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ÚVOD
V průběhu jednání s ČEZ Distribucí, a.s. a následných soudních jednání jsem byl opakovaně napadán, že
požaduji zřízením kvalitního uzemnění stožárů vvn naprosto nadstandardní věc, které není z pohledu
běžného provozu vedení vvn nezbytná. Bylo mi opakovaně vytýkáno, že stávající systém stožárů vvn se
základy bez uzemnění je naprosto dostatečný. Opakovaně mi bylo argumentováno, že pod vedením nejsou
sbírány žádné mrtvoly. Opakovaně mi bylo zdůrazněno, že ČEZ Distribuce nemá žádnou evidenci o tom,
že by krokové nebo dotykové napětí někdy zabilo nějakou osobu nebo dobytek, volně žijící zvěř a jiné
živočichy.  Opakovaně  mi  bylo  argumentováno  vedoucím  standardizace  Ing.  Machem,  že  zemědělec
neobíhá okolo stožáru s motykou, nýbrž jezdí okolo nich na bezpečných moderních strojích.

Dal jsem si tedy tu práci a shromáždil 10 následujících případů, na kterých chci zde demonstrovat, že
tvrzeni Ing. Macha  a celého vedení ČEZ Distribuce, a.s. / ČEZ, a.s. o tom, že jimi spravovaná energetické
soustava je bezpečná, jsou v příkrém rozporu s každodenní realitou. Zároveň upozorňuji, že níže popsané
případy jsou jen špičkou ledovce, kdy pouze jen asi 5-10% nehod  a úrazů je publikováno ve veřejných
sdělovacích prostředcích.

Dále upozorňuji, že na stávajících deseti případech chci také demonstrovat, že stávající vedení ČEZ / ČEZ
Distribuce naprosto nezvládlo identifikaci rizik  a jejich řízení, což je jednou ze základních podmínek pro
udělení licence na provozování distribuční soustavy elektřiny ve smyslu Energetického zákona 458/2000
Sb. Místo poctivé analýzy rizik a vytýčení jasného programu na jejich odstranění se stávající vedení ČEZ
soustředilo pouze na místy až trapné mediální kampaně a to ještě pouze v případech smrtelných nehod,
které se nedaly zamést pod koberec. 

Pro zvážení celkového rozsahu problému považuji za důležité uvést následující tabulku:

Provozovatel sítě
Jmenovité napětí

[kV]
Délka vedení

[km]
Průměrné
rozpětí [m]

Počet stožárů
[ks]

ČEPS, a.s. 400 3 510 400 8 775

ČEPS, a.s. 200 1 909 350 5 454

ČEPS, a.s. 110 89 230 387

ČEZ Distribuce, a.s. 110 9 787 230 42 552

EON ČR, s.r.o. 110 3 276 230 14 243

PRE, a.s. 110 202 230 878

ČEZ Distribuce, a.s. do 35 49 697 110 451 790

EON ČR, s.r.o. do 35 21 754 110 197 763

PRE, a.s. do 35 3 829 110 34 809

Celkem 94 053 124,3 756 651

Z toho ČEZ 59 484 120,3 494 342

 Z toho ČEZ % 63,25 - 65,33

Z uvedené tabulky je vidět, že ČEZ Distribuce, a.s., obhospodařuje cca 2/3 všech elektrických sítí  a s nimi
spojených téměř půl  miliónu stožárů a sloupů na území ČR. Stožárem se rozumí ocelová příhradové
konstrukce, kdežto sloupy jsou v převážné většině předepjaté železobetonové a pouze okrajově dřevěné.

Neexistuje  žádná  centrální  evidence  úrazů  osob,  dobytka,  volně  žijící  zvěře  a  ptactva  elektrickým
proudem. Neexistuje žádné evidence požárů způsobených stožáry / sloupy s výjezdem hasičů k nim. Je
hanbou rozvodných společností, že tyto údaje neevidují a nezveřejňují.
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Tento dokument byl vytvořen jako příloha dopisu zodpovědným institucím, na kterém se dále pracuje.
Technicky byl  dokončen do té míry, že nic  nebrání  jeho zveřejnění.  Formulace vlastního dopisu však
zabere ještě nějaký čas. Do té doby jsem se rozhodl zveřejnit alespoň jeho přílohy.

V následujících 11 přílohách jsem se snažil uceleným způsobem analyzovat 10 případů poruch vedení /
staveb, na kterých bych chtěl demonstrovat, že tyto poruchy nejsou řídké, jsou systematické, způsobují
smrtelná zranění osob, dobytka, volně žijící zvěře a ptactva v naprosto nekontrolovatelném rozsahu. V
jedenácté příloze je pak srovnán stávající systém uzemnění stožárů vvn (Systém ČEZ) a námi navržený
systém uzemnění (Systém Maděra v roce 2010).

Tímto dokumentem také dokládám, že vůbec nebyla zvážena požární bezpečnost sítí  nn, vn,  a vvn a
existující rizika nebyla žádným způsobem identifikována a řízena.

Pouze  nedostatečným  způsobem  byla  zvážena  nebezpečnost  jednotlivých  stožárů  v  případě  zásahu
bleskem.  Obecně  je  tvrzeno,  že  stožáry  /  sloupy  jsou  pro  případ  blesku  bezpečně  uzemněny  svým
železobetonovým základem, což bylo v tomto dokumnetu opakovaně do základu vyvráceno.

Byla  provedena  rozsáhlá  analýza  růstu  potenciálu,  dotykových  a  krokových  napětích  v  jednotlivých
případech, které má za cíl zamezit dalším spekulacím ohledně uzemnění stožárů / sloupů a pochybným
mediálním  kampaním.  Forma  dokumentu  byla  zvolena  jako  veřejná  s  cílem,  aby  informace
nashromážděné v tomto dokumetu mohly být použity veřejností, školami, majiteli pozemků a podnikateli
na ochranu jejich práv.

Nyní krátce o každém z deseti případů:

Ad1) V Trutnově byl zabit dělník při opravě základu stožáru 35kV pod napětím. Postupoval podle platné
metodiky DSO-MP-0020-00r. Při práci byla porušena snad všechna bezpečnostní opatření, které pro tento
druh práce existují. ČEZ zajistil bezpečnost práce a pracoviště nulovým způsobem.

Ad2) Na farmě Olešná byla zabita elektrickým proudem ze stožáru 22kV tři odrostlá telata. ČEZ tvrdí v
opakovanch mediálních kampaních, že lidé nejsou ohroženi. Jak vyplvá z níže uvedených výpočtů vzrůstu
potenciálu, dotykových a krokových napětí jedná se o lež. Bylo jen štěstím, že izolátor při vzniku oblouku
nepraskl odobně jako v případech viz 1.7. Pak mohlo dojít k zabití pracovníků farmy nebo jejích matitelů.

Ad3) V roce 2000 byla na stejném místě u stejného stožáru zabita krokovým napětím kráva předchozí
majitelky farmy. ČEZ prohlásil majitelce, že kráva pošla z jiných důvodů a odmítl jí uhradit škodu. Škoda
byla pak následně uhrazena Českou státní pojišťovnou.

Ad4)  Při  zásahu stožáru  bleskem byly  zabity  dva  koně pasoucí  se  72  m od středu stožáru.  ČEZ byl
odsouzen k ůhradě škody majitele koní z důvodu nedostatečného uzemnění stožáru.

Ad5) V České republice je ročně zabito elektrickým proudem minimálně 117 tisíc ptáků, většinou dravců.
Ptáci jsou tímto tempem vybíjeni již 40 let a s postupným náběhem pak již 56 let. Celkem bylo již zabito
asi pět miliónů ptáků. ČEZ se na tomto čísle podílí z cca 2/3, tj. na vedeních ČEZ zahynulo za tu dobu asi
3,3 miliónu ptáků.

Ad6) Cca půl miliónu betonových sloupů vedení převážně 22kV je ohroženo zásahem blesku. Sloupy jsou
nedostatečně uzemněny pouze svou železobetonovou konstrukcí. Z důvodu absence řádného uzemnění
hrozí  v  případě zásahu bleskem nejen  smrtelná  kroková a  dotyková napětí,  ale  i  pády vodičů  a tím
následné úrazy elektrickým proudem nebo požáry.

Ad7) Zde jsou uvedeny čtyři požáry betonových sloupů. Tři z nich byly zaviněny obloukem na izolátoru
22kV z toho dva způsobili ptáci a jeden veverka. Ve všech třech případech pak praskl izolátor, vodič se
dotkl vodivé konzoly a zapřičinil vznik následného požáru s výjezdem hasičů. Čtvrtý případ dokazuje, že
oblouk může hořet po řadu minut až hodin i na sloupu nn.

  

M103 181 UVEVN 002 Uzemnění vedení vn a vvn – Analýza současného stavu 5



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Ad8) Michal Kříž uvádí, že ne na všech místech jsou jako součást uzemnění použity tzv. ekvipotenciální
prahy. Ty byly součástí návrhu naší technologie u každého stožáru vvn již v roce 2011, za kterou jsme
ovšem byli vyloučeni z databáze dodavatelů ČEZ. Benešovský deník ve svém článku uvádí, že krokové
napětí je nebezpečné nejen pro dobytek, ale i pro lidi. Navrhuje, aby každý ze sloupů byl oplocen. Jak
jsme vypočítali ve 2, tak nebezpečná zóna má poloměr cca 18 metrů. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že
délka plotu pro jeden stožár by byla cca 130 metrů.  Pro všech cca 500 000 stožárů ČEZ by pak bylo
potřeba vybudovat jen si 65 000 km plotu.

Ad9) Zde je uveden případ, který zdánlivě nesouvisí s vedeními a s majetkem ČEZu. Tento případ však
dokazuje zabití ženy krokovým napětím v blízkosti stavby. Prolomuje tak opakovanou argumentaci ČEZu
v případě 4, kdy bylo opakovaně argumentováno, že při zásahu stožáru / sloupu bleskem hrozí nebezpečí
pouze dobytku a nikoliv lidem. To není pravda. Použil jsem pro demonstraci úrazu krokovým napětím u
budovy stejné metody jakou používáme pro výpočet nebezpečných krokových napětí při zásahu stožáru
bleskem. Nebo budeme tedy opravdu čekat, až to někoho zabije ve vzdálenosti 100 m od stožáru při jeho
zásahu bleskem?

Ad10) Velmi podobný jako předchozí případ. Opět dokazuje úraz krokovým napětím pravděpodobně na
betonová zámkové dlažbě v blízkosti svodu hromosvodu na ploché budově izolované od ostatní zástavby.

Ad11) Na závěr jsem si dovolil stejnými metodami srovnat technologie Maděra a ČEZ, aby bylo zřejmé,
jaké  přínosy  jsme  v  letech  2008-2011  dali  ČEZu.  Viditelně  jsme  pracovali  ve  prospěch  nejen  ČEZu,
ostatních rozvodných a přenosových společností a konkurenčních firem, ale i majitelů pozemků a celé
společnosti. Vyřešili jsme alespoň část těchto nahromaděných bezpečnostních problémů. Předběhli jsme
viditelně dobu o cca 10 let. Byli jsme za to exemplárně finančně potrestáni jak ČEZem, tak následně i
finančním úřadem. Byli jsme okradeni i dalšími firmami spolupracujícími s ČEZem a naše firma byla po
té násilně rozprášena.

Více na:

https://pravdazvitezi.wixsite.com/cezko-info

Souhlasím s volným šířením tohoto dokumentu.

Ing. Oldřich Maděra        V Rosicích dne 17. září 2017

Autorizovaný inženýr

člen ČKAIT, IEI, IET
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 1 SMRTELNÝ PRACOVNÍ ÚRAZ V TRUTNOVĚ

 1.1 Příloha 1 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Novinové články

Dělníka v Polské ulici zabil proud, druhý muž skončil v nemocnici 
Zdroj:
https://trutnovinky.cz/zpravy/krimi/2017/cervenec/delnika-v-polske-ulici-zabil-proud-druhy-muz-skoncil-v
-nemocnici/

27.7.2017  •  Krimi  •  

čtenost 7102

Trutnov - Ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem došlo dnes odpoledne v Polské ulici, kde dva muži
opravovali sloup vedení vysokého napětí. Jednoho muže proud na místě zabil, druhý skončil v nemocnici. 

Při opravě patky kovového sloupu oba muži používali mechanická kladiva, kterými bourali beton. Sloup
se však naklonil, dráty zasáhly sloup a došlo k probití, které se stalo osudné 29letému muži. Ten na místě
zemřel. Jeho kolega se mu snažil ještě pomoci, ale už bylo pozdě.

„Sám vyvázl s  lehčím zraněním. Zraněného muže se z místa snažili kolemjdoucí posunout do bezpečí
dřevěnými  latěmi.  Nakonec  byl  převezen do nemocnice,“  řekla  nám policejní  mluvčí  Šárka Pižlová.  U
zemřelého byla nařízena soudní pitva. Na místo neštěstí  byl povolán pracovník Inspektorátu bezpečnosti
práce. Tragický případ nyní vyšetřují kriminalisté.

(bog,  hyš)

redakce@trutnovinky.cz

foto: facebook ZZS KHK

http://modrahvezdazivota.cz/2017/07/28/elektricky-vyboj-zasahl-v-trutnove-dva-delniky-i-pres-rychlou-po
moc-zachranaru-jeden-z-muzu-neprezil/

ELEKTRICKÝ VÝBOJ ZASÁHL V TRUTNOVĚ DVA DĚLNÍKY, I 
PŘES RYCHLOU POMOC ZÁCHRANÁŘŮ JEDEN Z MUŽŮ 
NEPŘEŽIL
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ - 28.7.2017

Ve čtvrtek, 27. 7. 2017 hodinu po poledni, přijali dispečeři tísňové linky 155 oznámení o vážném úrazu
dvou mužů elektrickým proudem na Polské ulici v Trutnově. Operační středisko na místo události ihned
vyslalo nejbližší pozemní posádky a LZS Kryštof 06 (LZS Hradec Králové).

I  přes velmi rychlý zásah záchranáři  mladšímu z dvojice mužů již nedokázali  pomoci. Druhého lehce
zraněného transportovali k ošetření do nemocnice.

Policie k tragické události  uvedla:  Z dosavadního šetření k neštěstí  mělo dojít při  rekonstrukci patky
železného sloupu vysokého napětí, který opravovali dva muži. V průběhu prací se stožár po odkopání
betonu náhle naklonil a jeho vodiče se nahoře dotkly a zkratovaly. Poté došlo k průchodu el. proudu z
drátů do sloupu, o který byl dole opřený devětadvacetiletý muž. Ten bohužel po výboji utrpěl zranění
neslučitelná se životem. Jeho kolega utrpěl lehká zranění a byl převezen do nemocnice.

Na místo jsme přivolali i zaměstnance Inspektorátu bezpečnosti práce. U muže zasaženého proudem byla
nařízena soudní pitva.

