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vyžadovaná platnými právními předpisy 
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ZÁMĚR 

Projektová dokumentace, jejíž součástí je i projektová 
dokumentace na zařízení pro ochranu před bleskem a 
zemnící soustavy                                       (PROJEKTANT) 

Dokumentace musí obsahovat výpočet rizik podle ČSN..,   
viz.   Vyhláška č. 268/2009 Sb.                ( PROJEKTANT)    

Posouzení dokumentace 

NEPŘÍSLUŠÍ 
SÚIP ani TIČR 

SÚIP , dle platných 
právních předpisů 

TIČR na 
základě žádosti 

Schvalovací řízení a vydání stavebního povolení 

REALIZACE 

Zařízení 
nepodléhá 

dozoru 
TIČR 

ZAŘÍZENÍ PODLÉHÁ DOZORU 
TIČR 

Oznámení na TIČR zahájení montáže 
zemnící soustavy          (mont.organizace) 

                            Revize zemnící soustavy (revizní technik) 

Výběr vhodného zařízení                         ( PROJEKTANT) 

Technická inspekce České republiky (TIČR)  Odborné a závazné stanovisko        Zákon č. 174/1968 Sb. 
§6a (1) Organizace státního odborného dozoru podle §1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických 
zařízení 
a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, 
obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických 
zařízení, 
 

Po ukončení montáže požádat TIČR  o 
stanovisko                   (mont. organizace) 

Realizace stavby 

Oznámení na TIČR o zahájení montáže 
hromosvodu                 (mont.organizace) 

                             Montáž hromosvodu  (mont.organizace) 

                              Revize hromosvodu      (revizní technik) 

Po ukončení montáže a provedené revizi 
požádat TIČR o odborné a závazné 
stanovisko                     (mont.organizace) 

Kolaudační souhlas 

. Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
§3  Pro účely této vyhlášky se rozumějí 

k) normovou hodnotou konkrétní technický 
požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová 
metoda, národně stanovené parametry, technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí a technických 
zařízení, obsažený v příslušné české technické 
normě, jehož dodržení se považuje za splnění 
požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky, 
 

§ 36 Ochrana před bleskem 
§36 (1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na 
stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl 
způsobit 
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve 
stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním 
shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, 
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení 
nebo stavbě pro větší počet zvířat, 
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných 
službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, 
budově pro spojová zařízení a nádraží, 
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a 
hořlavých hmot, kapalin a plynů, 
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných 
hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, 
muzeu, budově, která je kulturní památkou, 
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, 
které podle písmen a) až d) musí být před bleskem 
chráněny, 
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí 
zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší 
nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního 
komína, věže, rozhledny a vysílací věže. 
 
§36 (2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být 
proveden výpočet řízení rizika podle normových 
hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných 
opatření stavby. 
 
§36 (3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem 
se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.  


