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Problematika uzemnění a ochrany před 
bleskem pro nadzemní trasové uzávěry
Problematika uzemnění a ochrany před bleskem pro nadzemní trasové uzávěry je řešena 
podle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 Ochrana před bleskem. Nejprve musí být 
provedena analýza rizika škod od blesku podle ČSN EN 62305-2 ed. 2. Všude tam, kde se 
vyskytují pracovníci i externích firem, musí být stanoven jejich počet a počet pracovních hodin 
za rok. Vyskytne -li se v dané technologii prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být podle této 
normy stanovena minimálně třída ochrany LPS II.

Pozn.: Pokud nebude chráněno nadzemní potrubí jímací soustavou, měly by být provedeny vi-
zuální kontroly tohoto potrubí minimálně dvakrát za rok. Toto opatření je stanoveno s ohledem 
na zeslabení tloušťky stěny potrubí v místě úderu blesku.
 
Ochranou proti nebezpečným účinkům atmosférické elektřiny (blesku) se zabývají i dále uve-
dená pravidla praxe a výklad Federálního úřadu pro normalizaci a měření:

TPG 605 02 REGULAČNÍ STANICE, REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

6.2.1  Ochrana proti nebezpečným účinkům atmosférické elektřiny (blesku) musí být navr-
žena, provozována a udržována v souladu s platnými technickými normami, zejména 
podle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2. Především musí být proveden 
výpočet dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 62305-3 ed. 2. Na základě tohoto 
výpočtu se doporučuje použít systém izolovaného hromosvodu.

6.2.5  Vstupní a výstupní potrubí regulační stanice (RESO) vedená po zemi nebo nad 
zemí, včetně hlavních uzávěrů plynu, se musí chránit před následky přímého 
zásahu blesku pomocí bleskojistek nebo jiných svodičů přepětí.

6.2.6  Je -li venkovní kovové potrubí uloženo na kovových konstrukcích, které jsou samy 
dobře a trvale uzemněny a jejichž jednotlivé části jsou trvale vodivě spojeny a vodivě 
propojeny s potrubím, nemusí se dělat zvláštní svody.

TPG 609 01 REGULÁTORY TLAKU PLYNU PRO VSTUPNÍ TLAK DO 4 BAR VČET-
NĚ. UMÍSŤOVÁNÍ A PROVOZ

6.2  Ochrana proti účinku blesku a uzemnění

6.2.1  Ochrana proti účinku blesku musí být navržena, provozována a udržována podle sou-
boru ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.
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6.2.5  Ochrana proti nebezpečným účinkům atmosférické elektřiny musí být navržena, pro-
vozována a udržována podle platných technických předpisů v souladu s platnými 
technickými normami, zejména podle souboru ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.

TPG 920 22 PROTIKOROZNÍ OCHRANA V ZEMI ULOŽENÝCH OCELOVÝCH 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ. PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ AKTIVNÍ 
OCHRANY

4.5  Elektrická zařízení

Elektrická zařízení aktivní ochrany sestávají zpravidla z:

d) uzemnění elektrických zařízení. Uzemnění musí dosahovat hodnot stanovených 
projektem, který musí být zpracován v souladu s elektrotechnickými předpisy 
(uzemnění skříně, kiosku, chráničů odrazových lan, bleskojistky, oddělovacích 
bloků a modulů apod.), viz ČSN EN 62305-3 a 4 ed. 2 a ČSN 33 2000–5–54 
ed. 3.

TPG 920 26 KATODICKÁ OCHRANA POTRUBÍ ULOŽENÝCH V ZEMI
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3.  Uložení potrubí na mostní konstrukci (nadzemní přechody) – kontrola izolování úseku po-
trubí na ocelové konstrukci se provádí před připojením k přilehlým úsekům potrubí ulože-
ným v zemi. Přechodový odpor mezi úsekem potrubí na ocelové konstrukci a vlastní ocelo-
vou konstrukcí musí být nejméně 10 Ω (potrubí musí být uzemněno přes bleskojistku).

ČSN EN ISO 15257  Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracov-
níků katodické ochrany.

ČSN EN 12954  Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – 
Všeobecné zásady a aplikace na potrubí.

TPG 702 04 PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z OCELI S NEJVYŠŠÍM PROVOZNÍM 
TLAKEM DO 100 BAR VČETNĚ

5.1.3   Uzavírací armatury, osazené do nadzemních částí potrubí nebo jejich části vyčníva-
jící nad terén, musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci (uzamčené oplocení, 
uzamčené nebo sejmuté ovládání apod.). Při uzemňování částí vyčnívajících nad 
terén se postupuje podle TPG 935 01.