Příčiny a okolnosti této tragické události v současné době šetří trutnovští kriminalisté, sdělila policejní
mluvčí por. Šárka Pižlová.
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 1.2 Příloha 2 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Fotografie

Obrázek 1 – Místo nehody se stožárem 35kV v době příjezdu záchranné služby
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 1.3 Příloha 3 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Celková dispozice místa úrazu s 
vyznačením tzv. Hot Zone (zóna, kde může dojít ke smrtelnému úrazu)

Obrázek 2 – Celková dispozice místa smrtelného pracovního úrazu

Obrázek 3 – Detailní dispozice místa smrtelného pracovního úrazu
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 1.4 Příloha 4 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Stožár před zahájením prací

Obrázek 4 – Stožár před zahájením prací
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 1.5 Příloha 5 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Model uzemnění

Obrázek 5 – Zadání modelu uzemnění

Stožár byl modelován jako štíhlý kovový čtyřboký kosý jehlan zanořený do země v okamžiku odkopání
základu jen cca 0,5 m. Rezistivita betonu byla uvažována 100  Ohmmetrů. Odpor uzemnění stožáru byl
vypočten jako 43.712 Ohmů (viz příští strana). Zkratový proud byl omezen odporem uzemnění stožáru na
462A. Vzrůst potenciálu (GPR) dosáhl plného fázového napětí proti zemi tj. cca 20,2kV.
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 1.6 Příloha 6 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Výpočet uzemnění

 DATE OF RUN (Start)= DAY 27 / Month  8 / Year 2017
 STARTING TIME=  0:19:15:97

 ===========< G R O U N D I N G    ( SYSTEM INFORMATION SUMMARY ) 
>===========

 Run ID......................................: TRUTNOV03           
 System of Units ............................: Metric
 Earth Potential Calculations................: Single Electrode Case
 Type of Electrodes Considered...............: Main Electrode ONLY
 Soil Type Selected..........................: Uniform or Two-Layer 
Horizontal
 SPLITS/FCDIST Scaling Factor................:   1.0000    

                    EARTH PARAMETERS FOR HORIZONTALLY-LAYERED SOIL
                    ----------------------------------------------

          TOP LAYER RESISTIVITY    =   100.00      ohm-meters
          BOTTOM LAYER RESISTIVITY =   100.00      ohm-meters
          REFLECTION COEFFICIENT   =     0.000000  per unit
          TOP LAYER HEIGHT         =   10000.      METERS

 CONFIGURATION OF MAIN ELECTRODE
 ===============================

 Original Electrical Current Flowing In Electrode..:   462.00     amperes
 Current Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)..:   1.0000    
 Adjusted Electrical Current Flowing In Electrode..:   462.00     amperes
 Number of Conductors in Electrode.................:     0
 Number of Metallic Plates in Electrode............:     1
 Resistance of Electrode System....................:   43.712     ohms

 SUBDIVISION
 ===========
 Grand Total of Conductors After Subdivision.:     0
 Total Number of Metallic Plates Elements....:   484
 Total Current Flowing In Main Electrode......:   462.00     amperes
 Total Buried Length of Main Electrode........:   0.0000     meters

 Total Buried Area of Metallic Plates in Main Electrode:  0.36000     
sq.meters

 EARTH POTENTIAL COMPUTATIONS
 ============================
 Main Electrode Potential Rise (GPR).....:   20195.     volts
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 1.7 Příloha 7 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Vzrůst potenciálu 3D +/-20 m

Obrázek 6 – Vzrůst potenciálu 3D do vzdálenosti +/-20 m od stožáru

Maximální hodnota vzrůstu potenciálu v místě stožáru je 20 201 V (20,2kV). Potenciál exponenciálně klesá
až do hodnoty 260V ve vzdálenosti 20 m od středu stožáru.
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 1.8 Příloha 8 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Vzrůst potenciálu 3D +/- 3 m

Obrázek 7 – Vzrůst potencilálu 3D do vzdálenosti +/- 3 m od stožáru 

Přesnější výpočet vzrůstu potenciálu do vzdálenosti +/- 3 m od osy stožáru poskytl prakticky shodné 
výsledky. Graf ukazuje že potenciál se rozkládá ve formě hyperboloidu souměrně na všechny strany od 
středu stožáru.

Ve vzdálenosti 3m od středu stožáru je stále potenciál 1 712V proti zemi.

V uvedeném místě jsou zvláště nebezpečné ocelová svodidla a kovové potrubí horkovodu v těsné blízkosti 
stožáru. Mohou zavléct tzv. parazitní nulové potenciály, kdy dotykem na kovou kostru s nulovým 
potenciálem proti potenciálu země může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k zabití osob 
pohybujících se v jejich těsné blízkosti nebo se jich dotýkajících.
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 1.9 Příloha 9 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – HOT ZONE

Obrázek 8 – Vzrůst potencilálu 2D do vzdálenosti +/-20 m od stožáru z vyznačením tzv HOT ZONE.

V západní literatuře a normách je zaužívám výraz tzv. Hot Zone (horká zóna). Hranice horké zóny je dána
hodnotou vzrůstu potenciálu 430V proti nulovému potenciálu země. Ze zkušeností více než 120 
průmyslové rozvinutých zemí sdružených v IEEE / IEC vyplynulo, že v této zóně muže dojít s 
pravděpodobností nad 95% ke vzrůstu dotykového nebo krokového napětí na hodnoty ohrožující život lidí.

V případě smrtelného pracovního úrazu v Trutnově tato zóna o průměru 32 m ohrožovala všechny 
kolemjdoucí např. na nedalekou zastávku MHD po dobu několika hodin. Podobně byli ohroženi i všichni 
lidé uvnitř kovové budovy s kovovým opláštěním a na jí přilehlém dvoře v těsné blízkosti stožáru.
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 1.10 Příloha 10 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Dotykové napětí

Obrázek 9 – Dotykové napětí do vzdálenosti +/- 3 m od stožáru 

Na modelu je zobrazen stožár 0,6 x 0,6 m se středem 3 m od počátku osy x. Hrany stožáru jsou tedy v 
souřadnicích x1 = 2,7 m a x2 = 3,3 m. Dotykové napětí je tedy nutné zkoumat ve vzdálenosti od 0 m do 
1m od hrany stožáru (x3 = 3,3 – 4,3m). V našem případě bylo tedy dotykové napětí osoby stojící těsně u 
hrany stožáru paradoxně jen 954 – 1 909 V. Dotykové napětí ovšem prudce vzrůstalo až na hodnotu        
15 268 V ve vzdálenosti 1m od hrany stožáru. Toto dotykové napětí je neslučitelné se životem i za použití 
nejlepších osobních ochranných pomůcek a pravděpodobně zabilo pracovníka v těsné blízkosti stožáru. 
Při této hodnotě napětí pracovník již pravděpodobně vytáhl rukama oblouk který mu musel okamžitě 
způsobit rozsáhlé popáleniny na celém těle.
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 1.11 Příloha 11 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Krokové napětí +/- 20 m

Obrázek 10 – Krokové napětí do vzdálenosti +/-20 m od stožáru 

Krokové napětí je definováno jako napětí mezi chodidly dospělé osoby v průběhu jednoho kroku, kdy obě 
chodidla jsou v kontaktu se zemí. Střed stožáru je na souřadnici x1= 20 m. Hrana stožáru je na souřadnici
x2 = 20,3 m. 

Krokové napětí v blízkosti stožáru dosahuje jednotek kilovoltů.

Krokové napětí ve vzdálenosti 20 m od stožáru je již jen 7V, což lze považovat již za hodnotu bezpečnou.

Pro podrobnější zkoumání krkokových napětí v okolí stožáru musíme zvolit jiné měřítko (viz následující 
obrázek)
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 1.12 Příloha 12 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Krokové napětí +/- 3 m

Obrázek 11 – Krokové napětí do vzdálenosti +/-3 m od osy stožáru 

Střed stožáru je na souřadnici x1= 3 m. Hrana stožáru je na souřadnici x2 = 3,3 m. Musíme tedy vyšetřit 
krokové napětí v souřdnicích x3 = 3,3 – 6 m. Na souřadnici x3 = 3, m je krokové napětí 9 000 – 10 000 V. 
Nejvyšší hodnoty dosahuje krkokové napětí na souřadnici x3 = 4m a to až 15 036V. Pak pozvolna klesá se 
vzdáleností od stožáru. Na souřadnici x3 = 5m je již jen 2031 V a na souřadnici x3 = 6 m již jen 501V. 

Musíme ovšem uvažovat, že pokud oba pracovnící byli zasaženi dotykovými popř. vysokými krokovými 
napětími v prvním okamžiku nehody, prvděpodobně oba padli na zem. Jeden ležel tak blízko stožáru, že 
byl zasažen pravděpodobně krokovým napětím 10 – 15kV. Musíme dále uvažovat, že vykopaná zemina 
byla si vlhká. V tom okamžiku jeho tělo leželo napříč jednotlivými potenciálovými hladinami (napětí v 
kilovoltech). Zraněný se při tom dotýkal pravněpodobně vlhké země rukama, nohama, tělem a hlavou 
velmi pravděpodobně jen přes vlhkou tkaninu.

Odpor těla v této poloze odhaduji na max. 100 Ohmů. To znamená, že při dlouhodobém působení napětí i 
pouhých 501 V byl pracovník zabit podruhé. Jeho kolega měl štěstí, že ležel asi dále od stožáru, měl suchý 
oděv a podařilo se mu odvalit se z dosahu napětí.
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 1.13 Příloha 13 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Recenze platného metodického postupu

V předchozích přílohách jsem se poměrně obsáhle zabýval popisem toho, co se asi stalo v okamžiku 
smrtelného pracovního úrazu v Trutnově. Nyní je čas na to, abychom zvážili, co bylo příčinou tohoto stavu
a jestli se mu nedalo zabránit.

Úvodem musím zdůraznit, že i bez opravy základu stožáru mohlo z důvodu stárnutí jednotlivých 
součástí stožáru dojít ke stejné situaci i za normálního provozu. Stožár na veřejném prostranství 
uprostřed města je tedy nutno označit za nebezpečný po celou dobu jeho provozu. V okamžiku 
poruchy vytoří stožár smrtelně nebezpečnou horkou zónu o průměru 32m. Tato porucha nemusí být 
vypnuta po několik dnů a veřejnost je pak ohrožována existencí této smrtelně nebezpečné horké zóny i po
několik dnů. Musí být urychleně zjednána náprava uzemněním stožáru nebo jeho odstraněním a
zakabelovaním předmětné přípojky.

Opravy betonových základů a souvisejících částí se řídí platným metodickým postupem DSO MP 0020 
00r autorů Čihák, Mach a Kohout.

Pokud pracovníci dodavatelské firmy postupovali dne 27.7.2017 při opravě základu stožáru v 
Trutnově podle této platné DSO MP 0020 00r, tak byli z profesionálního hlediska posláni autory
tohoto metodického postupu na téměř jistou smrt.

Zkoumal jsem, zdali se v uvedeném metodickém postupu nachází požadavek na vypnutí zařízení před 
zahájením prací a jeho zajištění přenosnou uzemňovací soustavou. Slova vypnutí a zajištění se v 
uvedeném dokumentu vůbec nevyskytují.

Toto lze chápat tak, že rozvodný podnik na svou zodpovědnost tedy předpokládá a nařizuje, aby práce s 
vysokými mírami rizika na opravách základů stožárů nn, vn, vvn a zvn byly prováděny za provozu a pod 
napětím. Všechny tyto napěťové úrovně jsou v dokumentu citovány a jsou tedy pro realizátory závazné. 
Rozvodný podnik tak neexistencí pokynu pro vypnutí a zajištění zařízení před zahájením prací převzal 
na sebe plnou odpovědnost za všechny pracovní úrazy pod napětím,  všechna poškození zdraví, 
úmrtí a způsobená těmito úrazy a za všechny ostatní tím způsobené škody.

Oprava základu stožáru se odehrávala na veřejném prostranství, kde chodník pro veřejnost s betonovými 
vodivými dlaždicemi se nachází jen cca 3-4 m od středu stožáru uvnitř rozsáhlé zóny smrtelného ohrožení
(HOT ZONE o poloměru 16 m od středu stožáru). Zkoumal jsem, zda metodický postup obsahuje 
požadavek na zajištění bezpečnosti celého prostoru před úrazem veřejnosti elektrickým proudem a 
případně i pádem stožáru na chodník a popř. i do přilehlé vozovky s průjezdem stovek aut denně. 
Požadavek na zajištění pracoviště se v dokumentu vůbec nevyskytuje.

Dále jsem zkoumal, zda je metodickým postupem požadována elektrotechnická kvalifikace 
pracovníků pro opravy základů stožárů – ne není požadována

Prověřoval jsem, jestli je postupem požadováno použití osobních bezpečnostních a ochranných 
pomůcek – ne není vyžadováno.

Metodický postup vůbec neuvádí, jakým způsobem bude pracoviště ze strany DSO vypnuto, 
zajištěno a předáno technickému dozoru dozorujícímu zhotovitele.

Metodický postup vůbec nezmiňuje žádný písemný dokument nezbytný ze strany DSO pro 
zahájení prací pod napětím.

Metodický postup se vůbec nezabývá smrtelně nebezpečnými krokovými a dotykovými napětími. Slova 
dotykové a krokové napětí se v dokumetu vůbec nevyskytují.
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 1.14 Příloha 14 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Diskuse o kontrolních mechanismech, o 
zodpovědnosti managementu společnosti a její dozorčí rady a závěr

V předchozí příloze je rozebrána řada důvodů, proč je dodržováním tohoto metodického postupu 
vystavena celá řada dodavatelů ČEZ, ale i veřejnost riziku smrtelných pracovních úrazů a obecného 
ohrožení při provádění těchto staveb v extravilánech i intravilánech obcí  a měst ČR.

U organizace, které není podle nedávného rozhodnutí Ústavného soudu ČR veřejnou organizací a 
nepodléhá tedy kontrole veřejnosti, je samozřejmostí předpoklad rozsáhlých vnitřních kontrolních 
mechanismů, jak dceřiné společnosti, (ČEZ Distribuce, a.s.) tak i její matky (ČEZ, a.s.). 

Neexistenci nebo nefunkčnost takových kontrolních mechanismů je nutno brát jako přímou odpovědnost 
jednotlivých vedoucích úseků, ředitelů společnosti a její dozorčí rady.

Považuji za prokázané tímto dokumentem, že pouze existence výše uvedeného metodického 
postupu DSO_MP_0020_00r v tom stavu v jakém je, je spolehlivým dokladem toho, že uvnitř 
jak dceřiné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., tak i její matky ČEZ, a.s., neexistují nebo jsou 
nefunkční kontrolní mechanismy, které nedokázaly identifikovat nebezpečnost tohoto 
dokumentu, provést jeho analýzu a jeho okamžitou nápravu.

Potom je ovšem nutné zvážit, zda zodpovědnost za tento smrtelný pracovní úraz nesou jen autoři uvedené
metodického postupu nebo i celý management obou společností a potažmo i její dozorčí rada.

