
 

 

 

Nově od HPI-CZ: Komplexní systém ochrany proti blesku  
 
 

Tyče nastavené vstříc bleskům jsou dnes nezbytnou součástí 

střech. Systematická ochrana domů v podobě „hromosvodů“ 

dodá obyvatelům nejen pocit bezpečí, ale skutečně zabrání 

mnohým škodám způsobeným právě zásahem blesku. 

Kompletní systém ochrany před bleskem nově najdete 

v sortimentu společnosti HPI-CZ. Jeden z největších 

dodavatelů montážního příslušenství pro všechny druhy 

střešních krytin a zateplení u nás nabídne řešení ochrany 

proti blesku pro celý dům, od jímacích prvků, přes upevnění do střešní krytiny a fasády, až po 

uzemnění, a to v několika materiálových variantách. Sortiment splňuje požadavky evropské normy 

ČSN EN 62561 - Součásti systému ochrany před bleskem. V rámci zákaznických služeb pak HPI-CZ 

dodá návrh optimálního rozložení jednotlivých prvků na budově na míru včetně zpracování 

projektové dokumentace. Více na www.hpi.cz. 

 

Stavební předpisy jak známo vyžadují stálou ochranu budov před bleskem. Zařízení k vnější ochraně 

proti blesku tvoří jímací zařízení, vodivé svody a uzemnění. Nejběžnější jímací zařízení na střechách 

jsou bleskosvodné tyče, které slouží k zachycení blesků a všech elektrických výbojů. Obvykle se na 

rodinných domech využívá tzv. hřebenové vedení, které využívá větší počet nižších jímacích tyčí a 

také svodů vedených po nejvýše položených místech budovy, zpravidla po hřebeni střechy. Jímací 

soustavu s uzemněním spojují svody vedoucí přes střešní krytinu a fasádu k místu uzemnění, které 

předá elektrický náboj zemi.  

 

Hromosvody na jednom místě 

HPI-CZ v rámci systému ochrany před bleskem nově dodává veškeré jednotlivé součásti zařízení 

především pro rodinné domy, což čítá několik desítek položek. Například podpěry pod střešní krytinu 

nebo podpěry na hřebenáč může snadno namontovat pokrývač již při realizaci nové střechy a 

připravit tak krytinu pro instalaci hromosvodu. Investor tak získá jistotu, že střecha je kompletní a už 

není třeba do jejího pláště nijak zasahovat. Dalšími prvky systému ochrany před bleskem jsou 

například komínové jímací tyče, svorky v mnoha variantách, podpěry s hmoždinkami pro instalaci 

svodu do fasády, hromosvodový drát nebo třeba zemnicí páska. Prvky, které nejsou skladem, nabídne 

HPI-CZ na objednávku, do budoucna pak chce společnost HPI-CZ sortiment rozšířit o speciální 

součásti pro ochranu průmyslových budov před bleskem. Jednotlivé prvky splňují požadavky 

evropské normy ČSN EN 62561 - Součásti systému ochrany před bleskem. 

 

Systémy ochrany před bleskem jsou zhotovovány z materiálů, které dobře odolávají korozi, jako např. 

žárově pozinkovaná ocel, nerezová ocel, měď, hliník nebo mosaz. Všechny tyto varianty a navíc také 

poměděné provedení nebo práškově lakovaný povrch ve čtyřech různých odstínech (červenohnědá, 

měděná hnědá, hnědá a černá) lze najít v nabídce HPI-CZ. 

http://www.hpi.cz/


 

Součástí nově nabízených služeb společnosti HPI-CZ je kromě dodávky komplexního systému také 

navržení optimálního rozložení jednotlivých prvků na budově včetně zpracování projektové 

dokumentace na míru. Více na www.hpi.cz.  

 
 

O společnosti HPI-CZ 
Společnost HPI-CZ patří sortimentem, poskytovanými službami i servisem k lídrům na českém trhu v 
oblasti dodávek stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního 
sortimentu pro zateplování budov. Vyrábí pod vlastní značkou HPI nebo Klöber, a zároveň je 
výhradním či významným distributorem značek jako např. Ejot, Juta, KEW, Adfors, Mateiciuc nebo 
Catnic. 
 
Společnost HPI-CZ, s.r.o., Hradec Králové byla založena v červnu 1995 pod názvem MAGE – CZ. Tehdy 
začala na českém trhu zastupovat významnou firmu v oboru, německou MAGE GmbH. V současné 
době je společnost HPI-CZ součástí mezinárodní skupiny MONIER GROUP, největšího světového 
výrobce střešních krytin a příslušenství pro střešní krytiny. 
 
Pro další informace kontaktujte, prosím: 
 
Martin Chmelík 
HPI-CZ spol. s r. o. 
Obchodní manažer 
Tel.: +420 495 800 918 
Fax: +420 495 217 290 
Mob. +420 724 515 711 
martin.chmelik@hpi-cz.eu 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR 

Mob. +420 777 840 414 

simonovska@privilegepr.cz 
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