5.12   Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny



Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz

5.12.1  Plynovody vedené nad zemí musí být chráněny proti účinkům atmosférické elektřiny 
v souladu se souborem norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 při respektování požadav-
ků ČSN 03 8376 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Nadzemní části plynovodů se uzemňu-
jí, jestliže výška nad terénem je větší než 4 m, nebo jejich přechod nad terénem 
je delší než 20 m.

TPG 201 01 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ NA PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍCÍCH PLYNU

6.10.4  Uzavírací armatury v zemi se zahází zeminou. Uzavírací armatury se izolují obdobně 
jako potrubí. Uzavírací armatury, jejichž ovládání vyčnívá nad terén, musí být uzem-
něny, oploceny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Oplocení musí být vysoké 
alespoň 1,8 m a musí být opatřeno uzamykatelným vchodem. Tato zařízení by měla 
být v ochranném prostoru jímací soustavy podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 a měl by být 
proveden také výpočet dostatečné vzdálenosti s. Na základě tohoto výpočtu se dopo-
ručuje použít systém izolovaného hromosvodu.

TPG 905 01 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PROVOZU PLYNÁREN-
SKÝCH ZAŘÍZENÍ

2.2.8.3  Kontrola příslušenství plynovodu se zaměřením na:

g)  uzemnění – vizuálně stav uzemnění a bleskojistek, nadzemních částí trasových 
uzávěrů, velkoobjemových filtrů na trase plynovodu.

TPG 703 01 PRŮMYSLOVÉ PLYNOVODY

4.1.4   Potrubí průmyslového plynovodu musí být chráněno před nebezpečným dotykovým 
napětím, vodivě pospojováno a uzemněno; nadzemní části potrubí musí být chráněny 
před bleskem a proti účinkům statické elektřiny.

Např.: ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-42, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3,  
ČSN EN 62305-1až 4 ed. 2.

TPG 982 03 PLNICÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA S POHONNÝM SYS-
TÉMEM CNG

3.8   Všechny části plnicího zařízení musí být navzájem elektricky vodivě spojeny 
a uzemněny. Ochrana před účinky statické elektřiny musí vyhovovat požadavkům 
ČSN 33 2030, ochrana před účinky atmosférické elektřiny požadavkům souboru no-
rem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.



Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz

TPG 304 02 PLNICÍ STANICE STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU PRO MOTORO-
VÁ VOZIDLA

3.10   Všechny části plnicí stanice se navzájem elektricky vodivě spojují a uzemňují. 
Ochrana před účinky statické elektřiny musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2030, 
ochrana před účinky atmosférické elektřiny požadavkům souboru norem 
ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.

TPG 935 01 TRASOVÉ UZÁVĚRY PLYNOVODŮ Z OCELOVÝCH TRUB

3.23   TU s nadzemní konstrukcí se doporučuje pro ochranu před účinky atmosfé-
rické elektřiny uzemnit podle souboru norem ČSN EN 62305-3 a 4 ed. 2. Spoje se 
vodivě propojí podle ČSN 33 2030. Propojení konstrukce TU se zemnicí soustavou se 
provádí prostřednictvím vhodného prvku (např. oddělovacím členem).

Výklad Federálního úřadu pro normalizaci a měření z 5. 10. 1989, který provedl šetření 
a jednání s Výzkumným ústavem energetickým, k čl. 202 a 208 ČSN 34 1390 ve vztahu k pro-
blematice nadzemních přechodů potrubí s hořlavými plyny a kapalinami.

Nadzemní přechody potrubí s hořlavými plyny a kapalinami se uzemňují, jestliže jejich výška 
nad terénem je větší než 4 m nebo jejich přechod nad terénem je delší než 20 m. Pokud je 
nadzemní přechod jak nižší než 4 m tak kratší než 20 m, přechod se neuzemňuje.

Stanovisko ČPS:
Rozhodnutí, zdali trasový uzávěr uzemňovat, by mělo vycházet z vyhodnocení rizik podle ČSN 
EN 62305-2 ed. 2 a vypracovaného protokolu o určení vnějších vlivů trasového uzávěru.

Pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny se trasové uzávěry s nadzemní konstrukcí 
uzemňují podle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2., nestanoví -li provozovatel jinak. 
Spoje se vodivě propojují podle ČSN CLC/TR 60 079-32-1.

Pokud je aplikováno uzemnění a plynovod je chráněn katodickou ochranou, propojení se zem-
nící soustavou se provádí prostřednictvím vhodného prvku např. bleskojistkou.

V souladu s tímto stanoviskem bude upraven čl. 3.23 v rámci plánované revize TPG 935 01.

Jiří Rubek, 7. 12. 2018


