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Vymezení v systému ACM:



BLESK definice:

Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj 
produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický 

výboj je provázen emisí světla. Elektřina 
procházející kanály výboje rychle zahřívá okolní 

vzduch, který díky expanzi produkuje 
charakteristický zvuk hromu
Průměrné parametry blesku:

proud 30 kA, rozdíl potenciálů 100MV, přemístěný 
náboj 15C, polarita negativní



Přírodní vlivy pro vznik bouřky:
Frontální

Studená fronta se 
blíží k teplé frontě.
Mraky vznikají v 
řadě.

Konvektivní

Místní ohřátí 
způsobené sluncem.
Horký vzduch 
stoupá nahoru.

Reliéfní

Vítr

Masa vzduchu je 
vyslána nahoru 
díky reliéfu krajiny.



Bouřkový mrak - Cumulonimbus:



Bouřkový mrak - Cumulonimbus:



Bouřkový mrak - Cumulonimbus:

14 km 
– 50° C

Stoupající 
proud 
vzduchu
100 km/h

1 – 2 km 
+ 25° C



Vznik blesku:

Nejdříve vznikne tzv. vůdčí výboj. Ten postupuje ze 
základny oblaku k zemi po jednotlivých krocích rychlostí 
kolem 200 km/s. Při svém postupu se vůdčí výboj 
opakovaně přibližně po 50 m zastavuje (na desítky 
mikrosekund). To má za následek, že se nám vůdčí výboj 
jeví kostrbatě a přerušovaně. Tento zvláštní pohyb výboje 
je způsoben poklesem intenzity elektrického pole pod 
určitou kritickou hranici. Pohyb se opět obnoví poté, co 
elektrické pole vzroste.

Vůdčí výboje



Vznik blesku:

Jakmile se dostane vůdčí 
výboj téměř k zemi, začne 
proti němu od vyvýšeného 
předmětu (Stožáru vedení, 
stromu, atp) stoupat vstřícný 
výboj.

Vstřícné výboje



Vznik blesku:
Zpětný výboj

Současně vzniká tlaková
vlna způsobená náhlým
zvýšením teploty vzduchu
( v hlavním kanálu teplota
až 30 000 °C) - HROM

Vůdčí a vstřícný výboj se spojí a
dojde k uzavření kanálu (obvodu).
Tak vznikne vodivý kanál mezi zemí
a oblakem. V tomto kanálu (o šířce
několik cm) se začne směrem
vzhůru šířit zpětný výboj. To je
nejviditelnější část blesku, kterou
protéká proud o několika tisících
ampér. Rychlost postupu dosahuje
až 20 000 km/s. Po zpětném výboji
následují v hlavním kanálu další
silné výboje (v průměru 3 až 5).



Polarita blesku:
 Negativní blesk

Blesk obvykle vzniká, když neviditelný negativně nabitý impuls z krokového
kanálu je vyslán z mraku. Když se to stane, pozitivně nabitý krokový kanál je
obvykle vyslán z pozitivně nabité země nebo mraku. Když se 2 kanály střetnou,
elektrický proud značně vzroste. Oblast vysokého proudu rozšiřuje zpětně
pozitivní krokový kanál do mraku. Tento „zpětný impuls“ tvoří nejjasnější část
výboje a je to část, která je opravdu viditelná. Většina bleskových výbojů trvá
obvykle asi čtvrtinu sekundy. Někdy několik výbojů prochází nahoru a dolů
stejným kanálem, způsobujíc efekt blikání.

 Pozitivní blesk
Pozitivní blesk tvoří méně než 5 % všech blesků. Vyskytuje se, když se krokový
vodič formuje při pozitivně nabitých vrcholech mraků s tím důsledkem, že
negativně nabitá proudnice je vyslána ze země. Celkovým efektem je vybití
pozitivních nábojů do země. Výzkum vedený po objevu pozitivního blesku v 70.
létech 20. století ukázal, že pozitivní blesky jsou typicky 6 – 10krát silnější než
negativní blesky, trvají asi 10krát déle a mohou udeřit několik kilometrů od mraku.
Během pozitivního blesku vzniká velké množství rádiových vln o extrémně nízké
frekvenci. Pro svou sílu jsou pozitivní blesky mnohem nebezpečnější. Vyskytuje
se častěji v zimních bouřkách a na konci bouřky.
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EUCLID:
www.euclid.org

Popis monitoringu bleskové aktivity:



