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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-7.2 je ochrana pred bleskom. Ochrana zariadení 
SRTP nie je predmetom riešenia tejto normy; SRTP riešia normy MGS-S-REF-I. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-7.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-7.2 nahrádza: 

podnikovú normu MGS-E-7.2 Bleskozvody, Rev 0.00.00, Prvé vydanie, 19.10.2006. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-7.2 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Blesk do zeme: je elektrický výboj atmosférického pôvodu medzi mrakom a zemou, ktorý 
sa skladá z jedného alebo viacerých úderov (pri ktorom/ktorých sa vyrovnáva náboj jednej 
polarity s nábojom opačnej polarity). 
 
Bleskový prúd: prúd tečúci miestom zásahu. 
 
Chránený objekt: je stavba alebo inžinierska sieť, pre ktorú sa vyžaduje ochrana pred 
účinkami blesku v súlade s touto normou. 
 
Úroveň ochrany pred bleskom (LPL - lightning protection level): je číslo, priradené 
súboru parametrov bleskového prúdu, ktoré sa používa pri návrhu ochranných opatrení v 
chránenom objekte na zníženie rizika 
 
Systém ochrany pred bleskom (LPS - lightning protection system): je komplexný 
systém, používaný na zníženie hmotnej škody, spôsobenej zásahom blesku do stavby. 
 
Vonkajší systém ochrany pred bleskom; bleskozvod: je časť LPS, ktorú tvorí  
zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. 
 
Vonkajší LPS izolovaný (oddialený) od chránenej stavby: je LPS, ktorého 
zachytávacia sústava a sústava zvodov sú umiestnené tak, aby cesta bleskového prúdu 
nebola v dotyku s chránenou stavbou. 
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Vnútorný systém ochrany pred bleskom: je časť LPS, ktorú tvorí ekvipotenciálne 
pospájanie proti blesku a /alebo elektrická izolácia od vonkajšieho LPS. 
 
Zachytávacia sústava: je časť vonkajšieho LPS, určená na zachytenie bleskov, 
využívajúca kovové konštrukčné prvky (tyče, mrežovú sústavu, závesné laná). 
 
Sústava zvodov: je časť vonkajšieho LPS, určená na zvedenie bleskového prúdu od 
zachytávacej sústavy do uzemňovacej sústavy. 
 
Uzemňovacia sústava: je časť vonkajšieho LPS, určená na zvedenie bleskového prúdu 
do zeme a tam na jeho rozptýlenie. 
 
Uzemňovač: je časť alebo súbor častí uzemňovacej sústavy, ktorá vytvára priamy 
elektrický kontakt so zemou a ktorá rozptýli bleskový prúd do zeme. 
 
Základový uzemňovač: je oceľová armatúra základu alebo dodatočný vodič, ktorý je 
uložený v betónových základoch objektu a používa sa ako uzemňovač.  
 
Uzemnenie: je úmyselné vodivé spojenie zariadení a predmetov so zemou. 
 
Skúšobná svorka: je spojka, ktorá je navrhnutá a umiestnená tak, aby bolo možné 
vykonať elektrickú skúšku a meranie súčastí LPS. 
 
Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku: je pospájanie oddelených kovových častí s 
LPS priamym vodivým spojením alebo spojením cez prepäťové ochranné zariadenia, na 
zníženie rozdielu potenciálov, spôsobených bleskovým prúdom. 
 
Elektromagnetický impulz blesku (LEMP - lightning electromagnetic impulse): sú 
elektromagnetické účinky blesku. 
 
Systém ochranných opatrení proti LEMP: je komplexný systém ochranných opatrení vo 
vnútornom systéme ochrany proti LEMP. 
 
Zóna ochrany pred bleskom (LPZ - lightning protection zone): je zóna, v ktorej je 
definované určité elektromagnetické pole. Hranice zón nemusia byť len hmotné hranice 
(napr. stena, podlaha alebo strop). 
 
Prepäťové ochranné zariadenie; prepäťová ochrana (SPD - surge protective device): 
je zariadenie, určené na obmedzenie prechodných prepätí a na zvedenie rázových 
prúdov. Obsahuje aspoň jeden nelineárny prvok. 
 
Koordinovaná ochrana SPD: je súbor vhodne vybraných SPD, skoordinovaný a 
inštalovaný tak, aby sa obmedzili poruchy elektrických a elektronických systémov. 
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3. Ochrana pred bleskom 

3.1 Všeobecne 

3.1.1 Ochranu pred bleskom riešiť v zmysle platných častí normy STN EN 62305. 

3.1.2 Ochrana objektu (stavby, inžinierskej siete) pred bleskom musí byť zrealizovaná tak, 
aby zásah blesku nastal predovšetkým do vonkajšieho systému ochrany objektu pred 
bleskom, nie do objektu alebo do zariadenia, ktoré je chránené. 

