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PRÍLOHA 1  VZOR REVÍZNEJ SPRÁVY/PROTOKOLU Z MERANIA UZEMNENIA 
 
Výtlačok č.:           Počet listov:                                   Počet príloh: 

 

 
REVÍZNA SPRÁVA/PROTOKOL Z MERANIA UZEMNENIA  

(STN 33 1500, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, STN 62305-1 až 4, STN 34 1398)  
 
 
 
Revízny technik:          Adresa revízneho technika: 
 
Ev. č. osvedčenia: 

Pri revízii boli prítomní:  

Dátum začatia revízie:  

Dátum ukončenia revízie: 

Dátum vypracovania revíznej správy:    
 
Typ revízie:  VÝCHODISKOVÁ  PERIODICKÁ      MIMORIADNA 
 
Názov a adresa objektu: 
 
Objednávateľ revízie: 

Majiteľ objektu: 

Montážna firma/zriaďovateľ uzemnenia/bleskozvodu: 
 
Rozsah prehliadky: 

Vonkajšia ochrana uzemnenia/ochrana pred bleskom      Vnútorná ochrana uzemnenia/ochrana pred bleskom 

Poveternostné podmienky: 

Základné údaje o objekte: 

Typ objektu 

  pre bytové účely 

  administratívne účely 

  priemyslový objekt 

  objekt s nebezpečenstvom požiaru 

  objekt s nebezpečenstvom výbuchu 
  iný typ objektu… 

 

- Elektrické a neelektrické zariadenia umiestnené v objekte/na streche: (STA, anténa ZRS mobilných 
operátorov, klimatizačné jednotky, solárne/fotovoltické panely, a pod.)… 

- Trieda LPS ( hladina ochrany pred bleskom – LPL):  I II III IV 

- Typ zbernej sústavy:      tyče             závesné laná  vodiče mrežovej sústavy 

- Veľkosť ôk mrežovej sústavy (5x5m, 10x10m, 15x15m, 20x20m, iné rozmery): 

- Výška tyčového zberača (m): 

- Materiál strechy: 
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- Typ usporiadania uzemňovacej sústavy:  Usporiadanie typ A   Usporiadanie typ B 

- Druh zeminy: piesčitá, štrk, rašelina, kamenistá pôda, betón, íl, ornica, a pod. … 

- Stav zeminy: suchá, vlhká, zamrznutá … 

- Teplota: počasie v čase merania... 

- Zóny ochrany pred bleskom (LPZ):                LPZ0 LPZ0A LPZ0B LPZ1 LPZ2 
 

- Vyrovnanie potenciálov v nn inštalácii: sústavy TN, TT, IT 

- Použité SPD:   
  výrobca; 
   typové označenie; 
   miesto inštalácie; 

Použité meracie prístroje: 
- Typ a názov meracieho prístroja: 
- Výrobné (evidenčné) číslo meracieho prístroja: 
- Číslo kalibračného listu s uvedením dátumu kalibrácie a názvu firmy, ktorá kalibráciu vykonala: 

A. Predmet revízie:  
- Konkrétna špecifikácia predmetu revízie - LPS 
- Poznámka, čo bolo/nebolo predmetom, čo mohlo vyť revidované  

Poznámka: Bod A je pre revízneho technika a pre prevádzkovateľ/majiteľa dôležitý v zmysle splnenia 
požiadaviek pre vykonanie revízie. 

B. Rozsah revízie: 
- Vonkajšia ochrana pred bleskom  
- Vnútorná ochrana pred bleskom 
- Ochrana pred statickou elektrinou 
- Uzemnenie 

C. Predložená dokumentácia: 

1) Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51, (STN EN 60079-10, STN EN 61241-10) 
- Názov 
- Dátum vypracovania 
- Spracovateľ 
- Klasifikácia priestorov, určenie rozsahu zón/klasifikácia použitých látok 

 
2) Projektová dokumentácia LPS (technická/výkresová) 

- Spracovateľ 
- Dátum vypracovania 

3) Dokumentácia o určení rizika STN EN 62305-2 
4) Certifikáty a prehlásenie o zhode na použité zariadenia 
5) Pokyny pre montáž, uvedenie do prevádzky a údržba zariadenia 
6) Požiadavky na obsluhu 
7) Iná dokumentácia… 

D. Technický popis revidovaného zariadenia: 

E. Súpis vykonaných úkonov pri revízii: 

 E1. Prehliadka: 
E1.1. Vonkajšia ochrana pred bleskom: 

  
 E.1.1.1. Zachytávacia/zberacia sústava: 

 Parametre náhodných zachytávačov/zberačov  STN EN 62305-3, čl. 5.2.5, tab. 3 

 Zariadenie - zachytávacia/zberacia sústavaSTN EN 62305-3, čl. 5.2.1 
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 Ochranný uhol STN EN 62305-3 , čl. 5.2.2, tab. 2 

 Mrežová sústava STN EN 62305-3, čl. 5.2.2, tab. 2 

 Inštalácie/vzdialenosť uložených vodičov STN EN 62305-3, čl. 5.2.4, zachytávajúcej/zberacej 
sústavy od strechy 

 Uchytenie vodičov zachytávajúcej/zberacej sústavy STN EN 62305-3, čl. E.5.2.4, tab. E.1, 
pripojenie k zberacím tyčiam 

 E.1.1.2. Sústava zvodov: 
 Zachytávacia sústava-počet zvodov STN EN 62305-3, čl. 5.2, tab. 2 

