a konstruován tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace,
- být kombinovatelný s vhodnými prvky pro jeho připevnění k povrchu chráněné 

konstrukce bez poškození vodiče nebo izolace,
- být kompatibilní s materiálem povrchu, ke kterému je připevněn,

- splňovat požadavky na mechanické a elektrické zkoušky.

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Technická specifikace IEC TS 62561-8 ed.1 z roku 2018

Vysokonapěťový impulzní generátor 

Legenda:
1 vysokonapěťový impulzní generátor 
2 vysokonapěťový impulzní dělič
3 zařízení na měření impulzů
4 srovnávací uspořádání (jiskřiště) 
5 zkoušený vzorek
sc vzdálenost jiskřiště
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Vodiče řady HVI podle IEC/TS 62561-8-ed.1.0                                                                              
Požadavky na součásti izolovaného hromosvodu 

HVI 
150 kA
(EX)

HVI light
150 kA

HVI power
200 kA
(EX)

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Certifikáty HVI podle IEC/TS 62561-8-ed.1.0                                                                              
Požadavky na součásti izolovaného hromosvodu 
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Článek z časopisu Elektro 5/2021 
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Shrnutí

Seminar für Sachverständige in Prag 14.9.2012

Výhody řešení pomocí izolovaného hromosvodu:
- Jednoduché řešení železobetonových budov se skleněnými fasádami, plechovými 

střechami, či dřevostavbami. Dále pak stavby s hořlavými střechami nebo hořlavými 
stěnami.

- Snadná rekonstrukce hromosvodu pro stávající technologické objekty.
- Je zajištěna disponibilita komunikací, technologických funkcí s ohledem na následné 

výpadky výroby v průběhu bouřkové činnosti.
- Izolace bleskových proudů do hodnoty 200 kA vůči vnitřním elektrickým a elektronickým 

systémům.
- Nejbezpečnější řešení vnější ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody řešení pomoci řady vodičů řady HVI®:
- izolace bleskového proudu vůči vnitřním kovovým instalacím objektu (kompletní nebo 

částečná),
- snížení počtu svodů s ohledem na cenu,
- bezpečné řešení vnějších, skrytých i vnitřních svodů.
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Nedodržení technických norem při instalaci elektrárny může způsobit škody za miliony. Tak tomu bylo i 
v našem nedávném případu - sporu mezi zhotovitelem (dodavatelem) fotovoltaické elektrárny (FVE) a 
jeho zákazníkem. Jedná se téměř o modelový příklad odpovědnosti zhotovitele za vady FVE a za škodu 
způsobenou těmito vadami. Vyvstalo v něm několik otázek, v nichž by měl mít jasno každý, kdo zvažuje 
nákup FVE na klíč.

2:0 pro blesk
Zákazník, který si elektrárnu objednal, je společnost zabývající se výrobou automobilových součástek. 
Nechala si na střeše své výrobní haly a na přilehlých pozemcích vystavět FVE o výkonu 590 kWp. Ta však 
fungovala bezchybně jen pár let, než došlo k první škodní události - blesk během bouřky zničil několik 
měničů napětí a jejich výměna stála přes milion korun. Opravu FVE naštěstí proplatila pojišťovna. Druhou 
škodní událost podobného typu o rok později však už pojišťovna proplatit nechtěla: úder blesku 
tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), ale i napájecí zdroje a kamery.

Škoda za jeden a půl milionu korun byla tentokrát zaplacená téměř celá z kapsy klienta.

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Technické normy a smlouva o dílo  
V daném případě zhotovitel prokazatelně nedodržel normy ČSN, které regulují ochranu před bleskem a 
přepětím, a to konkrétně normu ČSN EN 62305. Tato technická norma je přitom normou závaznou, 
protože na její použití odkazuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Parametry této technické normy tedy zhotovitel měl při zhotovení FVE vzít do úvahy a to bez ohledu na 
to, zda smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem odkazovala/neodkazovala na použití 
této technické normy. 
Podle obchodního zákoníku (tak jako i podle nového občanského zákoníku - NOZ) dále platí, že dílo 
musí být provedeno v takové jakosti, aby vyhovovalo účelu vymezenému ve smlouvě, jinak účelu 
obvyklému.