3.1.3 Vonkajší systém v kombinácii s vnútorným systémom ochrany objektu pred bleskom 
musí zabrániť ohrozeniu osôb a väčšine škôd na objektoch a ich obsahu, ktoré by inak 
mohli vzniknúť. 

3.1.4 Pre zníženie porúch vnútorných elektrických a elektronických systémov sa musí 
zrealizovať aj ochrana proti LEMP, ktorá musí obmedzovať prepätia, vyvolané zásahmi 
blesku do chráneného objektu, do zeme v blízkosti chráneného objektu alebo prenesením 
prepätí po vedení, pripojenom k chránenému objektu. 

3.1.5 Pre riešenie uzemnenia platí tiež norma MGS-S-REF-E-7.1 Uzemnenie. 

3.2 Zriadenie ochrany objektu pred bleskom 

3.2.1 Ochrana objektu pred bleskom sa musí zriaďovať u objektov na základe 
vyhodnotenia rizika v súlade s STN EN 62305-2. 

3.2.2 Vyhodnotenie rizika a výber najvhodnejších opatrení musí vykonať projektant 
ochrany pred bleskom, t. j. špecialista, ktorý je spôsobilý a má skúsenosti v projektovaní 
LPS; pri výbere postupovať v súlade s STN EN 62305-4, STN EN 62305-3 a STN EN 
62305-1. 

3.2.3 Typ a umiestnenie LPS sa musí brať do úvahy už pri návrhu novej stavby s cieľom 
využiť elektrické vlastnosti stavby a vytvoriť účinný uzemňovací systém stavby. 

3.2.4 Ak je existujúca stavba vybavená ochranou pred bleskom, musí sa zabezpečiť, aby 
po rekonštrukcii stavby (jej strechy, inej časti alebo prístavbe stavby), pri zmene účelu 
stavby alebo pri rekonštrukcii existujúcej ochrany pred bleskom stavby, ochrana pred 
bleskom stavby vyhovovala požiadavkám tejto MGS-S-REF-E-7.2 a teda platným častiam 
STN EN 62305.  

3.3 Vonkajší systém ochrany pred bleskom 

3.3.1 Vonkajší systém ochrany pred bleskom riešiť v súlade s STN EN 62305-3. 

3.3.2 Vonkajší LPS je možné vo väčšine prípadov prichytiť ku chránenej stavbe. 

3.3.3 Neizolovaný (neoddialený) vonkajší LPS inštalovať len vo výnimočných prípadoch. 

3.3.4 Izolovaný (oddialený) vonkajší LPS použiť u stavieb s horľavou krytinou, s horľavými 
stenami a v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. 
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3.3.5 Izolovaný (oddialený) vonkajší LPS použiť aj u zariadení citlivých na 
elektromagnetické pole alebo u stavieb, kde sa predpokladá ich neskorší vplyv na zmeny 
LPS. 

3.3.6 Náhodné súčasti LPS 

3.3.6.1 Na vytvorenie vonkajšieho LPS je možné využiť aj náhodné zachytávače a iné 
časti LPS, ale len za predpokladu splnenia všetkých požiadaviek, ktoré uvádza STN EN 
62305-3. 

3.3.6.2 Náhodné súčasti z vodivých materiálov, ktoré zostanú súčasťou vonkajšku stavby 
a nezmenia sa (napr. vzájomne prepojené oceľové armovania, kovové opláštenia stavby, 
...) sa môžu použiť ako časti LPS. 

3.3.6.3 Ak sa nesplnia požiadavky na minimálnu hrúbku náhodných kovových súčastí 
LPS, musia sa potrubia a nádrže zahrnúť do chránenej stavby. 

3.3.7 Zachytávacia sústava 

3.3.7.1 Pre umiestnenie zachytávacej sústavy použiť nasledovné metódy: 

a) metóda ochranného uhla (pre ochranu jednoduchých stavieb), 

b) metóda valivej gule (pre ochranu ľubovoľného objektu), 

c) metóda mrežovej sústavy (pre ochranu rovinných plôch). 

3.3.7.2 Súčasti zachytávacej sústavy umiestniť na exponovaných miestach stavby, v 
rohoch, na hranách (najmä v horných častiach stavby). 

