
PROČ UŽÍT V ELEKTROINSTALACI PŘEPĚŤOVOU OCHRANU? 
Užití přepěťových ochran je už v této době standardní součást běžných elektroinstalací. Tento systém 

ochrany elektroinstalace a koncových zařízení tedy spotřebičů co jsou 

permanentně připojeny do elektrické sítě, jako jsou TV, audio a video zařízení, 

pračky, myčky lednice a podobné, je v nově budovaném objektu, nebo při 

rekonstrukci objektů či jejich částí i vyžadován. Požadavek na ochranu nalezneme 

nejenom v  nařízení vlády, ale i ve vyhláškách a zákonech [1]. Přepěťové ochrany slouží 

k ochraně elektrických zařízení a přístrojů před vysokým přepětím poškozujícím izolaci a 

slouží k bezpečnému  vyrovnání potenciálů. Jejich nejdůležitější součástí jsou napěťově 

závislé odpory tedy varistory a supresorové diody anebo v případě svodičů bleskových 

proudů jiskřiště či bleskojistky [2].  

 

Bez ohledu na zákonná ustanovení, by měl ochranu před bleskem na svém objektu vyžadovat každý, 

zvláště pak: 

 když objekt zřetelně převyšují své okolí, jako např. na vrcholcích hor, výškové domy, věže. 

 když objekt mají měkkou střešní krytinu ze dřeva nebo slámy nebo když při jejich stavbě bylo 
použito lehce vznětlivých materiálů. 

 když se v objektu skladují výbušné látky, nebo když jsou instalována průmyslová zařízení 
potenciálně ohrožující okolí. 

 když je třeba zvláštním způsobem ochránit osoby a kulturní hodnoty. 

CO JE TO PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA? 
Představme si přepěťovou ochranu jako přepouštěcí ventil, který vyrovnává tlak mezi dvěma 

hladinami, které jsou odděleny přepážkou, jakmile na jedné straně stoupne hladina nad mez, kterou 

přepážka vydrží, ventil otevře a uzavře se v okamžiku, kdy jsou obě dvě hladiny opět vyrovnány. 

Podle toho s jakou energií se počítá, je třeba koncipovat ochranu. Velkou energii blesku nedokáže 

zpracovat malý svodič určený do zásuvky. Neplatí bohužel ani to, že by stačil 

jeden svodič na vstupu do domu a byla by v něm všechna zařízení chráněna. 

Svodiče se instalují v posloupnosti svodič bleskových proudů, svodič přepětí, 

platí zásada, že by chráněné zařízení, třeba počítač, mělo být instalováno do 

5 m od posledního svodiče přepětí, při delších délkách vodičů by pak mohla 

hrát roli i elektromagnetická indukce, se kterou je třeba také počítat.   

JAK SE URČUJE NASAZENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN A ZAŘÍZENÍ 

OCHRANY PROTI BLESKU? 
Provedení a umístění přepěťových ochran a umístění ochrany proti účinkům bleskového proudu s 

určením počtu účinných svodů po objektu a provedení zemniče, se provádí podle souboru norem 

ČSN EN 62 305-1-4 ed 2.   



Tento soubor norem se skládá z částí:  
1) Obecné principy 
2) Řízení rizika 
3) Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 
4) Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

 

Pro určení jak bude provedena ochrana proti účinku blesku a typy použitého zařízení pro 
provedení ochrany objektu je část normy č. 2, která je nedílnou součástí PD k objektu. Výpočet rizika 
je proveden na základě informací o stavbě, kolik bouřkových dnů v roce je v oblasti, kde stojí, jaká jej 
její velikost, jak je stavba používaná, provedení stavby, vybavení stavby atd. Tyto parametry určují 
výslednou hodnotu pro zařazení do tříd ochrany proti blesku. Tyto třídy se vyznačují parametry pro 
provedení ochrany před bleskem [LPS] a ochrany před účinky přepětí [SPD]. 

DĚLENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN 
Přepěťové ochrany se dělí na tři stupně. Tyto tři stupně se používají v instalacích za měřícím 

zařízením rozvodných závodů v sítích do 1000V[3]. Přepěťové ochrany v rozvodech-technické sítě 

(telekomunikační a datová zařízení a systémy) se používají dva stupně přepěťových a podle[4]. 

 

KDE SE PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA POUŽÍVÁ? 

 Systémové zařízení jiskřiště se používá pro uzemnění a pro vyrovnání potenciálů 

v instalačních sítích do 1000V.[5] 

 Svodiče bleskových proudů„typ I“ na přepětí při přímých a blízkých úderech blesků, 

doporučené umístění v instalacích je na rozhraní LPZ 0 A /1. [5] 

 Svodiče přepětí „typ 2 a 3“ na přepětí při vzdálených úderech blesku, spínací přepětí a výboje 

statické elektřiny, doporučené umístění v instalaci na rozhraní LPZ 0 B a výše. [5] 

 Kombinované svodiče „typ 1 pod označením B+C“ na přepětí při přímých a blízkých úderech 

blesku, doporučené umístění v instalaci na rozhraní LPZ 0 A/1 a 2. [5] 

Norma ČSN EN 62305 [6] definuje zóny bleskové ochrany LPZ z hlediska přímého i nepřímého účinku 

blesku. Tyto zóny jsou charakteristické zásadními přechody elektromagnetických podmínek ve svých 

hraničních oblastech. 