Zákazník si zhotovení FVE objednal u zhotovitele ''na klíč' z toho důvodu, že zhotovitel jako odborník v 
dané oblasti měl mít znalosti potřebné k tomu, aby FVE byla zhotovena v souladu se všemi 
právními předpisy a aplikovatelnými normami ČSN tak, aby byla schopna bezpečného a řádného 
provozu. Tak by to totiž očekával každý podnikatel objednávající si obdobný předmět plnění.
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Skrytá vada díla

Poté, co znalec pojišťovny vyhodnotil FVE jako neodpovídající technickým normám ČSN, pokusil se 
objednatel tuto vadu FVE reklamovat u zhotovitele a domoci se jednak nároků z vad FVE, jednak 
náhrady škody způsobené těmito vadami. 

Odpověď zhotovitele ale byla zamítavá. Přesto se objednatel nakonec domohl slevy z ceny FVE i 
náhrady veškeré škody způsobené vadami FVE. 

Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu FVE (spočívající v odchylce od technických norem)     
jako skrytou vadu.

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016NPÚ 2012

Položené otázky                                  

1) Odpovídá návrh, instalace a revize fotovoltaické elektrárny
“Smlouvě o dílo” (dále jen SoD)?
2) Jestliže neodpovídá, tak konkrétně v kterých bodech?

3) Měla být na základě SoD vystavena revize hromosvodů?

4) Jsou nainstalované přepěťové ochrany dostačující?

5) Jsou dostatečně ochráněny komunikační vstupy měničů před
bleskem a přepětím?
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Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE
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Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace
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Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
FVE není chráněna před přímým úderem blesku
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
na panelech FVE je potenciál bleskového proudu
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
fotovoltaické panely jsou elektronická zařízení!!

Impulzní odolnost fotovoltaických panelů se pohybuje v rozmezí mezi 8 až 10 kV

Bleskový proud může vygenerovat rozdíl potenciálů mezi hromosvodním drátem                         
a vnitřnímu elektronickými obvody desítky až stovky kV

Bohužel málokterý výrobce fotovoltaických panelů i udává ve svých katalogových listech
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Blesk zapálil kovovou halu – seník o rozměrech 80 m x 30 m
škody 3 000 000 Kč (zdroj Televize Nova)
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Blesk zapálil kovovou halu – seník o rozměrech 80 m x 30 m
škody 3 000 000 Kč (zdroj Televize Nova)
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Kontrola dostatečné vzdálenosti čl. 6.3 STN EN 62305-3 (2011):
- čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddáleného) LPS,
- čl. 5.3.3 Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS.

Když toto není možné dodržet, je potřeba provést stínění:
- podle STN EN 62305-3 (2011):
- čl. 4.3 Propojení ocelového armování stavby ze železobetonu,            
- čl. 5.5.3 Spoje,
- čl. E.4.3 Stavby ze železobetonu
- čl. E.4.3.2 Použití ocelového armování v betonu
- čl. E.4.3.3 Svařování nebo svorkování ocelových armovaných prutů
- čl. E.4.3.7 Svody
- podle STN EN 62305-4 (2011):
- čl. A.3.2 Mřížové prostorové stínění – bezpečný odstup ds

Posuzování ochrany před bleskem podle souboru STN EN 62305 (2011, 2013) 
Ochrana před bleskem

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Posuzování ochrany před bleskem podle souboru                                             
STN EN 62305 (2011, 2013) stínění nebo-li Faradayova klec

www.elektrika.cz/edehn.cz
eDEHN#4: Neopakujte nejčastější chyby v ochraně před bleskem!
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-neopakujte-nejcastejsi-chyby-vochrane-pred-bleskem
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Posuzování ochrany před bleskem podle souboru STN EN 62305-4 (2011)
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Stínění (Faradayova klec) podle STN EN 62305- 3 a 4 (2011) 
Výsledky expertízy Doc. Ing. Plcha, CSc. - pro objekt 20 x 20 x 20 m 
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Škody od úderu blesku – přeskok ze železobetonového sloupu
uhynulo 26 krav – škoda 1 500 000 Kč

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/blesk-bourka-ceskokrumlovsko-kravy-skot-chovatel-umrti.A200608_163631_budejovice-zpravy_mcb

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

28

Škody od blesku na železobetonu
nebezpečí přeskoku části bleskového proudu na osoby – výrobní haly!!