Je nutné zvážit také kontrolní funkci státu jako majoritního majitele, kdy zejména pokud se jedná o 
bezpečnost veřejnosti, bezpečnost práce a veřejné ohrožení existují na straně státu celá řada kontrolních 
mechanismů, která by tímto měly být aktivovány a urychleně zjednat nápravu.

Závěr:

V České republice je v současné době provozováno ČEZ Distribucí, a.s., téměř 60 000 km vedení o 
jmenovitém napětí nad 1kV s celkovým počtem stožárů – sloupů okolo 500 000 kusů. Jak je vidět na 
tomto případě, tak i na následujících, tisíce z nich jsou umístěny v intravilánech obcí nebo na pozemcích, 
které jsou již v současné době pastvinami nebo jimi mohou být v průběhu několika měsíců.

Velká většina těchto stožárů / sloupů je smrtelně nebezpečná pro osoby (jak pro pracovníky ČEZ, tak pro 
jejich dodavatele, tak i pro veřejnost) jak za normálního provozu (do cca 20 m od stožáru), tak při zásahu 
bleskem (do cca 100-200 m od stožáru / sloupu podle půdních a klimatických podmínek).

Velká většina těchto stožárů / sloupů je smrtelně nebezpečná pro volně se pasoucí dobytek jak za 
normálních podmínek (do cca 80-100 m od stožáru / sloupu podle půdních a klimatických podmínek), tak
při zásahu bleskem (do cca 350-500 m od stožáru / sloupu podle půdních a klimatických podmínek).

Velká většina těchto stožárů / sloupů je smrtelně nebezpečná pro volně žijící zvěř jak za normálních 
podmínek (do cca 80-100 m od stožáru / sloupu podle půdních a klimatických podmínek), tak při zásahu 
bleskem (do cca 350-500 m od stožáru / sloupu podle půdních a klimatických podmínek).

Velká většina těchto stožárů / sloupů je smrtelně nebezpečná pro volně žijící pátky jak za normálních 
podmínek (při dosednutí do nebezpečné vzdálenosti od fázových vodičů v kombinaci s vodivým 
stožárem / sloupem), tak při zásahu bleskem.

Tato situace je neudržitelná a vyžaduje okamžitý zásah státu a politické 
reprezentace, pokud všechny úrovně vedení ČEZ viditelně selhaly.
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 1.15 Příloha 15 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 1

Opakovaně jsem byl kritizován, že pouze hledám nedostatky a nenavrhuji žádné řešení pro jejich 
odstranění. Zde tedy uvádím návrh opatření pro odstranění rizika vzniku tzv. horké zóny (HOT ZONE) při
případné poruše stožáru 35kV na ulici Polské v Trutnově.

1) Návrh Opatření č.1 – stožár odstranit a přípojku zakabelovat kabelem 35kV od jednoho z předchozích 
sloupů 35kV.

2) Stožár uzemnit podle návrhu viz série následujícíh výpočtů a diagramů.

a) Návrh uzemnění

Obrázek 12 – Návrh uzemnění stožáru do vzdálenosti +/-25 m od stožáru 

Navrhuji vyprojektovat a zřídit uzemňovací soustavu dle výše uvedeného obrázku. Jedná se o malou 
mřížovou soustavu o rozměrech 50x6 m z pásku FeZn v hloubce minimálně 500-600 mm pod povrchem 
země. V uzlech sítě bude zaraženo celkem 20 tyčí délky 2m, z pozinkované oceli průměr 25 mm do 
hloubky 2,5 m pod povrch. Spoje budou provedeny svorkami nebo svary podle zvyklostí rozvodné 
společnosti v místě.

Soupis materiálu:

20ks  tyč FeZn Φ25mm/2m se zemní svorkou na pásek (nebo vařeno a spoje ochráněny)

160 m pásek FeZn 3x4 mm

b) Výpočet

Výpočet vychází z předpokladu, že v místě je průměrná rezistivita půdy okolo 50 Ohmmetrů do hloubky 
minimálně 2,5 m pod povrchem země. Rezistivita půdy nebyla změřena. Rezistivita půdy bude změřena v 
průběhu projektových prací a návrh bude patřičně upraven podle výsledku měření.

Výpočet byl dále proveden za přepokladu, že vlastní základ stožáru bude spočívat z kovové patky zalité v 
prostém betonu (stávající stav).
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 1.16 Příloha 15 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 2

 DATE OF RUN (Start)= DAY 27 / Month  8 / Year 2017
 STARTING TIME= 12:29:47:75

 ===========< G R O U N D I N G    ( SYSTEM INFORMATION SUMMARY ) 
>===========

 Run ID......................................: TRUTNOV09           
 System of Units ............................: Metric
 Earth Potential Calculations................: Single Electrode Case
 Type of Electrodes Considered...............: Main Electrode ONLY
 Soil Type Selected..........................: Uniform or Two-Layer 
Horizontal
 SPLITS/FCDIST Scaling Factor................:   1.0000    

                    EARTH PARAMETERS FOR HORIZONTALLY-LAYERED SOIL
                    ----------------------------------------------

          TOP LAYER RESISTIVITY    =   50.000      ohm-meters
          BOTTOM LAYER RESISTIVITY =   50.000      ohm-meters
          REFLECTION COEFFICIENT   =     0.000000  per unit
          TOP LAYER HEIGHT         =   10000.      METERS

 CONFIGURATION OF MAIN ELECTRODE
 ===============================

 Original Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Current Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)..:   1.0000    
 Adjusted Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Number of Conductors in Electrode.................:   343
 Number of Metallic Plates in Electrode............:     1
 Resistance of Electrode System....................:   1.0389     ohms

 SUBDIVISION
 ===========
 Grand Total of Conductors After Subdivision.:   637

 Total Number of Metallic Plates Elements....:   497

 Total Current Flowing In Main Electrode......:   1000.0     amperes
 Total Buried Length of Main Electrode........:   246.20     meters

 Total Buried Area of Metallic Plates in Main Electrode:   300.00     
sq.meters

 EARTH POTENTIAL COMPUTATIONS
 ============================
 Main Electrode Potential Rise (GPR).....:   1038.9     volts
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 1.17 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 3

Obrázek 13 – Vzrůst potencilálu 3D do vzdálenosti +/-35 m od stožáru 

Na obrázku 13 je znázorněn vzrůst potenciálu napětí nové navržené uzemňovací soustavy. Vzrůst 
potenciálu pouze mírně překračuje 1000V a to pouze uvnitř stožáru. Všechny ostatní části jsou pod 
1000V.

Doba vypnutí je uvažována pomocí relé hlídajícího výskyt uzlového napětí v uzlu distribučního 
transformátoru s vypnutím do 10s.

S ohledem na dlouhodou dobu vypnutí bylo zvoleno dovolené dotykové napětí 90 V viz křivka na 
následující straně.

Protože vzrůst potenciálu překračuje několikanásobně povolený limit Upot < Udot je nutné počítat 
dotyková (a krokové napětí).
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 1.18 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 4

Obrázek 14 – Vzrůst potencilálu 2D do vzdálenosti +/- 35 m od stožáru 

Vzrůst potenciálu se snížil z cca 20 200 V na 1 036 V, tj. cca 20x. To má zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti 
jak zaměstanců ČEZ, tak i osob uvnitř města o několik řádů.

Na tomto obrázku je vidět vznik ekvipotenciální plochy v okolí stožáru na potenciálu 853-990V.

To je základním principem ochrany osob v blízkosti stožáru a to jak pracovníků údržby nebo i veřejnosti 
procházející v okolí stožáru.

Uzemnění zůstalo stále v režimu HOT ZONE, ale je 20x níže co se týče vzrůstu potenciálu. Je nutné dále 
zkoumat dotykové napětí v oblasti stožáru a příslušná kroková napětí.
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 1.19 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 5

Obrázek 15 – Dotykové napětí do vzdálenosti +/-35 m od stožáru 

Z obrázku je vidět, že dotykové napětí v oblasti +/- 2,5-3 m od stožáru je v rozmezí 0-186 V. Pro 
podrobnější posouzení situace v okolí středu stožáru musíme zvolit jiné měřítko pro výpočet a grafické 
zobrazení.
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 1.20 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 6

Obrázek 16 – Dovolené dotykové napětí

S ohledem na to, že v místě instalace stožáru lze předpokládat, že se zde lidé pohybují v pevné obuvi a 
nikoliv bosí, lze uvažovat pro návrh dovoleného dotykového napětí křivku UD2. 

Vypínací doba byla stanovena t = 10 s jako maximální podle tohoto grafu. Nicméně je ji možné dále 
prodloužit na cca dvojnásobek, tj. na t = 20 s, protože dotykové napětí se v tého části grafu již nemění.

Dovolené dotykové napětí pro dobu vypnutí t = 20 s bylo stanoveno z grafu jako UD2 = 180V.
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 1.21 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 7

Obrázek 17 – Dotykové napětí do vzdálenosti +/-2 m od středu stožáru 

Střed stožáru je na souřadnicích x = 2 m a y = 2 m. Hrany stožáru jsou na souřadnicích         x1 = 1,7 m a 
y1 = 1,7 m. Dotykové napětí ve vzdálenosti 1 m od stožáru je: 

Pro souřadnici   x2 = 0,7 m a y2 = 0,7 m je Ud = 136 V. Dotykové napětí je menší než dovolené dotykové 
napětí (180 V) – uzemnění vyhovuje všem požadavkům bezpečnosti.
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 1.22 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 8

Obrázek 18 – Krokové napětí do vzdálenosti +/-35 m od středu stožáru 

Nově navržená uzemňovací soustava vytvořila ekvipotenciální plochu o šířce přibličně 6m a délce cca 
50m. Na této ploše je krokové napětí do cca 70 V což je hluboko v bezpečné oblasti. Tato plocha zhruba 
pokrývá 100% oblasti, kde je nekrytá zemina.

Na okrajích této zóny jsou omezené oblasti, kde krokové napětí vystupuje na cca 150 V, což je stále pod 
povolenou úrovní dotykového napětí (180V). Tyto plochy však jsou navíc zakryty existujícími asfaltovými 
vozovkami.

Ve světle zelených pruzích po stranách centrální ekvipotenciální plochy dosahuje krokové napětí hodnoty
do 100V. Což je hodnota pod dovoleným dotykovým napětím. Horní plocha je zakryta existující budovou. 
Spodní žást pak přilehlou asfaltovou vozovkou. Asfalt je výborný izolant a aktivně dále sníží možné riziko 
úrazu krokovým napětím.

Jediná malá oblast, kde krokové napětí jde až na hranici povoleného dotykového napětí je v bezprostřední 
oblasti samotného kovového stožáru. Pro podrobnější prozkoumání této oblasti musíme zvolit jiné 
měřítko.
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 1.23 Příloha 16 – Smrtelný pracovní úraz v Trutnově – Návrh opatření, strana 9

Obrázek 19 –  Krokové napětí do vzdálenosti +/-2 m od středu stožáru

Z obrázku je vidět, že většina okolí stožáru je s krokovým napětím do 150V. Pouze vlastní stojiny stožáru 
jsou s napětím až na hranici 180V. Toto lze dále zlepšit při projektu uzemnění v závislosti na měření 
skutečné rezistivity půdy v místě.

Celkový závěr: navržené řešení uzemnění vyhovuje bezpečnostním poždavkům ČSN a může být dále 
zlepšeno v etapě detailního návrhu uzemnění po změření rezistivity půdy.

Celkový návrh opatření uvedený v příloze 16 dokládá, že i v obtížných podmínkách intravilánu města 
exisuje vždy technické řešení uzemnění stožáru, které uvede stožár do bezpečné oblasti.

Pro instalaci byl použit následující materiál: 20 ks zemní tyč Φ25 mm / 2 m FeZn se svorkou na pásku 
FeZn, 160 m páska FeZn.

Cena toho materiálu, výkopu a montáže je jen několik tisíc korun. Toto je cena jednoho 
lidského života. Pokud by bylo uzemnění nainstalováno, nemusel se smrtelný pracovní úraz 
stát, ikdyž v tomto případě nebylo vůbec nutné pracovat pod napětím.  
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 2 ZABITÍ TELAT NA FARMĚ OLEŠNÁ

 2.1 Příloha 17 – Novinový článek IDNES strana 1

 Elektrický výboj zabil krávy na pastvě, mohla ho vyvolat poštolka
    22. srpna 2017  17:25

    Celkem tři telata z jedné farmy na Benešovsku uhynula po zásahu elektrickým proudem. Pásla se v tu 
chvíli na louce pod stožárem elektrického vedení. Podle havarijní služby energetiků může za zkrat 
poštolka. Majitel farmy chce po společnosti odškodnění.

       Krávy postávají nad těly mrtvých telat, bučí a snaží se je probrat k životu. Takový smutný výjev se 14.
srpna naskytl zaměstnancům farmy u Načeradce na Benešovsku. Telata zasáhl elektrický výboj z jednoho
ze dvou vedení vysokého napětí natažených přes tamní louky.

       Majitel hospodářství Josef Volšický kvůli tomu žádá po elektrárenské společnosti ČEZ odškodnění. 
„Chováme tady 120 kusů francouzského masného skotu, jehož cena je poměrně vysoká. Škoda na třech 
telatech je více než 110 000 korun,“ řekl MF DNES Volšický.

    Zda firma majitele zvířat nějak odškodní, není zatím jasné. „V současné době prošetřujeme, co se na 
místě stalo, po prošetření budeme majitele informovat,“ sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

    Podle Volšického je však daleko větším problémem sama skutečnost, že se něco takového vůbec mohlo 
stát. K havárii totiž nedošlo za bouřky, o úderech blesku, které jsou běžné, tedy nemůže být řeč. 
Zaměstnanci farmy se nyní na louku za zvířaty bojí vstupovat, nechtějí dopadnout stejně.

    Nad pozemky se kříží dvě vedení vysokého napětí a tamní lidé se obávají, že by se situace mohla 
opakovat. „Máme z toho špatný pocit. Naši zaměstnanci se musí pod dráty pravidelně pohybovat a teď 
máme problém je na pastvinu dostat, aby tam cokoli udělali,“ přiznal Volšický. Domnívá se, že nehodu 
způsobil pták, který si na jeden z drátů poblíž stožárů sedl.

    Za zkrat může poštolka
    „Havarijní služba, která k tomu přijela, nám řekla, že to způsobil pták, konkrétně asi poštolka. Sedla si 
na fázi a křídly zkrátila vzdálenost mezi fází a tělesem sloupu. Výboj tak mohl automaticky přeskočit,“ 
řekl Volšický. Situaci přirovnává k nehodám, které se stávají, když někdo vyleze na vagon elektřinou 
poháněného vlaku a zabije jej výboj z traťového vedení, aniž by se ho člověk dotkl.