 LPZ 0A : 

Zóna, která bude pravděpodobně zasažena přímým úderem blesku, a proto z ní hrozí zavlečen úplný 

bleskový proud. Vyskytuje se zde přímé elektromagnetické pole. 

 LPZ 0B : 

Zóna, kde nejsou místa zasažena přímým úderem blesku, avšak vyskytuje se zde téměř netlumené  

elektromagnetické pole. 

 LPZ 1 : 



Zóna, kde prostory nebudou zasaženy přímým úderem blesku a kde proudy ve všech vodivých 

instalacích jsou značně utlumeny ve srovnání se zónami LPZ 0A aLPZ 0B. V této části zóny je 

elektromagnetické pole již utlumeno. 

 Následné zóny (LPZ 2, atd.): 

Pokud je ve stavebním objektu potřebné další snížení svodových proudů nebo elektromagnetického 

pole, je třeba projektově[7], ale i fyzicky zabezpečit tzv. následné zóny. Hodnoty pro tyto zóny se 

určují podle celkových požadavků na snížení vnějších vlivů, působících na chráněné instalace a 

systém. Používá se obecné pravidlo, že se zvyšujícím se  počtem ochranných zón se snižují účinky 

interference elektromagnetického pole a bleskového proudu. V hraničních oblastech individuálních 

zón je nezbytné zabezpečit ochranné pospojení všech kovových částí včetně zajištění jeho periodické 

kontroly. 

Pozn.: Vytváření vazeb na hraničních oblastech mezi LPZ 0A , LPZ 0B , a LPZ 1 je uvedeno v řadě norem 

ČSN EN 62305. Elektromagnetická pole uvnitř konstrukce jsou ovlivněna i jejich vyústěním, např. 

okny, oplechováním (okapy, římsy) a trasou vedení kabelů do 1000V. 

Na obrázku je znázorněn příklad rozdělení chráněného objektu do několika zón. Přívody energetické 

sítě včetně telekomunikačních linek vstupují do chráněné zóny právě v jednom bodě (LPZ 1) a jsou 

připojeny k ekvipotenciální sběrnici 1 na hraniční oblasti LPZ 0A,LPZ 0B a LPZ 1. Vedení jsou navíc 

připojena k místní ekvipotenciální sběrnici zón LPZ 1 a LPZ 2. Vnější kryt 1 konstrukce je spojen s 

ekvipotenciální sběrnicí 1 a vnitřní kryt 2 s ekvipotenciální sběrnicí 2. V místech, kde kabely prochází z 

jednoho LPZ do druhého, musí být spojení realizováno na všech hraničních oblastech. 

Výše popsané rozčlenění chráněného objektu do ochranných zón poskytuje možnosti účinné ochrany 

rozvodu sítě do 1000V pomocí vložení ochranných SPD [6] (obvykle na rozhraní zón LPZ 0→1 a LPZ 

1→2) a dalších ochranných SPD na rozhraní zón LPZ 2→3. 

Standardně je doporučováno na rozhraní LPZ 0→1vkládat tzv. 1. stupeň ochrany konkrétně svodič 

bleskového proudu třídy I zkoušený bleskovým proudem Iimp(10/350). Na rozhraní LPZ 

1→2 se doporučuje vkládat 2. stupeň ochrany – svodič napětí třídy II zkoušený 

zkušebním impulsem Imax(8/20). Na rozhraní LPZ 2→3 a následně podél navazujícího 

vedení je potom doporučováno osazovat po cca 10m tzv. 3. stupeň ochrany třídy III 

rovněž zkoušený zkušebním impulsem Imax(8/20). 

Pro zvlášť důležitá chráněná zařízení je doporučováno rozhraní LPZ 2→3 zabezpečit kvalitní průchozí 

přepěťovou ochranu třídy III. V případě, že existují sousední objekty, mezi nimiž vedou silové a 

sdělovací kabely, pak by měly být uzemňovací systémy propojeny a doporučuje se 

zřídit mnoho paralelních cest za účelem redukce proudů v kabelech. Síťový 

uzemňovací systém pak bude splňovat všechny požadavky. Další způsob, jak 

redukovat vlivy bleskového proudu je vkládání kabelů do kovových trubek nebo 

železobetonových žlabů, začleněných do síťového uzemňovacího systému.  

 

 



Grafika rozmístění zón okolo stavebního objektu 
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