Typy senzorů:

LS7000 SensorIMPACT Sensor



Mapa senzorů:



• Křížové azimuty
měření 
magnetického toku v 
magnetických 
smyčkách (S) 

• Čas signálu
měření časového 
rozdílu, ve kterém 
signál dorazí do 
sensoru (E) 
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Metoda zpracování signálů EUCLID:



Typické průběhy vln typů blesků:

Mrak - mrak

Mrak - zem
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Následný výboj



Zpracování signálů EUCLID:

Uživatelé (ČEPS)

Sensory

LP2000

BLIDS
(Německo)

ALDIS-Data
(Rakousko)



 Síť senzorů EUCLID se stále rozšiřuje a zahušťuje => 
přesnost bude narůstat

Pozn. : Systém EUCLID poskytuje v ČR data pro ČHMÚ

 Automatický přenos dat každých 10 minut (původně
24hodin) do databáze ACM

 Možnost získat data ad-hoc dotazem již několik sekund 
po bleskové aktivitě

 Přesnost ±400 m

Implementace EUCLID v ČEPS:



Implementace EUCLID v ČEPS:

Data pro jednotlivá vedení obsahují:
– Č. vedení, v jehož okolí byl zachycen blesk 
– Čas okamžiku úderu blesku
– Amplitudu a polaritu blesku
– Druh blesku
– Kolmou vzdálenost místa úderu od vedení 
– Vzdálenosti od koncových bodů vedení, tj. od R
– Zeměpisné souřadnice zasaženého místa



Potvrzení nebo vyvrácení atmosférického 
přepětí jako příčiny výpadku vedení:
 hledání jiné příčiny výpadku v případě „blesk 

nepotvrzen“
 lokalizace poruchy pro pochůzku v případě 

„blesk potvrzen“
 Uplatnění plnění u pojišťovny v případě „blesk 

potvrzen“
 určení nejexponovanějších částí vedení PS 

(zesílení ochrany proti přepětí)
 ověření funkčnosti lokátorů poruch

Využití dat EUCLID v ČEPS:



Vazba EUCLID-VYPADEK-HLÁŠENÍ:



Využití dat EUCLID v ČEPS:

Potvrzení nebo vyvrácení atmosférického přepětí 
jako příčiny poruchy zařízení:
 hledání jiné příčiny          poruchy v případě „blesk 

nepotvrzen“                                jednání s výrobci

 registrace                         vlivu na stárnutí svodičů 
PTN a transformátorů

 registrace                       vlivu na stárnutí vypínačů
vypínání zkratu s přepětím



Příklady poruch s potvrzenou 
příčinou úderu blesku:

Důsledek dvou úderů do 
vodiče vedení 8 km od 

rozvodny,10 kA,
2. úder ke konci sekvence 

jednopólového OZ

Důsledek přímého úderu do 
vodiče přetahu nebo 

indukce od blízkého úderu 
do země



Příklady poruch s potvrzenou 
příčinou úderu blesku:

Důsledek úderu blesku do 
vedení – zhoršený stav 

kapacitního PTN odhalen 
modulem PETAN SW 

AROPO



Vazba EUCLID-PORUCHA-HLÁŠENÍ:



Budoucnost
Přenos surových dat o bleskové aktivitě, a to 
nejen v okolí vedení ale i v celé ČR.
 Vlastní zpracování dat v systému ACM, a to i z 

hlediska určení konkrétního rozpětí (úseku vedení), u 
kterého k bleskové aktivitě došlo, včetně identifikace 
komponent tohoto úseku a jeho geografické dispozice 

 Zpracování dat pro predikci a analýzu atmosférických 
podmínek pro řízení sítě – viz přednáška „Situační 
geoprostorové systémy a jejich využití pro řízení 
kritické infrastruktury (Nová platforma pro podporu 
dispečerského řízení, jejich základní vlastnosti 
a příklad použití v ČEPS)“ zítra



 Hlavními úkoly systému monitorování bleskové 
aktivity EUCLID jsou : určení příčiny výpadků a 
poruch,  určení problémových oblastí a 
instalací, monitorování zatěžování zařízení 

 EUCLID je začleněn do systému ACM a tím i do 
strategie údržby založené na zjištěném stavu 
zařízení

Partnerem  ČEPS poskytujícím již zpracovaná data je

Závěrečné shrnutí



Děkuji za pozornost
Dotazy?