    Podle něho by ČEZ měl vedení lépe zabezpečit, aby se situace nemohla opakovat. Podal už kvůli tomu 
trestní oznámení na policii. „Věcí se v současné době intenzivně zabýváme a zjišťujeme, zda nedošlo k 
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů nebo přestupků,“ potvrdila policejní mluvčí v 
Benešově Veronika Čermáková.

    Soudní znalci, které oslovila MF DNES potvrzují, že k podobné nehodě mohlo dojít. „Stát se to může. 
Ze své praxe si pamatují případ, kdy výboj proudu do sloupu elektrického vedení zabil koně, který se pásl 
deset metrů od něj. Dotyk proudem byl veden přes sliznici a nastala zástava srdce,“ popsal soudní znalec 
František Popolanský.

 2.2 Příloha 17 – Zabití telat na farmě Olešná – novinový článek IDNES strana 2

Mohlo jít o krokové napětí
    Co přesně se na místě stalo, vyšetřují také specialisté ČEZ. Podle zástupců firmy se jedná o ojedinělý 
případ. „První předpoklady směřují k tzv. krokovému napětí, tedy že u telat došlo k propojení míst s 
různým potenciálem,“ oznámila mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

    K této teorii se přiklání i soudní znalec Robert Bauer, který podotýká, že větší riziko je u zvířat. „Při 
poruše uzemnění se kolem sloupu může vytvořit elektrický potenciál a hrozí vznik krokového napětí. Ve 
větším nebezpečí jsou hospodářská zvířata, protože mají nohy dále od sebe než člověk. Rozdíl potenciálů 
je totiž vyšší,“ dodal Bauer.

    Podle zákona musí být všechny sloupy vysokého napětí do roku 2024 proti podobným nehodám 
zabezpečené. Právě stožár na pastvině u Načeradce, kde telata uhynula, takovou ochranu dosud nemá. 
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„Ve spolupráci s ochránci přírody a ornitology jsme prioritně osazovali významné ptačí oblasti,“ vysvětlila 
Holingerová.

    V současné době má podle ní ČEZ Distribuce z hlediska ochrany přisedání ptactva zabezpečených 
zhruba 40 procent sloupů elektrického vedení vysokého napětí na celém svém zásobovacím území. To je 
přibližně 190 tisíc sloupů z celkového množství kolem 475 tisíc sloupů vysokého napětí. „Celkově 
společnost do ochrany ptactva před úrazy elektrickým proudem dosud investovala již přes 114 milionů 
korun,“ uvedla mluvčí.

    Autoři: Pavel Svačina, Roman Šafhauser

    Zdroj: http://praha.idnes.cz/elektricky-vyboj-kravy-sloup-cez-dqu-/praha-zpravy.aspx?
c=A170822_141349_praha-zpravy_rsr

Obrázek 20 –  Mrtvá telata na farmě Olešná u stožáru ČEZ
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 2.3 Příloha 17 – Zabití telat na farmě Olešná – novinový článek IDNES strana 3

Obrázek 21 –  Odvoz mrtvých telat do kafilerie

Obrázek 22 –  Úlomky izolátoru
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 2.4 Příloha 18 – Zabití telat na farmě Olešná - novinový článek ČT24 strana 1

Výboj zabil farmáři tři telata. Člověku se to stát nemůže, uklidňují fyzici i ČEZ
Aktualizováno 23. 8. 2017

Na Vlašimsku zabil minulý týden výboj elektrického vedení tři telata. Desítky lidí teď vyjadřují na 
sociálních sítích své obavy, přestože podle společnosti ČEZ, které sloupy patří, se člověku taková nehoda 
stát nemůže.

Události: Výboj zabil telata, lidé se bojí o bezpečnost. Zbytečně, tvrdí ČEZ

K nehodě došlo nejspíš tak, že pták, který usedl na drát, propojil vedení se sloupem. Vytvořil tak zkrat a 
po sloupu se elektřina svedla do země. Tím vzniklo takzvané krokové napětí. Stejně jako při zásahu 
bleskem se po zemi proud šíří v kruzích s různým potenciálem. A pokud kráva stojí předními a zadními 
končetinami v jiném kruhu, v jejím těle se napětí vyrovná. Zvíře to nepřežije.

Podle fyziků se to ale stát člověku nemůže – nerozkračuje se tak doširoka jako dobytek. Krokové napětí 
totiž vzniká mezi dvěma body na zemském povrchu, které jsou od sebe vzdálené jeden metr, tedy 
přibližně krok člověka. 

Elektrické vedení

Odkaz

Vysoké napětí ročně zabije desítky tisíc ptáků, naříkají ochránci. Zabezpečování stožárů vázne

„Lidi jsou bezpečnější než telata, která mají velmi rozkročené přední a zadní nohy. Taky obvykle nebývají 
obuta, takže proud podstatně snáz proteče tělem telete,“ uklidňuje Filip Dominec z Fyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR. „Nedoporučoval bych se toho sloupu dotýkat, ale ani bych se toho nebál, pokud se 
zachovávají bezpečností opatření,“ dodal.

Podle zástupce vedoucího katedry elektroenergetiky na FEL ČVUT Radka Procházky navíc ke krokovému 
napětí dochází jen při poruchových stavech. „Bývají to ojedinělé jevy. V naší historii neevidujeme případ, 
kdy by se to stalo člověku,“ uklidňuje veřejnost i mluvčí ČEZu Alice Horáková.

Případ z Vlašimska přesto vzbudil v lidech obavy. Pod příspěvkem farmy o tom diskutují na sociálních 
sítích.

Farmář Josef Volšický, kterému zabitá telata patřila, přesto strach má. Po energeticích tak chce alespoň 
uzemnění sloupu a lepší ochranu proti ptákům. Sloup totiž stojí ve výběhu, kde Volšický chová 120 kusů 
dobytka na maso.

„Naše zvířata si to tady oblíbila, jak je vidět z toho, že je to tady vyležené. Nocovali tady. A ráno, když se 
rozednilo a ptáci se dali do pohybu, tak se to stalo,“ dodává k nehodě majitel farmy Olešná Volšický.
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 2.5 Příloha 18 – Zabití telat na farmě Olešná - novinový článek ČT24 strana 2

Obrázek 23 – Pokud kráva stojí v jiném kruhu, tak to nepřežije 
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 2.6 Příloha 18 – Zabití telat na farmě Olešná - novinový článek ČT24 strana 3

Obrázek 24 – Filip Dominec, PhD – Fyzikální ústav Akademie věd ČR – lidé jsou bezpečnější než telata

Obrázek 25 – Alice Horáková, mluvčí ČEZ – neevidujeme případ, kdy by se to stalo člověku (kromě té 
výjimky před měsícem v Trutnově viz výše)
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 2.7 Příloha 18 – Zabití telat na farmě Olešná - novinový článek ČT24 strana 4

Obrázek 26 – ČT 24 – člověk se nerozkračuje tak doširoka jako dobytek
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 2.8 Příloha 18 – Zabití telat na farmě Olešná - novinový článek ČT24 strana 5

Obrázek 27 – ČT 24 – telata taky nebývají obvykle obuta

Po tomto elixíru uklidňujících informací od „Odborníka“ prostřednictvím státem placené informační 

velmoci se obyvatelstvo zajisté uklidnilo takovým způsobem, že pak vygenerovalo pouze cca 20 000 zpráv 

na sociálních sítích.

V následujících přílohách se pokusím pragmaticky objasnit, co se vlastně stalo a odpovědět na 

asi hlavní otázku většiny čtenářů, která zůstala nezodpovězena – pokud to zabilo najednou tři 

vzrostlá telata, není to náhodou nebezpečné i lidem?
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 2.9 Příloha 19 – Zabití telat na farmě Olešná – Model uzemnění

Obrázek 28 – Model uzemnění

Jedná se velmi pravděpodobně o betonové stožáry z betonárky Majdalena, která je jejich jediným 
výrobcem v ČR. Tyto stožáry jsou vyrobeny s předepnutého betonu s vnitřní kovovou výztuží. Nemají 
žádný vývod na uzemnění, takže se vlastně ani uzemnit nedají.

Pokud by zde nějaké vnější uzemnění existovalo, muselo by být patrné z fotografie, což není.

O dalších stožárech nemám v tomto okamžiku žádnou informaci.

Stožár byl tedy modelován jako dvojice štíhlých železobetonových válců zanořených 2m do země. 
Rezistivita půdy v místě stožáru nebyla změřena. Byla odhadnuta na 100 Ohmetrů. Rezistivita betonu 
byla uvažována 100 Ohmmetrů. Odpor uzemnění stožáru byl vypočten jako 18,702 Ohmů (viz příští 
strana). Zkratový proud byl omezen odporem uzemnění stožáru na 679,16A. Vzrůst potenciálu (GPR) 
dosáhl plného fázového napětí proti zemi tj. cca 12,7kV.

Dvojici betonových stožárů bylo nutné v průběhu modelování elektricky propojit tenkým vodičem, který 
nahrazuje konzolu ve vrchní části, která oba betonové sloupy mechanicky i elektricky spojuje.

Následující výpočet je profesionální odhad, který může být zpřesněn měřením na místě, ale podle našich 
zkušeností výsledný dopor uzemnění stožáru to pravděpodobně výrazně neovlivní. Rovněž napěťové 
poměry budou velmi podobné.
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 2.10 Příloha 20 – Zabití telat na farmě Olešná – Výpočet uzemnění

 DATE OF RUN (Start)= DAY 28 / Month  8 / Year 2017
 STARTING TIME= 11:52:37:54

 ===========< G R O U N D I N G    ( SYSTEM INFORMATION SUMMARY ) 
>===========

 Run ID......................................: VLASIM01            
 System of Units ............................: Metric
 Earth Potential Calculations................: Single Electrode Case
 Type of Electrodes Considered...............: Main Electrode ONLY
 Soil Type Selected..........................: Uniform or Two-Layer 
Horizontal
 SPLITS/FCDIST Scaling Factor................:   1.0000    

                    EARTH PARAMETERS FOR HORIZONTALLY-LAYERED SOIL
                    ----------------------------------------------

          TOP LAYER RESISTIVITY    =   100.00      ohm-meters
          BOTTOM LAYER RESISTIVITY =   100.00      ohm-meters
          REFLECTION COEFFICIENT   =     0.000000  per unit
          TOP LAYER HEIGHT         =   10000.      METERS

 CONFIGURATION OF MAIN ELECTRODE
 ===============================

 Original Electrical Current Flowing In Electrode..:   679.16     amperes
 Current Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)..:   1.0000    
 Adjusted Electrical Current Flowing In Electrode..:   679.16     amperes
 Number of Conductors in Electrode.................:  1637
 Number of Metallic Plates in Electrode............:     1
 Resistance of Electrode System....................:   18.702     ohms

 SUBDIVISION
 ===========
 Grand Total of Conductors After Subdivision.:  2443
 Total Number of Metallic Plates Elements....:   484
 Total Current Flowing In Main Electrode......:   679.16     amperes
 Total Buried Length of Main Electrode........:   123.82     meters
 Total Buried Area of Metallic Plates in Main Electrode:   4.0000     
sq.meters

 EARTH POTENTIAL COMPUTATIONS
 ============================

 Main Electrode Potential Rise (GPR).....:   12702.     volts
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 2.11 Příloha 21 – Zabití telat na farmě Olešná – Vzrůst potenciálu 3D +/-20 m

Obrázek 29 – Vzrůst potenciálu 3D do vzdálenosti +/-20 m od stožáru

Maximální hodnota vzrůstu potenciálu v místě stožáru je 12 134 V (12,7kV). Potenciál exponenciálně 
klesá až do hodnoty 382V ve vzdálenosti 20 m od středu stožáru.

  

M103 181 UVEVN 002 Uzemnění vedení vn a vvn – Analýza současného stavu 40



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

 2.12 Příloha 22 – Zabití telat na farmě Olešná – Vzrůst potenciálu 3D +/- 3 m

Obrázek 30 – Vzrůst potencilálu 3D do vzdálenosti +/- 3 m od stožáru 

Přesnější výpočet vzrůstu potenciálu do vzdálenosti +/- 3 m od osy stožáru poskytl prakticky shodné 
výsledky. Graf ukazuje že potenciál se rozkládá ve formě hyperboloidu souměrně na všechny strany od 
středu stožáru.

Ve vzdálenosti 3m od středu stožáru je stále potenciál 2 435V proti zemi.
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 2.13 Příloha 23 – Zabití telat na farmě Olešná – HOT ZONE

Obrázek 31 – Vzrůst potencilálu 2D do vzdálenosti +/-20 m od stožáru z vyznačením tzv HOT ZONE.

V západní literatuře a normách je zaužívám výraz tzv. Hot Zone (horká zóna). Hranice horké zóny je dána
hodnotou vzrůstu potenciálu 430V proti nulovému potenciálu země (pro lidi). Ze zkušeností více než 120
průmyslové rozvinutých zemí sdružených v IEEE / IEC vyplynulo, že v této zóně muže dojít s 
pravděpodobností nad 95% ke vzrůstu dotykového nebo krokového napětí na hodnoty ohrožující život lidí.

V případě zabití telat na farmě Olešná je tato zóna vypočtena o průměru 38 m  od středu stožáru. Bylo 
velkým štěstím, že izolátor byl obloukem poškozen jen do té míry, že po zhasnutí oblouku stále izoloval 
fázový vodič od konzoly. V opačném případě by jak pracovníci farmy tak i  její majitelé byli vystaveni 
nebezpečí smrtelného úrazu krokovým popř. dotykovým napětím.
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 2.14 Příloha 24 – Zabití telat na farmě Olešná – Dotykové napětí

Obrázek 32 – Dotykové napětí do vzdálenosti +/- 3 m od středu stožáru 

Na modelu je zobrazen stožár 2 x Φ 0,37 m se středem 3 m od počátku osy x s mezerou 60 mm mezi 
stožáry. Tečny kružnic stožárů jsou tedy v souřadnicích x1 = 2,6 m a x2 = 3,4 m. Dotykové napětí je tedy 
nutné zkoumat ve vzdálenosti od 0 m do 1m od hrany stožáru (x3 = 3,4– 4,4m). V našem případě by bylo 
tedy dotykové napětí osoby stojící těsně u hrany stožáru paradoxně jen asi 562 V. Dotykové napětí ovšem 
prudce vzrůstalo až na hodnotu 3 797 V ve vzdálenosti 1m od povrchu stožáru. Toto dotykové napětí je 
neslučitelné se životem i za použití nejlepších osobních ochranných pomůcek a velmi pravděpodobně by 
zabilo osobu v těsné blízkosti stožáru, která by se ho v okamžiku poruchy dotýkala 
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 2.15 Příloha 25 – Zabití telat na farmě Olešná – Krokové napětí +/- 20 m

Obrázek 33 – Krokové napětí do vzdálenosti +/-20 m od stožáru 

Krokové napětí je definováno jako napětí mezi chodidly dospělé osoby v průběhu jednoho kroku, kdy obě 
chodidla jsou v kontaktu se zemí. Střed stožáru je na souřadnici x1= 20 m. Hrana stožáru je na souřadnici
x2 = 20,4 m. 