3.3.7.3 Pri stavbách vyšších ako 60 m uvažovať so zachytávacou sústavou pred bočnými 
údermi blesku, najmä v prípade výskytu hrotov, rohov a hrán, resp. umiestnenia 
elektronických zariadení. 

3.3.7.4 Ak sú u zachytávacej sústavy použité zachytávacie tyče, musia sa na streche 
vzájomne spojiť tak, aby došlo k bezpečnému rozdeleniu bleskového prúdu. 

3.3.7.5 Ak je predpoklad zhromažďovania vody na streche, zachytávaciu sústavu 
umiestniť nad predpokladanú najvyššiu možnú úroveň hladiny vody. 

3.3.7.6 Rádioaktívne zachytávače v podniku nie sú prípustné. 

3.3.8 Sústava zvodov 

3.3.8.1 Zvody umiestniť tak, aby spájali miesto zásahu so zemou viacerými paralelnými 
cestami a cesta bleskového prúdu bola čo najkratšia. 

3.3.8.2 Zvody umiestniť pravidelne po obvode chránenej stavby. Ak je možné, jeden zvod 
umiestniť na každý nechránený roh stavby. 

3.3.8.3 Každý neizolovaný (neoddialený) LPS musí mať minimálne  dva zvody. 

3.3.8.4 Zvody inštalovať priamo a zvisle, ak je možné, ako priame pokračovanie vodičov 
zachytávacej sústavy. 
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3.3.9 Skúšobná svorka 

3.3.9.1 Skúšobná svorka sa musí umiestniť na každom pripojení zvodu k uzemňovacej 
sústave, okrem náhodných zvodov, ktoré sú spojené so základovým uzemňovačom. 

3.3.9.2 Pre účely merania sa skúšobná svorka musí dať otvoriť pomocou náradia; pri 
bežnom používaní musí byť uzavretá. 

3.3.9.3 Skúšobné svorky musia inštalovať vo výške 1,8 až 2 m nad zemou. Skrutky a 
matice musia byť z mosadze alebo z konštrukčnej ocele galvanicky zinkovanej. Svorky 
z ocele zabezpečiť povrchovou ochranou zinkovaním v ohni. 

3.3.10 Uzemňovacia sústava 

3.3.10.1 Odpor uzemňovacej sústavy musí byť ≤ 10 Ω (meraný pri nízkej frekvencii). 

3.3.10.2 Z hľadiska ochrany pred bleskom riešiť samostatnú integrovanú uzemňovaciu 
sústavu stavby, ktorá je vhodná pre všetky účely (ochrana pred bleskom, napájacia sieť 
nn, telekomunikačná sieť, ...). 

3.3.10.3 Pre uzemňovaciu sústavu použiť usporiadanie typu B (obvodový vodič okolo 
chránenej stavby min. z 80 % dĺžky uložený v zemi alebo základový uzemňovač), najmä 
pri stavbách s väčším množstvom elektronických zariadení alebo nebezpečenstvom 
požiaru.  

3.3.10.4 Obvodový uzemňovač uložiť v hĺbke minimálne 0,5 m v zemi a vo vzdialenosti 
cca 1 m od vonkajšej steny objektu. 

3.3.11 Spoje 

3.3.11.1 Počet spojov na vedeniach a zvodoch obmedziť na minimum. 

3.3.11.2 Drôty a laná sa medzi sebou musia spájať vhodnými spojovacími svorkami. 

3.3.11.3 Zváranie používať len výnimočne, pričom u oceľových vodičov je nutné v mieste 
zvaru vykonať spoľahlivú a trvanlivú ochranu pred koróziou. 

3.4 Vnútorný systém ochrany pred bleskom 

3.4.1 Vnútorný systém ochrany pred bleskom riešiť v súlade s STN EN 62305-3. 

3.4.2 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. 

3.4.3 Nebezpečným iskreniam medzi rôznymi časťami zabrániť: 

a) ekvipotenciálnym pospájaním, 

b) elektrickou izoláciou. 
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3.4.4 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku 

3.4.4.1 Pri ekvipotenciálnom pospájaní musia byť do LPS zapojené: 

 kovové časti stavby, 

 kovové inštalácie, 

 vnútorné systémy, 

 vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe. 

3.4.4.2 Vzájomné spojenie urobiť: 

a) vodičom vyrovnania potenciálov (ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie 
náhodným pospájaním), 

b) prepäťovými ochrannými zariadeniami (tam, kde nie je možné urobiť priame 
pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov). 