Pozor na vnitřní sloupy – stálá pracoviště osob - nebezpeční do 3 m od sloupů!
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Nové vzorové projekty DEHN s.r.o.
https://www.dehn.cz/cs/vzorove-projekty

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Úder blesku způsobil v pondělí večer výbuch, který poškodil nebo 
zničil až šest ropných nádrží ve skladu v Coloradu

Příčina – použití náhodných součástí pro průchod bleskového proudu
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Prostředí s nebezpečím výbuchu 
STN EN 62305-2 (2011), čl. 5.4 Zvláštní postupy pro ocenění potřeby ochrany

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

HEP

Oddálené vedení

Koncové zařízení

Izolovaný/oddálený hromosvod

S1 S1

s s 

Vnitřní
elektroinstalace

Klimatizace/komín

Oddálené vedení
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- podle odstavce 5.1.2 Jímací soustava
„Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit 
v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích,
které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím 
obsahu (viz. Příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, 
stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a 
požáru,

Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti obsahu stavby 
zaručují snížení vyzařovaného elektromagnetického pole způsobeného 
průchodem bleskového proudu ve svodech.

- podle přílohy D.5.1 
„Všechny části vnějšího LPS ( jímací soustava a svody) se musí nacházet 
ve vzdálenosti minimálně 1 m od nebezpečných prostorů.“

Prostředí s nebezpečím výbuchu 
STN EN 62305-3 (2011)

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

- podle odstavce 5.3.2 Soustava svodů pro izolovaný hromosvod

Umístění musí být provedeno tímto způsobem:

a) Je-li jímací soustava tvořena z jímacích tyčí na oddáleně stojících 
stožárech (nebo jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo vzájemně 
propojeného armování, je potřebný minimálně jeden svod pro každý 
stožár.

Prostředí s nebezpečím výbuchu 
STN EN 62305-3 (2011)
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Způsob provedení ochrany před bleskem dle STN EN 62305  stanoví 
projektant (nikoliv montážní firma) dle platné legislativy a ČSN. 

- podle odstavce E.4.2.3.1
„..Je v kompetenci projektanta LPS vyhodnotit elektrické a fyzikální vlastnosti 
náhodných součástí LPS a zabezpečit, aby byly minimálně ve shodě 
s požadavky této normy.
Použití kovového armování, například armovaného betonu, jako vodiče 
ochrany před bleskem vyžaduje pečlivé zkoušky a znalosti národních 
stavebních norem,…“

Prostředí s nebezpečím výbuchu 
STN EN 62305-3 (2011) 

© DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

- podle odstavce E.5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS 

Izolovaný vnější LPS by měl být použit, když by průchod bleskového 
proudu způsobil ve spojených vnitřních vodivých částech škody na stavbě 
nebo na jejím vnitřním vybavení.

POZNÁMKA 1 Použití izolovaného LPS je výhodné tam, kde se předpokládá, 
že změny na stavbě mohou vyžadovat změny LPS. 

LPS by měl být instalován na stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými 
vodivými částmi, kdy je požadováno, aby bleskový proud netekl přes zdi 
stavby do uvnitř instalovaných zařízení.

- podle odstavce E.5.2.6 Izolovaná (oddálená) jímací soustava
Izolovaný LPS může být tedy uplatněn u stavby ze železobetonu, který zlepší 
ještě více elektromagnetické stínění.