Krokové napětí v blízkosti stožáru dosahuje jednotek kilovoltů.

Krokové napětí ve vzdálenosti 20 m od stožáru je již jen asi 14V, což lze považovat již za hodnotu 
bezpečnou pro lidi, nikoliv však pro dobytek. Velký dospělý hovězí dobytek a koně mají krok minimálně 
dvojnásobný jako člověk. Krokové napětí pro dobytek pak musíme uvažovat minimálně 2x vyšší, tj. 28V. Z 
toho vyplývá, že ve vzdálenosti 20 m od stožáru je pořád ještě krokové napětí, které by mohlo dobytek a 
koně ohrozit. Jako bezpečnou hodnotu pro dobytek bych považoval cca 20 V, tj. 10 V v krokovém napětí 
uvažovaném pro lidi. 

Musím ovšem upozornit na fakt, že na několika případech z USA a Evropy bylo dokázáno prudké snížení 
dojivosti krav, které byly vystaveny trvalému krokovému napětí jen v jednotkách voltů (od uzemnění 
transformátorů na farmách).

Pro podrobnější zkoumání krokokových napětí v okolí stožáru musíme zvolit jiné měřítko (viz následující 
obrázek)
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 2.16 Příloha 26 – Zabití telat na farmě Olešná – Krokové napětí +/- 3 m

Obrázek 34 – Krkové napětí +/-3 m od osy stožáru 

Střed stožáru je na souřadnici x1= 3 m. Tečna kružnice stožáru je na souřadnici x2 = 3,4 m. Musíme tedy 
vyšetřit krokové napětí v souřdnicích x3 = 3,4 – 6 m. Na souřadnici x3 = 3,4 m je krokové napětí 4 416V. 
Nejvyšší hodnoty dosahuje krkokové napětí na souřadnici x3 = 4m a to až 6 153V. Pak pozvolna klesá se 
vzdáleností od stožáru. Na souřadnici x3 = 5m je již jen 2100 V a na souřadnici x3 = 6 m již jen 652V. 

Tato hodnota je však stále zhruba 3x nad dovoleným dotykovým napětím. Zejména v případě  obuvi 
promočené např. ranní rosou by spolehlivě zabilo dospělého člověka. Zejména pokud bychom uvažovali, 
že by padl na zem a bez cizí pomoci by se nebyl schopen vyprostit z dosahu napětí.

Odpor těla v této poloze odhaduji na max. 100 Ohmů. To znamená, že při dlouhodobém působení napětí 
652 V by byl pracovník velmi pravděpodbně zabit 3 m od středu stožáru. Riziko zabití by pak pozvolna 
klesalo až na hranici HOT ZONE (poloměr 19m od stožáru).
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 2.17 Příloha 27 – Zabití telat na farmě Olešná – Úder blesku do stožáru – vzrůst potenciálu

Obrázek 35 – Vzrůst potencilálu 3D do vzdálenosti +/- 6 km od osy stožáru při zásahu blesku

Při zásahu blesku do takto špatně uzemněného stožáru se napěťová vlna šíří po povrchu země do velké 
vzdálenosti. Záleží do znažné míry na atmosférických podmínkách v okamžiku výboje.

Model určil špičkové naští v místě stožáru 2,85 MV. Ve vzdálenosti 6000 m od středu stožáru je  vzrůst 
potenciálu stále ještě 375V. 

Změna potenciálu na jednotku dálky je již velmi nízká. Proto kroková napětí budou vycházet 
pravděpodobně mnohem příznivěji.

V klasickém pojetí je však HOT ZONE pro zásah stožáru bleskem okolo 5,8 km od středu stožáru. To je 
oblast, kde by mohlo dojít k ohrožení lidí a dobytka při zásahu blesku do stožáru.
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 2.18 Příloha 28 – Zabití telat na farmě Olešná – Úder blesku do stožáru – HOT ZONE

Obrázek 36 – Úder blesku do betonového stožáru - HOT ZONE v klasickém pojetí

Hranice HOT ZONE v klasické pojetí je cca 5800 m od středu stožáru. Pokles potenciálu je však již tak 
nízký, že prakticky nevyvolává žádné krokové napětí. Zde je tedy lépe se orientovat na hodnoty krokového
napětí.
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 2.19 Příloha 29 – Zabití telat na farmě Olešná – Úder blesku do stožáru – kroková napětí

Obrázek 37 – Úder blesku do betonového stožáru – kroková napětí

Kroková napětí začínají vzrůstat nad hranici 1V až ve vzdálenosti cca 400-500 m od středu stožáru. Na 
hranici 350 m od středu stožáru je již krokové napětí v okamžiku výboje cca 9 V v pojetí pro bezpečnost 
lidí. V pojetí pro bezpečnost dobytka a koní je pak již asi 18V.

To plně potvrzuje fakt, že ze soudní praxe ČR je znám případ, kdy ČEZ byl odsouzen k náhradě škody za 
zabití dvou koní ve vzdálenosti 72 m od stožáru při zásahu stožáru bleskem.

Za současného stavu uzemnění betonových stožárů je možné určit jako bezpečnou oblast pro pastvu 
dobytka a koní pozemky ve vzdálenosti větší jako 350 m od středu stožáru.

Shrnutí: V současné době je pravděpodobně téměř nemožné uzemnit 12 ks stožárů na farmě 
pozemcích farmy Olešná tak, aby bylo možné zde pást dobytek a předpokládat že nebude zabit 
krokovým napětím při zásahu vedení bleskem.

Zaužívaná praxe v zahraničí je, že se buď obě strany domluví na tom, že provozovatel vedení uhradí 
všechny případné ztráty na chovném stádu nebo je vedení uloženo do země nebo je přeloženo do 
bezpečné vzdálenosti od pozemku – to vše samozřejmě na náklady provozovatele vedení.
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 3 ZABITÍ JINÉ KRÁVY NA FARMĚ OLEŠNÁ V ROCE 2000

 3.1 Příloha 30 – Zabití krávy v roce 2000 na farmě Olešná u stejného stožáru

Zdroj: http://www.expres.cz/cez-telata-csf-/zpravy.aspx?c=A170825  _ 
143959_dx-zpravy_beta

Kauza mrtvá telata: ČEZ nainstaloval farmářce nové ptákosedy

Majitelka telat, která v Načeradci zabil výboj proudu z elektrického vedení, se dočkala alespoň částečného
řešení  nepříjemné  situace  ze  strany  společnosti  ČEZ.  Na  sloupy  vysokého  napětí  jí  totiž  přijeli
nainstalovat nové ptákosedy! 

Tragická Nehoda 

Marii V. čekalo začátkem týdne nepříjemné překvapení, když zjistila, že tři telata z její farmy zabil výboj
elektrického proudu z vedení, na které se posadil pták. 

Skupina ČEZ však farmářku nechce odškodnit, protože za letové dráhy ptáků není zodpovědná. Farmářka
je však přesvědčená, že je vedení nedostatečně zajištěno a mohlo by komukoli ublížit znovu.

Přestože původně to vypadalo, že poskytovatel elektřiny nebude spolupracovat vůbec, alespoň něco pro
Marii V. udělal. „Včera se neočekávaně objevila na farmě dvě velká auta a osobní auto se šéfy od
ČEZu. Sloupům, na kterých nebyly ptákosedy, dali čepičky, aby na to nesedl pták. Uzemněno
ještě není, tak snad ještě přijedou,“ uvedla farmářka. 

Situace je o to zajímavější,  že se o ni začala zajímat Česká pojišťovna. Ta totiž na stejné farmě řešila
stejnou nehodu již v roce 2000. Fakt, že závada na vedení nebyla dosud opravena, tak možná nezůstane
bez odezvy... 

 4 ZABITÍ KONÍ KROKOVÝM NAPĚTÍM PŘI ZÁSAHU STOŽÁRU 
BLESKEM

 4.1 Příloha 31 – Zabití koní krokovým napětím

Blesk uhodil do stožáru a zabil koně. ČEZ musí zaplatit.
I podprůměrný blesk způsobil úhyn koní pasoucích se ve vzdálenosti 72 metrů. Stožár byl podle posudků
špatně uzemněný a ČEZ tak neuspěl s obhajobou, že událost nemohl ovlivnit.

Praha – Netradiční spor prohrál energetický gigant ČEZ. Farmářka ze Šumperska zažalovala společnost
ČEZ Distribuce kvůli odpovědnosti za smrt dvou koní. Těm zlomilo vaz takzvané krokové napětí, které se
šířilo  od  zhruba  70  metrů  vzdáleného  stožáru  elektrického  vedení  (v  majetku  ČEZu).  Soudy  daly
žalobkyni za pravdu, i když se ČEZ bránil, že šlo o neodvratitelnou událost, na jejímž počátku stál blesk.

"ČEZ nedostál své povinnosti předcházet vzniku škod," shrnula u krajského soudu advokátka Věnceslava
Holubová,  která  farmářku  zastupovala.  Blesk  uhodil  do  stožáru  vedení  vysokého napětí,  který  podle
soudních znalců (a následně i  názoru Okresního soudu v Šumperku a odvolacího Krajského soudu v
Ostravě) nebyl správně uzemněn. 

ČEZ tak musel farmářce zaplatit 137 915 korun a dalších zhruba sto tisíc na náhradách nákladů řízení.

Znalec: Podobný případ řeším poprvé
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ČEZ se proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolal, ale proti potvrzujícímu rozsudku krajského soudu
už dovolání nepodával. "V průběhu sporu byly zpracovány tři znalecké posudky. Přestože ne všechny měly
stejný závěr, soud se přiklonil k posudku, který zpracoval František Popolanský - kapacita v oboru škod
způsobených bleskem," říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž. Firma je navíc pojištěná pro podobné případy a
pojišťovna jí podle Kříže uhradí škody v plné výši.

Případ je podle Kříže naprosto ojedinělý. "Od doby vzniku ČEZ Distribuce - před 10 lety - si  nejsme
vědomi podobného rozsudku. A ani pamětníci si něco podobného nevybavují," dodává Kříž.

To  potvrzuje  i  autor  jednoho ze  znaleckých posudků,  který  u  soudu dokládal  vinu  společnosti  ČEZ.
"Dělám tuto práci od roku 1985 a ještě jsem se k žádnému jinému smrtelnému případu nedostal," říká
soudní znalec Stanislav Pokorný.

ČEZ neudělal vše, co mohl

"Škoda vznikla nepochybně v příčinné souvislosti s provozní činností spočívající v provozování distribuční
soustavy elektrické energie, neboť k šíření napětí došlo právě ze stožáru, který nebyl před negativními
důsledky  úderu  blesku  spočívajícími  ve  vzniku  krokového  napětí  dostatečně  zabezpečen  (dostatečně
uzemněn). V důsledku nedostatečného uzemnění došlo ke škodě," stojí v rozsudku krajského soudu. Na
počátku neštěstí sice stál blesk, ale ČEZ neudělal vše, co mohl, aby škodě zabránil.

"Žalovaný by musel prokázat, že učinil veškerá opatření, která bylo možno učinit k odvrácení události. Tak
tomu však nebylo. Zařízení zjevně nebylo bezpečné, neboť i při podprůměrném blesku způsobilo úhyn
koní pasoucích se ve vzdálenosti 72 metrů," uvádí rozsudek. Firma měla podle soudců počítat i s tím, že se
v okolí nebezpečného stožáru koně pravidelně pohybují.

Mohlo to zabít i člověka

Znalec Pokorný vysvětluje, že koně jsou na elektrický proud mnohem citlivější než ostatní hospodářská
zvířata a také než lidi. "Mají v těle více minerálních látek, a mají tak vynikající vodivost," říká.

"Člověk by v místě, kde došlo k usmrcení obou koní, cítil maximálně lehké brnění, protože jeho tělo má
větší odpor. Kdyby ale člověk stál zhruba do dvou metrů od neuzemněného stožáru, mohl by v okamžiku,
kdy do stožáru uhodí blesk, také zemřít," upřesňuje Pokorný.

Společnost  ČEZ  ale  problém  tak  vážně  nevnímá.  "Rozhodnutí  soudu  respektujeme,  nicméně  nebylo
prokázáno, že blesk opravdu udeřil do stožáru vedení vysokého napětí, a ani není známa přesná příčina
úhynu koní, neboť nebyla provedena pitva," opakuje mluvčí Kříž obhajobu u soudu.

Oba soudy přitom ve svých rozsudcích dospěly na základě znaleckých posudků a výpovědí (například
veterináře) k závěru, že oba koně zabil blesk, který uhodil do špatně uzemněného stožáru.

Ani znalecké posudky a rozhodnutí soudů ale ČEZ nepřiměly k provedení rozsáhlých kontrol, které by
prověřily  technický  stav  jeho  stožárů.  "ČEZ  Distribuce  nerealizovala žádné  mimořádné  revizní  akce.
Provádíme pravidelné kontroly uzemnění spojené s diagnostickými měřeními na každém vedení v periodě
jednou za čtyři roky. Naše vedení považujeme za bezpečné," ujišťuje Kříž.
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 5 VYBÍJENÍ PTÁKŮ V ČR PO STATISÍCÍCH (MILIÓNECH)

 5.1 Příloha 32 – Vybíjení ptáků po statisících (miliónech)

Zdroj ČT 24: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2214586-vysoke-napeti-rocne-zabije   
-desitky   -tisic-ptaku-narikaji-ochranci-zabezpecovani

Vysoké napětí ročně zabije desítky tisíc ptáků, naříkají 
ochránci. Zabezpečování stožárů vázne
Kvůli  špatně  zabezpečenému  elektrickému  vedení  ročně  uhynou  desítky  tisíc  ptáků,  podle  ochránců
přírody je současná situace hrozivá. Distributoři  elektřiny by měli  stožáry vysokého napětí zabezpečit
nejpozději  do roku 2024 – na většině z nich ale ochrana stále chybí. Firmy už nyní přiznávají,  že na
všechny sloupy zřejmě nestihnou dát kryty.

Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

„Minimální  počet  ptáků  usmrcených  za  jeden  rok  je  117  tisíc.  Elektrická  vedení  jsou  stále  určitě
nejvýznamnějším faktorem ohrožení  mnoha druhů,“  řekl  ČT Václav Hlaváč,  vedoucí  odborné skupiny
Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Nejčastěji  umírají  dravci,  sovy  nebo  čápi.  Záchranné  stanice  už  letos  pomohly  dvěma  stovkám
popálených ptáků.

Snížit jejich počet mají pomoci bezpečné sloupy. Distribuční společnosti musí podle zákona nainstalovat
kryty  na  všechny  do  roku  2024.  „Naše  společnost  zatím zabezpečila  40  procent  svých  sloupů,  to  je
přibližně  190  tisíc  sloupů  z  celkového  počtu  475  tisíc  sloupů,“  uvedla  mluvčí  Skupiny  ČEZ  Soňa
Holingerová. Kromě ČEZu spravují elektrickou síť také firmy E.ON a Pražská Energetika.