3.4.4.3 Prepäťové ochranné zariadenia (SPD) inštalovať tak, aby bola možná ich kontrola. 

3.4.4.4 V prípade izolovaného (oddialeného) vonkajšieho LPS sa ekvipotenciálne 
pospájanie proti blesku musí urobiť na úrovni terénu. 

3.4.4.5 Pri vonkajšom LPS, ktoré nie je izolované sa ekvipotenciálne pospájanie proti 
blesku musí urobiť: 

a) v suteréne alebo na úrovni terénu: 

  vodiče vyrovnania potenciálu sa musia pripojiť k prípojnici vyrovnania potenciálov, 

 prípojnica vyrovnania potenciálov musí byť ľahko prístupná, 

 prípojnica vyrovnania potenciálov sa musí spojiť s uzemňovacou sústavou, 

 pri stavbách nad 20 m môže byť viac prípojníc vyrovnania potenciálov, musia byť 
však vzájomne prepojené, 

b) ak nie sú splnené požiadavky na izoláciu. 

3.4.4.6 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku sa musí urobiť čo najkratším a 
najpriamejším spôsobom. 

3.4.4.7 Pri vonkajších kovových častiach sa ekvipotenciálne pospájanie proti blesku musí 
urobiť čo možno najbližšie k vstupu chránenej stavby. 

3.4.4.8 Ak sú vodiče vnútorných systémov tienené alebo uložené v kovových trubkách 
musia sa tieto pospájať. 

3.4.4.9 Vodiče vnútorných systémov, ktoré nie sú tienené alebo uložené v kovových 
trubkách sa musia pospájať cez prepäťové ochranné zariadenia. 

3.4.4.10 Vodiče PE alebo PEN v sieťach TN sa musia pospájať s LPS (buď priamo alebo 
cez SPD).  

3.4.4.11 Pre ekvipotenciálne pospájanie proti blesku u vedenia pripojeného k chránenej 
stavbe platí: 

a) všetky vodiče jednotlivých vedení sa majú pospájať (buď priamo alebo cez SPD), 

b) živé vodiče sa musia pospájať len cez SPD k prípojnici vyrovnania potenciálov, 

c) vodiče PE alebo PEN v sieťach TN sa musia pospájať k prípojnici vyrovnania 
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potenciálov (buď priamo alebo cez SPD), 

d) ak sú vedenia tienené alebo uložené v kovových trubkách. musia sa tienenia a 
trubky pospájať, 

e) ekvipotenciálne pospájanie proti blesku tienenia alebo trubiek sa musí urobiť čo 
najbližšie k vstupu do stavby. 

3.4.5 Elektrická izolácia vonkajšieho LPS 

3.4.5.1 Elektrická izolácia medzi zachytávacou sústavou alebo zvodmi a kovovými 
časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami riešiť vzdialenosťou „d“ 
medzi týmito časťami, ktorá je väčšia, ako dostatočná vzdialenosť „s“. 

3.4.5.2 Dostatočná vzdialenosť sa nemusí dodržať pri stavbách s kovovým alebo 
elektricky vzájomne pripojeným oceľovým armovaním. 

3.4.5.3 V prípadoch, že vedenie alebo vonkajšie vodivé časti sú pripojené k stavbe, pri 
vstupe do stavby je nutné zaistiť ekvipotenciálne pospájanie proti blesku (buď priamo 
alebo cez SPD).   

3.5 Systém ochrany pred bleskom pri stavbách s priestormi s nebezpečenstvom 
výbuchu  

3.5.1 LPS pri stavbách s priestormi s nebezpečenstvom výbuchu riešiť v súlade s STN 
EN 62305-3, príloha D. 

3.5.2 Ak je nutné zriadiť ochranu pred bleskom musí byť použitá minimálne trieda LPS II. 

3.5.3 Zriadenie LPL I je nutné najmä ak je okolie alebo vybavenie budovy citlivé na účinky 
bleskového výboja. 

3.5.4 LPS musí byť navrhnuté tak, aby pri priamom údere blesku v mieste úderu 
nevzniklo žiadne prepálenie alebo rozstreknutie materiálu. 

3.5.5 Pre uzemňovaciu sústavu použiť usporiadanie typu B. 

3.5.6 Odpor uzemňovacej sústavy musí byť čo najmenší, nie väčší ako 10 Ω. 

3.5.7 V rámci LPS riešiť aj ekvipotenciálne pospájanie. 

3.5.8 Všetky časti vonkajšieho LPS (zachytávacia sústava a zvody) sa musia nachádzať 
vo vzdialenosti minimálne 1 m od nebezpečných priestorov. 
Ak to nie je možné, vodiče, ktoré prechádzajú vo vzdialenosti do 0,5 m od nebezpečných 
zón,  majú byť priebežné alebo spoje závitové alebo zvárané. 