 Vzdialenosť medzi zvodmi STN EN 62305-3, čl. 5.3.3, tab. 4 

 Zvody sú rozmiestnené rovnomerne po obvode objektu STN EN 62305-3, čl. 5.3.3 

 Počet zvodov pre izolovaný bleskozvod STN EN 62305-3, čl. 5.3.3 

 Zvody nie sú uložené v odkvapoch STN EN 62305-3, čl. 5.3.4 

 Veľkosť inštalačnej slučky STN EN 62305-3, čl. 5.3.4 

 Elektrická izolácia vonkajšieho LPS STN EN 62305-3, čl. 6.3 

 Použité materiály (rozmery) STN EN 62305-3, čl. 5.6.2, tab. 6 

 Skúšobná svorka (označenie) STN EN 62305-3, čl. 5.3.6 (obr. E. 23d) 

E1.1.3.  Uzemňovacia sústava: 
 Usporiadanie uzemňovacej sústavy pre daný objekt STN EN 62305-3, čl. 5.4.2.1 

 Dĺžka uzemňovačov podľa triedy LPS STN EN 62305-3, čl. 5.4.2.1 

 Použité materiály STN EN 62305-3, čl. 5.6.2, tab.7 

 Pasívna ochrana proti korózii STN 33 2000-5-54 ed.2, čl. NA. 7.5 

E1.1.4.  Ekvipotenciálné pospojovanie proti blesku – vonkajšie a vnútorné priestory: 
 Izolovaný LPS (pre kovové inštalácie) STN EN 62305-3, čl. 6.2.2 
 Neizolovaný LPS, (pospojovanie v mieste suterénu, alebo na úrovni terénu, vodiče sú pripojené k 

HOP) STN EN 62305-3, čl. 6.2.2 
 Minimálne prierezy vodičov pospojovania STN EN 62305-3, čl. 6.2.2, tab. 8, 9 

E1.2. Vnútorná ochrana pred bleskom: 

 E1.2.1. Uzemnenie a pospojovanie: 
 Minimálne prierezy vodičov pospojovania STN 33 2000-5-54/STN EN 62305-3, čl. 6.2.2, tab.8, 9 

 Uzemnenie STN EN 62305-4, čl. 5.1 

 Je zabezpečená čo najmenšia hodnota STN EN 62305-4, čl. 5.2 

 Impedancia pospojovania 

E1.2.2. Magnetické tienenie a trasy vedenia: 
 Tienenie vonkajších vedení vstupujúcich do objektu stavby STN EN 62305-4, čl. 4. 3 

 Rozhranie LPZ0A a LPZ1 zodpovedá (rozmery magnetického tienenia), STN EN 62305-3 tab. 3, 6. 

E1.2.3. Koordinovaná SPD ochrana: 
 SPD - koordinovane umiestnené na vstupu vedenia do každej zóny STN EN 62305-4, kap. 7, 

príloha C. 

 SPD musia byť inštalované, aby bola možná ich revízia STN EN 62305-3, čl. 6.2.1 

 Spojovacie vodiče k SPD majú minimálny prierez STN EN 62305-4, tab.1 

   
 E2. Meranie 

        Metoda merania: 

        Meranie prechodových odporov spojov:  

Za použitia oceľového armovania meria sa celkový odpor spojitosti vodivých častí, hlavne 
medzi spodnou a hornou časťou armovania. Nameraná hodnota odporu by nemala byť vyššia, 
ako 0,2 Ω. STN EN 62305-3. čl. 5.3.5. 

Meranie uzemňovacích odporov uzemňovačov (uzemňovacej sústavy): 

Hodnota odporu uzemnenia jedného uzemňovača nesmie byť vyššia, ako 10 Ω.  
(STN EN 62305-3. čl. 5.4.1, STN 33 2000-5-54); 
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F. Súpis zistených chýb 

 Zistené chyby musia byť špecifikované a priradené k jednotlivým článkom STN. 

G. Záver a vyhodnotenie/celkový posudok 

 Revízia bola vykonaná v súlade s uzatvorenou dohodou medzi revíznym technikom prevádzkovateľom 
z dňa… Prevádzkovateľ/majiteľ vytvoril revíznemu technikovi zodpovedajúce podmienky na vykonanie 
revízie. V priebehu revízie boli prítomní… Na zariadeniach neboli chyby, ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť vykonávania všetkých činností v priestoroch z hľadiska revízie… Drobné chyby boli 
určenými pracovníkmi odstránené na mieste a revíznym technikom boli skontrolované…  

 Stav od poslednej periodickej revízie zostal rovnaký/zhoršil sa… 

 Revízia bola vykonaná v súlade s STN: (napr. STN EN 62305-1až 4, STN 34 1398, STN 33 2000-5-54, STN 
33 2000-4-41, STN 33 2000-7-717…). 

 V súlade s STN EN 62305-3 (tab. E.2) a miestnymi prevádzkovými podmienkami bol po dohode 
s prevádzkovateľom určený termín ďalšej periodickej revízie… 

 Výsledky tejto revízie sa vzťahujú len na posudzovaný/revidovaný objekt. 

 Po revidovaní elektrickej inštalácie/zariadenia/bleskozvodu sa vykoná celkový posudok/záver:  

      
     ZÁVER 

 
Uzemňovacia/bleskozvodová sústava zodpovedá STN …........................... a bezpečnej prevádzke 

 

V ........................................., dňa 

 

S obsahom revíznej správy bol zoznámený(á), dňa:     

 

 
 

Podpis, pečiatka  prevádzkovateľa/majiteľa                    Meno a podpis,  číslo osvedčenia RT 
 
 

 
 
Rozdeľovník:    Výtlačok číslo 1:  Prevádzkovateľ/vlastník/majiteľ  
 Výtlačok číslo 2:  Dodávateľ zariadenia (montážna firma)   
 Výtlačok číslo 3:  Revízny technik  

 
  

Zoznam príloh:  1. Protokol o určení vonkajších vplyvov 
 2. Prehlásenie o zhode jednotlivých zariadení 
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