„Současné  tempo zabezpečování  celkem jasně  ukazuje,  že  stanovený termín  určitě  nebude splněn.  S
ohledem na počty nebezpečných sloupů v krajině je úplné vyřešení problému stále spíše otázkou příštích
desetiletí než let,“ řekl Václav Hlaváč z AOPK. Společnost ČEZ potvrdila, že ke zpoždění dojít může.

Podle  ochranářů  jsou  problémy  také  s  existujícím  zabezpečením  –  ochranné  plastové  prvky  často
odpadávají.  „Ukazuje  se,  že  brzy podléhají  povětrnostním vlivům a  ani  parametry  nejsou  optimální,“
vysvětlil  Petr Orel, předseda Záchranné stanice v Bartošovicích. To připouští i  ČEZ – ochranné kryty
proto  pravidelně  kontroluje.  „Jdeme  cestou  zabezpečení  vysokého  napětí  instalací  bezpečných
technologických prvků, zejména konzol,“ reagovala mluvčí Skupiny ČEZ.

Nejvíce problémových sloupů je v nížinách. Zde je největší koncentrace ptáků a také nejvíce potravy.
Naopak horských oblastí už se nebezpečí tolik netýká. „Tam linky vysokého napětí většinou procházejí v
údolích  a  nejsou  kvůli  vzrostlé  zeleni  atraktivní  pro  ptáky,“  řekl  ČT  Pavel  Křížek,  ředitel  společnosti
Ochrana fauny ČR.

Ptáci  nemají  problém  sedět  na  drátech,  pokud  jsou  dostatečně  malí.  Elektřinu  v  drátu  totiž  tvoří
usměrněný pohyb volných elektronů. Když proudit nemohou, nevykonají žádnou práci – ale současně ani
nemohou ublížit. Když pták sedí na drátu, prochází jeho tělem sice velké množství elektronů, ale ty se
nemohou vrátit do země. Z prostého důvodu: ptáci nejsou spojení s ničím dalším, co by se země dotýkalo.
Elektrony  tedy  nejsou  schopné  jejich  těla  využít  jako  cestu,  neuzavře  se  elektrický  obvod  a  ptáky
neprotéká žádný proud.

Pokud se však pták dotkne nějakou částí těla, nejpravděpodobněji křídlem, jiného drátu (nebo stožáru),
okruh se uzavře a proud zvířetem protéká. Následkem je zranění či smrt. 

Ptáci většinou sedají na sloupy kvůli odpočinku nebo k vyhlížení kořisti. V zimě si navíc mohou o dráty
ohřívat nohy – proud, který dráty prochází, totiž vytváří malé množství tepla.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)  v  minulém roce ukončila  rozsáhlý  projekt,  který
kontroloval zabezpečení sloupů v Česku. Nejvíce se osvědčily plastové kryty. „Konkrétně u plastových
krytů  se  potvrdilo,  že na  takto zabezpečených sloupech klesl  úhyn ptáků zhruba na  polovinu.  Tento
výsledek není nijak povzbudivý, obecně se čekal podstatně lepší,“ dodává Václav Hlaváč, vedoucí odborné
skupiny AOPK ČR.

 5.2 Příloha 33 – Stanovisko Maděra, s.r.o. k vybíjení ptáků

Vybíjení ptáků je způsobeno tím, že betonový nebo ocelový sloup je vodivý a tím přenáší potenciál země
do výšky izolátoru vedení. Izolátory jsou stále ve většině případů drženy ocelovou konzolou, která je také
vodičem a tím přenáší potenciál země do blízkosti izolátoru.

Izolátory 22kV a 35 kV jsou jen několik cm dlouhé. Pokud si tedy pták sedne na kovovou konzolu vedle
izolátoru a roztáhne křídla nebo se dostane hlavou do blízkosti elektrického vodiče o napětí 22 000 / √3 =
12 702 V proti zemi, tak na něj přeskočí elektrický oblouk, který ho popálí nebo zabije.

Tento stav se vyskytuje v České republice převážně od roku 1961, kdy byla zahájena hromadná
výroba předepjatých železobetonových sloupů ve Sloupárně Majadlena viz:

http://www.slouparna.cz/

Původně dřevěné (izolační)  sloupy vn byly  nahrazeny mnohem pevnějšími a odolnějšími betonovými,
které nehnily  a nelámaly se u  země jako dřevěné.  To znamenalo značný technický pokrok,  to je  bez
diskuse. Při konstrukci stožáru se však zapomnělo na fakt, že na konzolu izolátoru si mohou sednout
ptáci a mohou být popáleni nebo zabiti. Zapomnělo se i nafakt, že tato situace vyvolá další sekundární
ohrožení osob v blízkosti sloupu a dobytka pasoucího se v blízkosti sloupu.

Tento  stav nyní  trvá  s  postupným náběhem již  56  let.  Je  zřejmé,  že  všechny dřevěné sloupy  nebyly
nahrazeny  betonovými  za  jeden  rok.  Například  v  prvním  roce  výroby  bylo  vyrobeno  jen  1159  ks
betonových sloupů. Odhadujeme, že proces náhrady cca půl milionu dřevěných stožárů za betonové byl
ukončen cca v roce 1977.

Proces vybíjení středoevropského ptactva tak probíhá tempem minimálně 117 tisíc ptáků ročně
již 40 let. ČEZ a ostatní distribuční společnosti pro to neudělaly prakticky nic. Při příjezdu do ČR je
nápadné, že je zde podstatně méně ptáků a zejména dravců, než v ostatních zemích, kde se dodnes staví
dřevěné stožáry vn. 

Můžeme tedy konstatovat, že ČEZ Distribuce, a.s., její předchůdci
a ostatní distribuční společnosti zabily nebo polálily od roku 1961
cca pět miliónů ptáků. Tento stav je neudržitelný a neobhajitelný.

Toto číslo je natolik otřesné, že bychom předpokládali, že to muselo vyvolat rekaci i u těch nejotrlejších
zaměstnaců  ČEZu,  ale  i  zodpovědných  ministrů  a  všech  vedoucích  na  všech  úrovních  ministerstva
průmyslu, zemědělství, ministrestva životního prostředí a jiných. 

Jak se však zdá, tak se nic neděje. ČEZ i vláda a ministrestva se spokojila s tím, že se jakýmsi laxním
tempem instalují jakési plastové chrániče, které jsou účinné jen z cca 50%, navíc odpadávají a pak nejsou
účinné vůbec.  Neviděli  jsem v tomto směru žádnou reakci ERÚ ani jiných institucí zodpovědných za
bezpečnost  provozu  energetických  soustav.  To  je  skandální  zanedbání  povinností  správce
Energetické  soustavy,  kterému  byla  vydána  monopolní  licence  k  distribuci  elektřiny  na
svěřeném území za podmínky   zachování bezpečnosti obyvatelstva a domácích i volně žijících
zvířat a živočichů.
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Měla by být zahájena minimálně diskuse o odnětí licence ČEZ Distribuci a její předání jinému
operátorovi, který se zaváže splnit podmínky bezpečnosti např. do 1 roku.

Zasažení ptáka elektrickým proudem vyvolá oblouk v blízkosti izolátoru. Oblouk v podstatě elektricky
zkratuje izolátor po určitou dobu a zkratový proud pak teče betonovým (nebo ocelovým) sloupem do
země. Betonové stožáry mají uvnitř betonu ocelovou výztuž, které je vodivá. Beton sám je za normálních
venkovních podmínek vodivý do té míry, že umožní svedení proudu do země.

Tento stav vyvolá další nebezpečnou situaci, kdy v okolí stožáru vznikně nebezpečné elektrické dotykové a
krokové napětí. Je to sice jen sekundární efekt, který většinové nastává jen při popálení nebo zabití ptáka,
ale dokáže spolehlivě zabít lidi i dobytek v okolí stožáru, jak je podrobně ukázáno v kapitolách 1.1 – 1.4

Uzemnění elektrických stožárů je všeobecně opomíjeno. Píše se o něm pouze v případě nehod a úmrtí.

Následující  otřesnou sadu fotografií  zmrzačených, popálených a zabitých ptáků zveřejňuji  s  laskavým
svolením převážné většiny jejich autorů. Pokud se mi náhodou nepodařilo dohledat 100% autorů, tak mě
prosím omluvte.  Kontaktujte mě a já v případě Vašeho nesouhlasu jako autora fotografie ji  z dopisu
odstraním. Jednám v zájmu dobré věci.

Obrázek 38 – Káně rousné popálené vedením 22kV muselo být utraceno

  

M103 181 UVEVN 002 Uzemnění vedení vn a vvn – Analýza současného stavu 53



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 39 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem I

Obrázek 40 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem II
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Obrázek 41 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem III

Obrázek 42 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem IV
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Obrázek 43 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem V

Obrázek 44 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem VI
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Obrázek 45 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem VII

Obrázek 46 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem VIII
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Obrázek 47 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem IX

Obrázek 48 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem X
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Obrázek 49 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XI

Obrázek 50 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XII
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Obrázek 51 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XIII

Obrázek 52 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XIV
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Obrázek 53 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XV

Obrázek 54 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XVI
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Obrázek 55 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XVII

Obrázek 56 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XVIII
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Obrázek 57 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XIX

Obrázek 58 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XX
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Obrázek 59 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XXI

Obrázek 60 – Ptáci poranění nebo zabití elektrickým proudem XXII
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 6 POŽÁR POLE PO ZÁSAHU BETONOVÉHO SLOUPU BLESKEM

 6.1 Příloha 34 – Požár pole po zásahu betonového sloupu bleskem

Zdroj: Blesk.cz
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/484713/do-stozaru-vysokeho-napeti
-uderil-blesk-na-zapade-prahy-byli-pres-hodinu-bez-proudu.html

Do stožáru vysokého napětí udeřil blesk: Na západě Prahy byli přes 
hodinu bez proudu
Blesk uhodil do sloupu vysokého napětí, lidé na západě Prahy byli bez elektřiny asi hodinu a půl.
31. července 2017 ● 09:53
Blackout neboli výpadek dodávky elektřiny postihl několik míst na západě metropole. Blesk podle 
informací agentury Aktu.cz uhodil do sloupu vysokého napětí ve Vestci u Prahy. Lidé v okolí Průhonic a 
Jesenice tak byli až hodinu a půl bez elektřiny, než energetici zhaslé obce přepojili na jiné zdroje 
elektrického napětí.
Chvíli trvalo, než energetici našli místo, kde k havárii došlo. Navíc museli elektřinu vypnout, protože 
dráty po dopadu na zem začaly jiskřit a způsobily malý požár pole řepky.
„Energetici několik málo minut po havárii lokalizovali místo, kde došlo k úderu blesku. Ten udeřil do 
sloupu poblíž rozvodny ve Vestci u Prahy. Poté, co došlo k vypnutí elektřiny, museli zhaslé obce přepojit 
na jiné zdroje elektrického napětí,“ uvedlo Aktu.cz.
„Vše se jim podařilo po hodině a půl. Na opravu sloupu přijela specializovaná firma z Nymburka. Ta 
musela vyměnit nejen spadlé dráty, ale i součástky, na kterých dráty na sloupu drží,“ dodala agentura.

Obrázek 61 – Sekční odpojovač 22kV po zásahu bleskem
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 7 POŽÁRY BETONOVÝCH SLOUPŮ

 7.1 Příloha 35 – Požár sloupu 22kV Krňany 30.9.2009

Zdroj: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Pozar_sloupu_el._vedeni_Krnany_30.9.2009/

Obrázek 62 – Požár sloupu vedení 22kV Krňany 30.9.2019

Obrázek 63 – Prasklý izolátor a vodič ležící na vodivé konzole – přímý kontakt se zemí
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Obrázek 64 – Obloukem poškozený stožár v místě objímky konzoly

Obrázek 65 – Poškozený betonový stožár s prasklým izolátorem a s vodičem na konzole
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Obrázek 66 – Pozůstatky spáleného ptáka pod sloupem I

Obrázek 67 – Pozůstatky spáleného ptáka pod sloupem II
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Požár  byl  pravděpodobně  způsoben  dotykem  ptáka  sedícího  na  vodivé  konzole  betonového  sloupu
vedední 22kV. Pták se dotkl fázového vodiče, vytáhl oblouk a byl spálen na uhel. Jeho pozůstatky leží pod
sloupem vedení.

Tepelná energie vyvolaná obloukem byla tak velká, že izolátor praskl a vodič padl na vodivou konzolu. Tím
porucha neskončila ve zlomku vteřiny, tj. po zhasnutí oblouku, jako je to obvyklé v ostatních podobných
případech, kdy pták je zabit, oblouk zhasne a nedojde k poškození ani izolátoru ani sloupu. 

Vodič  padl  v  tomto případě na vodivou ocelovou konzolu,  která je  přímo vodivě spojena objímkou s
betonovým sloupem. Obvodem vodič – konzola – objímka – sloup – země protékal proud do cca 1000 –
1500  A omezený  tlumivkou  v  rozvodně  v  uzlu  distribučního  transformátoru  asi  po  dobu  minimálně
několika minut.

Odpor mezi objímkou konzoly a vnitřní výztuží betonového sloupu byl tak vysoký, že v místě spoje došlo
ke vzniku lokálního přehřátí až k zapálení oblouku, kdy vnitřní ocelová výztuž betonového sloupu byla
velmi pravděpodobně lokálně roztavena, kov vystříkal ven a stožár tak vykazuje několikacentimetrovou
trhlinu vypálenou obloukem. 

Stožár byl staticky narušen do té míry, že celý vrch sloupu s konzolou i se třemi vodiči mohl spadnout na
zem. Zde poučení hasičům. Nikdy neparkujte svá auta v blízkost sloupu ani vedení, protože mohou na
Vás spadnout a to i pod napětím.

V okolí stožáru se nacházelo v době poruhy nebezpečné krokové napětí tak, jak je to popsáno v případě
1.2 Zabití telat na farmě Olešná.

Hasičům doporučuji nikdy se nepřibližovat k podobným sloupům 22kV před tím, než je obvod vypnut,
protože mohou být zabiti  krokovým napětím. Podobně nedoporučuji  takové požáry v žádném případě
hasit vodou ani z dálky, protože hasič může být zabit zavlečeným napětím, kdy stojí na potenciálu daleko
nižším než je v místě sloupu a proud vody může vodivě spojit obě tato místa a vzniklé dotykové napětí
pak může hasiče zabít.

 7.2 Příloha 36 – Požár sloupu 22kV Jílové u Prahy 19.11.2009

Zdroj: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Pozar_sloupu_el._vedeni_Jilove_19.11.2009/

Situace se opakovala za několik týdnů na vedení 22kV v Jílovém u Prahy. Zde byli  hasiči  přivoláni k
poruše velmi rychle, ještě když oblouk hořel. Z níže uvedených snímků je zřejmé, že nastala podobná
situce, kdy inicátorem zapálení oblouku byla v tomto případě velmi pravděpodobně veverka, které ležela
mrtvá pod sloupem. Pravděpodbně vylezla po sloupu na vodivou konzolu a dotkla se fázového vodiče,
vytáhla oblouk a padla mrtvá pod sloup.