3.5.9 Ak je to možné, SPD sa musia inštalovať mimo nebezpečných zón. 

3.5.10 Pripojenie k potrubiu sa má vyhotoviť tak, aby pri prechode bleskového prúdu 
nevzniklo iskrenie. 
Vhodné pripojenie k potrubiu je privarenými praporcami alebo závitmi na skrutky v 
prírubách. 
Pripojenie pomocou objímok používať len s využitím na to určených zariadení. 
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3.5.11 Samostatne stojace nádrže uzemniť minimálne dvakrát. 

3.5.12 Pri nádržiach s plávajúcimi strechami musí byť plávajúca strecha vodivo spojená s 
plášťom nádrže. 

3.5.13 Nadzemné kovové potrubia mimo technologických zariadení musia byť každých 
30 m pripojené na uzemňovaciu sústavu s pásovým (FeZn 30x4 mm) alebo s tyčovým 
uzemňovačom. 

3.6 Elektrické a elektronické systémy v stavbách 

3.6.1 Návrh ochrany pred bleskom pre  elektrické a elektronické systémy v stavbách riešiť 
v súlade s STN EN 62305-4.  

3.6.2 Ako základné ochranné opatrenia proti elektromagnetickým účinkom blesku (LEMP) 
použiť: 

a) uzemnenie a vyrovnanie potenciálov, 

b) magnetické tienenie, 

c) trasy vedení, 

d) koordinovanú ochranu SPD 
a ich kombinácie. 

3.6.3 Ochranu pred LEMP riešiť zónami ochrany pred bleskom (LPZ) s definovanými 
použitými ochrannými opatreniami. 

4. Aktívne bleskozvody 

Aktívne bleskozvody sa v podniku nesmú zriaďovať. 

5. Projekt ochrany pred bleskom 

Projekt ochrany pred bleskom musí obsahovať minimálne: 

a) protokol o určení vonkajších vplyvov, 

b) zoznam predpisov a noriem, 

c) technický popis riešenia ochrany pred bleskom, 

d) vyhodnotenie rizika podľa STN EN 62305-2 a stanovenie LPL a LPS, 

e) dispozičné riešenie, 

f) riešenie vonkajšieho LPS (zachytávacia a uzemňovacia sústava a sústava 
zvodov), 

g) riešenie vnútorného LPS (ekvipotenciálne pospájanie proti blesku a/alebo 
elektrická izolácia od vonkajšieho LPS a prepäťové ochranné zariadenia (SPD)), 

h) riešenie ochrany pred bleskom pre elektrické a elektronické systémy (zóny 
ochrany ako systém ochranných opatrení proti LEMP). 

6. Zoznam príloh 
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Vzťah LPS a LPL 
 

 
 
 
LPL podľa vrcholových prúdov blesku 
 

 
 

Závislosť ochranného uhla na výške hrotu 
 

 
 

 
Polomer valivej gule 
 
 

 
 
 

 
Veľkosť oka mreže neizolovanej (neoddialenej) 
zachytávacej sústavy 
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Vysvetlivky: 
 
 
LPZ 0A - vonkajšia zóna, kde je ohrozenie spôsobené priamym zásahom blesku a netlmeným elektromagnetickým poľom 

blesku 
 

LPZ 0B - vonkajšia zóna, ktorá je chránená pred priamym zásahom blesku, ale kde je hrozba netlmeného 
elektromagnetického poľa vyvolaného bleskom 
 

LPZ 1 - vnútorná zóna, kde rázový prúd je obmedzený rozdelením prúdu a SPD na hranici LPZ; priestorové tienenie 
môže stlmiť elektromagnetické pole blesku 
 

LPZ 2 - vnútorná zóna, kde rázový prúd je ďalej obmedzený rozdelením na hranici LPZ a ďalšími SPD; prídavné  
priestorové tienenie sa môže použiť na ďalšie zoslabenie elektromagnetického poľa blesku 
 

LPZ 3, 
...n 

- vnútorná zóna, kde rázový prúd je ďalej obmedzený rozdelením na hranici LPZ a ďalšími SPD; prídavné  
priestorové tienenie sa môže použiť na ďalšie zoslabenie elektromagnetického poľa blesku 
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