Prostředí s nebezpečím výbuchu 
STN EN 62305-3 (2011) 
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Škody od úderu blesku 
Zapálení objektu od plechové střechy
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Škody od úderu blesku 
Zapálení objektu od plechové střechy
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Zkouška napěťovou vlnou 100 kV 1,2/50 µs (materiál 
minerální vata)
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Objekt veřejné správy
plechová střecha – riziko vzniku požáru
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Objekt veřejné správy
plechová střecha – riziko vzniku požáru
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Objekt veřejné správy
plechová střecha – riziko vzniku požáru
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Objekt veřejné správy
plechová střecha – riziko vzniku požáru
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Objekt veřejné správy
plechová střecha – riziko vzniku požáru
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Projekt hromosvodu na rezidenčním domu
jímací soustava/dostatečná vzdálenost s LPS III od 10 kA do 100 kA
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Projekt hromosvodu na rezidenčním domu
výpočet dostatečné vzdálenosti s (pro LPS III, beton, cihla, tuhý materiál)

výpočet dostatečné vzdálenosti s je proveden pro LPS III - 40 kA!!!
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Projekt hromosvodu na rezidenčním domu
výpočet dostatečné vzdálenosti s (pro LPS III, beton, cihla, tuhý materiál)

výpočet dostatečné vzdálenosti s je proveden pro LPS III - 100 kA
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NOSNÁ ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

Pro holý drát AlMgSi
nedodržení dostatečné vzdálenosti s na mnoha místech!!!
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Skrytý svod upevnění na monolitu LPS III
nedodržení dostatečné vzdálenosti s = 0,45 m 
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Skrytý svod upevnění na monolitu
nedodržení dostatečné vzdálenosti s = 0,45 m 

Délka uzemňovacího přívodu je 2 m 
některé jsou dokonce 7m až 10 m!!
Dostatečná vzdálenost se prudce zvýší!! 
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Elektroinstalace přímo v armovaném monolitu
nedodržení dostatečné vzdálenosti s = 0,68 m
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Elektroinstalace přímo v armovaném monolitu
nedodržení dostatečné vzdálenosti s = 0,68 m
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Projekt ochrany před bleskem na rezidenčním domu
plechová střecha – ochrana pomocí vodiče HVI
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Nedodržení dostatečné vzdálenosti – hrozí požár objektu
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Nedodržení dostatečné vzdálenosti – hrozí požár objektu
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Ochrana před bleskem pro doškové střechy 
možná rizika – hořlavá krytina

Sláma se na železném hřebeni nejprve vyčeše, tím se zbaví kratších stébel a stonků plevele. Připravený materiál se
vkládá do dřevěného korýtka, které je podélně rozdělené na dvě poloviny.

Sláma se používá jako tepelná izolace i do konstrukcí plochých střech. Podkladní vrstvou mohou být desky OSB s 
vyšším faktorem difuzního odporu vykazující μ > 200. Difuze vodní páry do konstrukce a následné kondenzaci se 
zpravidla zabrání slepením desek a přelepením spár mezi deskami vzduchotěsnou a parotěsnou páskou.
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Ochrana před bleskem pro doškové střechy 
možná rizika – hořlavá krytina

Podle STN EN 62305-2:
- Tabulka C.5 – Hodnoty snižujícího činitele rf v závislosti na riziku požáru stavby

POZNÁMKA 5 Za stavby s vysokým rizikem požáru mohou být pokládány stavby 
postavené z hořlavých materiálů, stavby se střechou zhotovenou z hořlavého 
materiálu nebo stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m2.  

Podle STN EN 62305-3:
- podle odstavce 5.1.2 „Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by 

měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve 
vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz. Příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou 
krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a 
požáru.
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pro vodič HVI s = 0,5 m 

Ochrana před bleskem pro doškové střechy 
možná rizika – výpočet dostatečné vzdálenosti
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Projekt ochrany před bleskem 
pro doškové střechy pomocí vodiče HVI
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Nové publikace DEHN s.r.o.
https://www.dehn.cz/cs/referencni-videa
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Ochrana před bleskem pro doškové střechy 
vnitřní ochrana LPL - DEHNventil DV M TNC
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Nové reference DEHN s.r.o.
https://www.dehn.cz/cs/reference
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Děkuji za Vaší pozornost!

63