Podobně jako v předchozím případě izolátor nevydržel tepelné přehřátí způsobené obloukem a praskl.
Vodič spadl na konzolu a byl tak vodivě spojen se zemí betonovým sloupem. Zde vznikla dvě lokální
ohniska přehřátí, kde hořel oblouk a roztavený kov z vnitřní armatury sloupu vytékal ven. Roztavený kov
je vidět na povrchu trávy pod stožárem, což připomíná sníh. Je to ale železo, které je kovově lesklé, protože
nestihlo dosud povrchově zkorodovat.

Stožár byl opět staticky tak vážně narušen, že mohl spadnout i  s vodiči na hasiče během zásahu.
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Obrázek 68 – Požár sloupu elektrického vedení Jílové 19.11.2009

Obrázek 69 – Oblouk hořící mezi objímkou konzoly a dříkem stožáru I
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Obrázek 70 – Oblouk hořící mezi objímkou konzoly a dříkem stožáru II

Obrázek 71 – Oblouk hořící mezi objímkou konzoly a dříkem stožáru III

  

M103 181 UVEVN 002 Uzemnění vedení vn a vvn – Analýza současného stavu 71



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 72 – Oblouk hořící mezi objímkou konzoly a dříkem stožáru IV

Obrázek 73 – Betonový sloup je vážně staticky narušen svislými prasklinami
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Obrázek 74 – Vážné statické narušení i dolní části sloupu s roztaveným kovem

Obrázek 75 – Elektrický požár byl hašen vodou, což zásadně nedoporučujeme
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Obrázek 76 – Pravděpodobný zdroj požáru – mrtvá veverka ležící pod sloupem

 7.3 Příloha 37 – Požár sloupu nn Vracov 19.03.2014

Zdroj: http://hasicikyjov.rajce.idnes.cz/2014.3.19_-_pozar_sloupu_el._vedeni%2C_Vracov/ 

V tomto případě se jednalo o požár betonového sloupu nn o napětí 400/230V. Je to velmi pravděpodobně

počáteční  sloup  jedné  z  větví  rozvodné  soustavy  nn  napájené  hliníkovým kabelem  z  transformátoru
vn/nn. Tato část soustavy zřejmě patří distribuční společnosti EON ČR. Nicméně to dokládá, že dědictvím
z  minulosti  je  zatíženo  celé  území  bývalé  ČSSR včetně  Slovenska.  Týká  se  to  tedy  více  rozvodných
společností, z nichž ČEZ je dominantní co do rozsahu spravované sítě.

Zřejmě došlo ke zkratu fázových vodičů přívodního hliníkového kabelu nn, který je nahoře na sloupu
připojen k fázový vodičům, na betonový vodivý sloup. Začal hořet oblouk nn a kov vodičů kabelu byl
postupně odtavován. Na obrázku je vidět okolí sloupu poprášené roztaveným hliníkem.

Z průběhu poruchy je zřejmé, že kabel nn napájí spíše sloup než naopak. Oblouk hořel i dlouho po tom,
co bylo přerušeno spojení mezi vodiči nahoře na sloupu a vodiči v kabelu.

Zde bylo dotykové a krokové napětí omezeno fázovým napětím proti zemi, což je 230V. I zde však mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem při těsném přiblížení se ke stožáru nebo při doteku jeho povrchu.

Je to názorný příklad toho, že i v rozvodné soustavě nn existuje vysoké riziko požárů vyvolaných vodivostí
betonových sloupů.  z přiložených videí  je  vidět,  že oblouk hořel  minimálně několik  minut až desítek
minut v těsné blízkosti obytného domu.
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Obrázek 77 – Požár sloupu nn s obloukem nn Vracov I

Obrázek 78 – Požár sloupu nn s obloukem nn Vracov II – okolí poprášeno roztaveným hliníkem
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Obrázek 79 – Požár betonového sloupu nn s obloukem nn Vracov III
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Obrázek 80 – Požár betonového sloupu nn s obloukem nn Vracov IV 
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 7.4 Příloha 38 – Požár pole u obce Dvorek 10.08.2015

Obrázek 81 – Požár pole okolo betonového sloupu 22kV u obce Dvorek I

Obrázek 82 – Požár pole okolo betonového sloupu 22kV u obce Dvorek II
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Obrázek 83 – Požár pole – izolátor praskl a vodič leží na vodivé ocelové konzole

Obrázek 84 – Požár pole – peří z ptáka, který pravděpodobně vytáhl oblouk a sám shořel
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 8 VYJÁDŘENÍ MICHALA KŘÍŽE A BENEŠOVSKÉHO DENÍKU

 8.1 Příloha 39 – Vyjádření Michala Kříže k zabití telat na farmě Olešná

Zdroj: http://www.newsjs.com/url.php     p=  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/postolka-sedla   
-na-drat-vyboj-zabil-telata-cloveku-nic-nehroz/r~cb85c75c873d11e7a7160025900fea04/

Poštolka sedla na drát, výboj zabil telata. Člověku nic nehrozí, má nohy 
blíž u sebe, uklidňuje ČEZ

Tři  telata  v  neděli  13.  srpna  usmrtil  ve  Vlašimi  elektrický  výboj,  který  nejspíš  zapříčinila  poštolka
dosedající na dráty vysokého napětí. Lidé se nyní bojí chodit kolem sloupů s elektrickým vedením, aby
jim také neublížil.  Majitelé dobytka se dožadují odškodnění od Skupiny ČEZ, která se brání, že sloup
splňuje všechny bezpečnostní normy a podobné případy se stávají jen málokdy.

Vlašim - Stádo krav v neděli 13. srpna nocovalo na pastvině v blízkosti sloupu s elektrickým vedením ve
Vlašimi. V ranních hodinách si majitel dobytka Pavel Volšický všiml, že u sloupu leží tři telata. Když je šel
zkontrolovat, zjistil, že jsou mrtvá.

Podle majitele  tu noc  nebyla bouřka a bylo dokonce sucho. Nakonec se podle Volšického ukázalo,  že
incident nejspíše způsobila poštolka - ta při dosedání na dráty svými křídly překlenula vzdálenost mezi
vedením a sloupem, což způsobilo výboj, který dobytek usmrtil.

Zaměstnanci farmy se nyní bojí i o svůj život. "Nikdo tam od nás nechce chodit. Znepokojuje nás, že to
může zabít i člověka," řekl Volšický.

Skupina ČEZ ale uklidňuje, že její zařízení splňuje všechny bezpečnostní normy a podobné případy jsou
vzácné. Člověku pak podle společnosti hrozí mnohem menší riziko než dobytku.

"Jedná se o ojedinělé případy. I když má půda dobré izolační vlastnosti a energii tlumí, může dojít k úrazu
elektrickým proudem kvůli krokovému napětí," řekla tisková mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Krokové napětí vzniká v okamžiku, kdy člověk či zvíře stojí jednou nohou v místě s vyšším potenciálem a
druhou nohou v místě s nižším potenciálem. Rozdílu těchto dvou potenciálů je pak vystaveno celé tělo.
Čím je krok delší, tím vyšší je riziko vzniku krokového napětí.

Bezpečí jen na frekventovaných místech

Kvůli větší vzdálenosti mezi nohama je riziku vystaven právě dobytek, upozorňuje ČEZ. "Jsou známé 
případy, že blesk zabil dobytek, ale pastevci se nic nestalo. V tomto případě místo blesku bohužel 'udeřil' 
pták," dodala Holingerová. Událost v současné době šetří jak ČEZ, po kterém majitelé dobytka žádají 
odškodnění, tak i policie.

Proud se svezl od drátů k zemi i přesto, že sloup je vyroben z betonu, který je nevodivý. "Energetický 
výzkum v Brně zjistil, že po určité době beton provlhne a stane se vodivým stejně jako půda v okolí. Proto
stožár proud svede až do země," vysvětlil odborný konzultant informačního servisu pro elektrotechniky 
Michal Kříž.

Podle Kříže mohl proud dobytek zabít i kvůli tomu, že u vedení chyběly "potenciální prahy" 
minimalizující riziko elektrického probití. Ty se obvykle umisťují jen na frekventovaná místa. "Prahy 
nejsou samozřejmostí. Kdyby se to udělalo všude, bylo by to bezpečnější, ale hodně drahé. Proto se 
vyskytují třeba v okolí koupališť a ne na pastvinách a místech, kudy projde houbař jednou za dva roky," 
vysvětlil Kříž.

Není to poprvé, kdy ČEZ řeší případ zabitých hospodářských zvířat. Před třemi lety elektrický výboj 
způsobil úhyn pasoucích se koní. Stožár byl podle posudků špatně uzemněný, ČEZ proto musel farmářce 
zaplatit téměř 140 tisíc korun.

autor: Jan Kočenda 

  

M103 181 UVEVN 002 Uzemnění vedení vn a vvn – Analýza současného stavu 80

https://www.aktualne.cz/wiki/ekonomika/cez/r~i:wiki:914/
https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/vlasim/r~09f6dd76e1d411e4994f002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/elektricke-vedeni/l~i:keyword:14158/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/postolka-sedla-na-drat-vyboj-zabil-telata-cloveku-nic-nehroz/r~cb85c75c873d11e7a7160025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/postolka-sedla-na-drat-vyboj-zabil-telata-cloveku-nic-nehroz/r~cb85c75c873d11e7a7160025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/postolka-sedla
http://www.newsjs.com/url.php?p=https://zpravy.aktualne.cz/domaci/postolka-sedla-na-drat-vyboj-zabil-telata-cloveku-nic-nehroz/r~cb85c75c873d11e7a7160025900fea04/
http://www.newsjs.com/url.php


Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

 8.2 Příloha 40 – Novinový článek v Benešovském deníku

Zdroj: 

http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/telata-zabila-elektrina-nebezpeci-stale-hrozi-20170824.h

tm

Podle techniků vedla k neštěstí drobnost. Poštolka sedla na nejvyšší bod jedné fáze sloupu elektrického
vedení a křídly se dotkla tělesa sloupu. Tak vysoké napětí sjelo po sloupu dolů, kde telata zrovna ležela.
Majitelé  se  obávají  o bezpečí  zaměstnanců  i zvířat.  Proto  vše  nahlásili  na  policii,  která  se  aktuálně
případem zabývá.

To, že telata zemřela po zásahu elektrickým proudem potvrdil veterinář, který se o zvířata na statku stará.
„Zvířata ležela přímo pod sloupem a tekl z nich červený výtok z plic, tak jak to u zásahu elektřinou bývá,”
podotkl Zdeněk Bárta.

Majitel  statku  Josef  Volšický hned po smutném zjištění  přehnal  zbytek stáda na jinou pastvinu,  aby
nebyla  zvířata  v blízkosti  nebezpečného  sloupu.  Nyní  chce  zajistit  to,  aby  se  nic  podobného  již
v budoucnu nemohlo stát. „Škoda na zvířatech činí asi 110 tisíc korun, jelikož se jednalo o telata plemene
Blonde d´ Aquitaine. Kolik bude stát kafilérní likvidace, je v tuto chvíli otázka,” řekl Josef Volšický.

Společnost ČEZ případ prošetřuje. První předpoklady směřují k takzvanému krokovému napětí. U telat
mohlo dojít k propojení míst s různým potenciálem. Jedná se tedy o ojedinělý případ. „Elektrické vedení
splňuje všechny zákonné bezpečností i technické normy. Periodicky zde probíhají kontroly stavu vedení,”
dodala mluvčí Soňa Helingerová.

Krokové napětí je způsobeno tím, že elektrický stožár nemá dobré uzemnění. Ne všechny 
stožáry mají pozemní soustavu dokonalou, a tam kde není soustava dokonalá, je mnohem vyšší
krokové napětí. Proto hrozí nebezpečí jak pro lidi, tak pro zvířata, že je elektrický proud 
zasáhne. Odborníci tedy doporučují sloup oplotit, a když už kolem někdo musí projít, tak je 
nutné dělat pouze malé kroky.

 8.3 Příloha 41 – Vyjádření Maděra, s.r.o. k předchozím novinovým článkům

Podle našeho názoru je smutné, že teprve po sérii nehod / úmrtí člověka / úhynu tří telat a vybití několik
miliónů  ptáků  museli  jak  odborníci  na  elektrotechniku,  tak  i  novináři  (pravděpodobně  osoby  bez
elektrotechnického vzdělání) dojít ke stejnému závěru, ke kterému došla společnost Maděra, s.r.o., již v
roce 2011, že elektrická vedení všech napěťových úrovnív ČR jsou potenciálně smrtelně nebezpečná.

Společnost Maděra, s.r.o. se v průběhu roku 2012 opakovaně obrátila na jednotlivé ministry současné
vlády, na ERÚ, na TIČR atd. a  apelovala na ně, aby zjednali nápravu. Opakovaně jsme se obrátili také na
dozorčí radu ČEZ a naše obavy byly opakovaně bagatelizovány.

Podle reakce společnosti je nyní již jasné, že celková situace v bezpečnosti vedení ČEZ všech napěťových
úrovní je nadále již neudržitelná a neobhajitelná. Veřejnost očekává rázné kroky směrem k urychlenému
zabezpečení všech vedení všech napěťových úrovní. Veřejnost dále očekává, že její bezpečnost a zároveň
práva majitelů pozemků na bezpečný provoz energetické soustavy budou okamžitě garantovány.

Z vyjádření jednotlivých zástupců veřejnosti vyplývá, že nevěří současnému vedení ČEZ, že toto dokáže
zajistit. Současné vedení ČEZ nedokázalo do dnešního dne situaci ani analyzovat, natožpak aby přijalo
nějaká zásadní rozhodnutí směrem k vyšší bezpečnosti vedení všech napěťových soustav.

Nyní je na politické reprezentaci aby tuto situaci urychleně napravilo prostřednictvím majoritního 
majetkového podílu v ČEZ, pokud se chce znovu ucházet o přízeň voličů. 
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 9 ZABITÍ ŽENY V PRAZE NA STŘÍŽKOVĚ KROKOVÝM NAPĚTÍM

 9.1 Příloha 42 – Zabití ženy v Praze na Střížkově při úderu blesku do budovy - I

Zdroj:https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/480429/zena-s-destnikem-kterou-zasahl-blesk-zemrela-je-prvni-obeti-

letosnich-bourek.html

Obrázek 85 – Místo neštěstí jak bylo ukázáno v tisku

K nešťastné nehodě došlo v Novoborské ulici na pražském Střížkově. V odpoledních hodinách tam do 
ženy, která se před deštěm ukrývala pod deštníkem, udeřil blesk. Ten údajně proletěl skrze deštník a ženu 
zasáhl. Pravděpodobnější verze však je, že blesk udeřil vedle ní a vodivostí vody jí prošel. 

Tísňová linka se rozezvonila ve středu odpoledne, volalo hned několik svědků, kteří viděli v ulici 
Novoborská v Praze 9, jak do ženy udeřil blesk. 

„Mohu potvrdit, že jednotka zdravotnické záchranné služby zasahovala u ženy po zásahu bleskem. Došlo 
u ní k zástavě oběhu a výraznému popálení. Záchranářům se pacientku podařilo oživit, následně ji 
převezli do vinohradské nemocnice,“ uvedl z tiskového oddělení pražské záchranky Ondřej Franěk.

„Jednou variantou je, že blesk udeřil mimo zmíněnou ženu, ale proud se šířil po mokrém povrchu a zasáhl
ji. Další možností je zasažení vedlejším bleskem, kdy hlavní výboj udeřil do budovy v blízkosti a ženu pak 
mohla zasáhnout jen jeho část,“ vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová. Používání dešníku je v bouřce 
jinak riskantní především v přírodě mimo zástavbu, kde kolem člověka už nejsou žádné vyšší body.

Ondřej Franěk, který mimo jiné působí také jako vedoucí lékař operačního střediska pražské záchranné 
služby, podotkl, že za posledních pětadvacet let nepamatuje, že by se stalo něco podobné v městském 
prostředí.
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 9.1.1 Příloha 42 – Zabití ženy v Praze na Střížkově při úderu blesku do budovy – II

Obrázek 86 – Náhled do katastru nemovitostí

Obrázek 87– Počítačový model půdorysu hromosvodu
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 9.1.2 Příloha 42 – Zabití ženy v Praze na Střížkově při úderu blesku do budovy – III

Obrázek 88 – Zásah rozsáhlé budovy bleskem 200kA – vzrůst poteciálu 3D

Při zásahu budovy bleskem je ochráněno vše, co je uvnitř budovy. Graf však názorně ukazuje napěťové 
poměry vně budovy. 

Maximální hodnota potenciálu na hromosvodu je v okamžiku zásahu asi 208 kV. V okolí budovy potenciál
prudce klesá na desítky kilovoltů. To však paradoxně vyvolává obrovská kroková napětí.

Tento problém určitě existoval i v minulosti ale informační bariéry zabránily tomu, aby se zprávy o 
podobných událostech dostaly takto podrobně do centrálních médií a byly takto široce diskutovány.

Také neexistovaly rozvinuté počítačové technologie, které by dovolily situaci poměrně rychle a přehledně 
analyzovat.

Normy pro hromosvody budou muset být revidovány a nebude to opět jednoduché.
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 9.2 Příloha 42 – Zabití ženy v Praze na Střížkově při úderu blesku do budovy – IV

Obrázek 89 – Zásah rozsáhlé budovy bleskem 200kA – kroková napětí

V místě kde pravděpodobně stála žena v okamžiku zásahu budovy bleskem bylo krokové napětí v řádu 18 
– 20kV. To již pálí podobně jako otevřený oblouk. Proto ty vnitřní popáleniny.

Tento areál je neštastný v tom, že je příliš členitý a příliš izolovaný od ostatní zástavby. Vyřešit zde 
hromosvod a zejména jeho uzemnění je velmi složitý technický problém.

Celá ta oblast leží v L vytvořeném vedeními vvn a blízkou rozvodnou. To může mít vliv na četnost blesků v
této oblasti. Existují satelitní snímky, které dokazují z dlohodobých záznamů, že zásahy blesků se 
soustřeďují do poměrně malých stabilních oblastí, kde blesk udeří pak opakovaně velmi často.

Další komplikací je zámková dlažba. Je to velká móda, ale z pohledu ochrany před krokovými napětími je 
o několik řádů lepší obyčejný asfaltový chodník – výborný elektrický izolant.

Pokud by ta paní stála na asfaltu, měla by podstatně vyšší šanci na přežití.
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 10 ÚRAZ KROKOVÝM NAPĚTÍM V TŘINCI

 10.1 Příloha 43 – Úraz krokovým napětím po zásahu budovy bleskem v Třinci

Zdroj: 
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/483335/do-sportovce-tomase-15-uhodil-blesk-osudny
m-se-mu-stalo-vykonani-potreby.html

Do sportovce Tomáše (15) uhodil blesk: Osudným se mu 
stalo vykonání potřeby!

Otřesný zážitek. Skupina sportovců na vlastní oči viděla, jak blesk udeřil do jejich kamaráda Tomáše (15),
který šel do deště, aby vykonal potřebu. Rychle jej odtáhli do bezpečí a začali ho oživovat až do příjezdu
sanitky. Lékařům se pak podařilo mladíkovi z Třince srdce znovu nahodit.

Tomáše vyhnala s kamarády z wourkoutového hřiště bouřka. „Ti mladí se tady schovali. Venku hřmělo.
Najednou jsem uslyšela křik a pláč. Do toho kluka prý uhodil blesk, když se vracel zpátky pod střechu. U
stromů se byl jen vyčůrat,“ řekla recepční areálu Jana Chrascinová (58).

Chlapce (15) v Třinci zasáhl blesk! Záchranáři jej v bouřce 
oživovali na ulici 

Kamarádi Tomáše odtáhli pod střechu. „Úplně mě to překvapilo. Hlavně jeden z těch mlaďochů, který se
mnou toho kluka resuscitoval. Klobouk dolů před jeho statečností,“ okomentoval neštěstí bankéř Honza
Burik (34).

Oživovat mladíka pomáhal i strojník sportovního areálu Pavel Bogacz (37).  „Skončila mi šichta a vracel
jsem se z šatny, když jsem zaslechl pláč. Přiběhl jsem ven a viděl, co se stalo. Masíroval jsem mu srdce. I
když nebyl nikde viditelně popálený, tak byla cítit spálenina. Je to hrůza,“ řekl strojník Pavel.

Záchranáři na místo dorazili ve chvíli, kdy byl mladík stále v bezvědomí. „Vytáhli defibrilátor a nahodili 
ho,“ podotkl strojník. To potvrdil i mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. „Postiženého jsme transportovali na 
ARO oddělení v Třinci. Jeho stav zůstával v době předání nadále velmi vážný,“ řekl mluvčí záchranky 
Lukáš Humpl. Tomáš dle informací deníku Aha! leží dál v třinecké nemocnici. O jeho stavu lékaři bez 
svolení rodičů nesmí podávat informace.

 10.2 Příloha 44 – Vyjádření Maděra, s.r.o. k úrazu v Třinci

Opět se jedná jako v předchozím případě o členitou budovu mimo hustou zástavbu. Opět je zde zámková
dlažba a opět svod hromosvodu v přímém dosahu nehody. Pokud na těle chlapce nebylo shledáno žádné
místo po přímém vstupu blesku a přesto účastníci oživování cítili spáleninu, pak možné chlapec utrpěl
vnitřní popáleniny podobně jako ta paní na Střížkově.

Nebyl by pravděpodobně žádný problém zpracovat počítačový model uzemnění hromosvodu této budovy
podobně  jako  v  předchozím případě.  Výsledek  by  byl  pravděpodobně  velmi  podobný.  Neznáme opět
přesnou polohu postiženého v okamžiku zásahu budovy bleskem.

Z výše uvedeného však odhadujeme s velkou pravděpodobností, že ať stál postižený na trávě nebo na
mokré  zámkové dlažbě,  tak  byl  pravděpodobně  zasažen  vysokým krokovým napětím,  které  ho  nejen
omráčilo a zastavilo mu životní funkce, ale velmi pravděpodobně mu způsobilo i vnitřní popáleniny.
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Obrázek 90 – Úraz krokovým napětím v Třinci I

Obrázek 91 – Úraz krokovým napětím v Třinci II
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Obrázek 92 – Úraz krokovým napětím v Třinci III – místo oživování

Obrázek 93 – Úraz krokovým napětím v Třinci IV
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 11 SROVNÁNÍ SYSTÉMU UZEMNĚNÍ MADĚRA A ČEZ DISTRIBUCE

 11.1 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – I

Obrázek 94 – Monolitický základ z prostého betonu bez armování – technologie ČEZ

Obrázek 95 – Monolytický základ z armovaného betonu s mikropilotami – technologie Maděra
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 11.2 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – II

 DATE OF RUN (Start)= DAY 28 / Month  8 / Year 2017
 STARTING TIME= 22:03:59:03

 ===========< G R O U N D I N G    ( SYSTEM INFORMATION SUMMARY ) 
>===========

 Run ID......................................: U21_3_03            
 System of Units ............................: Metric
 Earth Potential Calculations................: Single Electrode Case
 Type of Electrodes Considered...............: Main Electrode ONLY
 Soil Type Selected..........................: Uniform or Two-Layer 
Horizontal
 SPLITS/FCDIST Scaling Factor................:   1.0000    

                    EARTH PARAMETERS FOR HORIZONTALLY-LAYERED SOIL
                    ----------------------------------------------

          TOP LAYER RESISTIVITY    =   100.00      ohm-meters
          BOTTOM LAYER RESISTIVITY =   100.00      ohm-meters
          REFLECTION COEFFICIENT   =     0.000000  per unit
          TOP LAYER HEIGHT         =   10000.      METERS

 CONFIGURATION OF MAIN ELECTRODE
 ===============================

 Original Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Current Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)..:   1.0000    
 Adjusted Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Number of Conductors in Electrode.................:   316
 Number of Metallic Plates in Electrode............:     1
 Resistance of Electrode System....................:   11.086     ohms

 SUBDIVISION
 ===========
 Grand Total of Conductors After Subdivision.:   540
 Total Number of Metallic Plates Elements....:   484
 Total Current Flowing In Main Electrode......:   1000.0     amperes
 Total Buried Length of Main Electrode........:   73.360     meters
 Total Buried Area of Metallic Plates in Main Electrode:   36.000     
sq.meters

 EARTH POTENTIAL COMPUTATIONS
 ============================

 Main Electrode Potential Rise (GPR).....:   11086.     volts

Obrázek 96 – Výpočet uzemnění pro technologii ČEZ
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 11.3 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – III

DATE OF RUN (Start)= DAY 28 / Month  8 / Year 2017
 STARTING TIME= 22:24:38:92

 ===========< G R O U N D I N G    ( SYSTEM INFORMATION SUMMARY ) 
>===========

 Run ID......................................: U21_3_25            
 System of Units ............................: Metric
 Earth Potential Calculations................: Single Electrode Case
 Type of Electrodes Considered...............: Main Electrode ONLY
 Soil Type Selected..........................: Uniform or Two-Layer 
Horizontal
 SPLITS/FCDIST Scaling Factor................:   1.0000    

                    EARTH PARAMETERS FOR HORIZONTALLY-LAYERED SOIL
                    ----------------------------------------------

          TOP LAYER RESISTIVITY    =   20.000      ohm-meters
          BOTTOM LAYER RESISTIVITY =   20.000      ohm-meters
          REFLECTION COEFFICIENT   =     0.000000  per unit
          TOP LAYER HEIGHT         =   10000.      METERS

 CONFIGURATION OF MAIN ELECTRODE
 ===============================

 Original Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Current Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)..:   1.0000    
 Adjusted Electrical Current Flowing In Electrode..:   1000.0     amperes
 Number of Conductors in Electrode.................:  1008
 Number of Metallic Plates in Electrode............:     1
 Resistance of Electrode System....................:  0.66996     ohms

 SUBDIVISION
 ===========
 Grand Total of Conductors After Subdivision.:  2052
 Total Number of Metallic Plates Elements....:   484
 Total Current Flowing In Main Electrode......:   1000.0     amperes
 Total Buried Length of Main Electrode........:   751.38     meters
 Total Buried Area of Metallic Plates in Main Electrode:   36.000     
sq.meters

 EARTH POTENTIAL COMPUTATIONS
 ============================

 Main Electrode Potential Rise (GPR).....:   669.96     volts

Obrázek 97 – Výpočet uzemnění pro technologii Maděra
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 11.4 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – IV

Srovnání výpočtu uzemnění

Parametr Maděra ČEZ

Rezistivita půdy 20 Ohmmetrů 100 Ohmmetrů  

Komentář k resitivitě půdy Devět pozinkovaných tyčí pr.108 mm
jde do hloubky 11m a přímo se
dotýká půdy  a využívá tak její

nízkou rezistivitu. 

Patka je zalita v betonu, jde jen do
hloubky 2m. Musí využívat pouze

rezistivitu betonu, která je vždy nad
100 ohmetrů ať je okolní půda

jakákoliv.  

Citlivost na sucho Téměř nulová Velmi vysoká

Citlivost na mráz Téměř nulová Velmi vysoká

Celkový odpor uzemnění 0,67 ohmů 11,09 Ohmů

Vzrůst potenciálu 670 V 11 086 V

Z výše uvedené tabulky i několika dále uvedených listů je zřejmé, jaký je celkový přínos moderní 
technologie Maděra oproti zastaralé technologii ČEZ ve světle současných technologický problémů 
ČEZu. Maděra, s.r.o. při tom opakovaně prokázala, že její technologie je i levnější.

Toto vše jsme udělali pro ČEZ v roce 2008-2011. Byli jsme za to vyloučeni z databáze dodavatelů, práce 
nám nebyla nikdy zaplacena a bylo proti nám zneužito dominantní postavení rozvodné společnosti proti 
firmě s obratem od několik řádů nižším.

Naše česká firma byla násilně rozprášena, byli jsme neprávem opakovaně zažalováni a byly nám 
způsobeny rozsáhlé ekonomické a morální škody. To je v přímém rozporu s technickým přínosem, který 
jsme ČEZu dali.
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 11.5 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – V

Obrázek 98 – Vzrůst poteciálu 3D technologie ČEZ (9 816V)

Obrázek 99 – Vzrůst poteciálu 3D technologie Maděra (670V)

U technologie Maděra je vzrůst potenciálu 14,65 x nižší.
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 11.6 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – VI

Obrázek 100 – Dotykové napětí 1 m od stožáru - technologie ČEZ (4 335 V)

Obrázek 101 – Dotykové napětí 1 m od stožáru - technologie Maděra (21 V) 

U  technologie  Maděra  je  dotykové napětí  206,4  x  nižší.  Je  zřetelně  vidět  kladný  vliv  ekvipotenciální
hladiny vytvořené armaturou základu stožáru.
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 11.7 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – VII

Obrázek 102 – Krokové napětí u stožáru - technologie ČEZ (4 489 V)

Obrázek 103 – Krokové napětí u stožáru - technologie Maděra (74,9 V) 

U technologie Maděra je krokové napětí 59,9 x nižší.
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 11.8 Příloha 45 – Srovnání technologie Maděra a ČEZ pro uzemnění stožárů 110kV – VIII

Obrázek 104 – Vzrůst poteciálu za sucha a za mrazu - technologie ČEZ (44 893 V)

Obrázek 105 – Vzrůst poteciálu za sucha a za mrazu - technologie Maděra (670 V) 

U technologie Maděra je vzrůst poteciálu za sucha a za mrazu 67 x nižší.
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