OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ochrana před bleskem pro rodinné domy
v souladu s právními předpisy ČR

V

úvodu návrhu každé stavby by si měl projektant stanovit
priority pro kritéria volby ochrany před bleskem a přepětím
z hlediska:
– ceny, jednoduchosti montáže, estetického řešení, nebo
– bezpečnosti obyvatel a ochrany před hmotnými škodami.
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 159, odst. 2 [1] zní odpovědnost jasně:
„Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů
na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musejí být vypracovány tak, aby
byly kontrolovatelné.“
Dále by měl projektant hledat co možná nejbezpečnější řešení,
které je obsaženo jen v českých technických normách. Alternativní
ochrany před bleskem bohužel nejsou bezpečnější alternativou vůči
těmto normám. Tato citace by měla být uvedena ve všech smluvních ujednáních mezi obchodními partnery. České technické normy v dané problematice vycházejí z evropských a mezinárodních
norem, které jsou založeny na vědeckém zkoumání účinku blesku
v přírodních podmínkách.

Stanovení minimální úrovně ochrany před bleskem
Prvním krokem každého projektanta v návrhu ochrany před bleskem a přepětím by měl být výpočet analýzy rizika škod. Tento výpočet v sobě zahrnuje posouzení rizika nejen z hlediska rozměrů
a umístění stavby, ale také z hlediska užití a vnitřního vybavení
stavby. Každá stavba je tudíž jedinečná a nemůže být řeč o nějakém
paušálním zatřídění do tříd ochrany LPS I až IV. Někdy je však uvedena tato unifikace v literatuře z důvodů čistě orientačních.
Na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby [2] musí být provedena analýza rizika škod podle normotvorných hodnot pro tyto stavby:
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat,
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména
v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot,
kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména
v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní
památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a)
až d) musejí být před bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména
u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
Ministerstvo pro místní rozvoj podalo výklad k výše uvedené vyhlášce, kde zařadilo rodinný dům a bytové domy do její kategorie.
Analýza rizika je v České republice obsažena v ČSN EN 62305-2
Řízení rizika [3], která stanoví míru tolerovatelného rizika RT pro:
– stavby, kde se nacházejí osoby: RT = 10–5 (rok–1);
– kulturní památky: RT = 10–3 (rok–1); v nové edici je RT = 10–4 (rok–1).
Elektroinstalatér 5/2011

Poznámka:
Hodnota tolerovatelného rizika RT = 10–5 (resp. RT = 10–3) znamená, že se učiní taková opatření, že dojde k úrazu osoby nebo ke škodě jednou za 100 000 roků (resp. jednou za 1 000 roků). Hodnota
tolerovatelného rizika nesmí být překročena.
Celý výpočet je poměrně časově náročný a neobejde se bez soft
warové podpory. Jedním z možných nástrojů je např.DEHNsupport,
který je v současné době přeložen do devíti jazykových mutací.
Poznámka:
V extrémním případě, když je umístěn dům v těsné blízkosti vyšších objektů v městské části, může být výsledek analýzy: „Ochrana
před bleskem není nutná.“ To znamená, že jímací soustava a sou
stava svodů mohou být vynechány. Co v žádném případě nelze opomenout, je uzemňovací soustava (podle ČSN 33 2000-4-41 [4])
a pospojování proti blesku neboli svodiče SPD typu 1 – síť nn je zavedena téměř do každého objektu.

Hromosvod
Hromosvod je podle ČSN EN 62305-3 [5] zejména protipožární
ochrana staveb před bleskem. To platí především pro rozestavěné
stavby, které mají položením střešní krytiny většinou dokončenou
celou střechu. V této fázi výstavby by měla montážní firma provést instalaci jímací soustavy. Například pro sedlovou střechu je
vhodné využít hřebenového vedení a to pak spojit i případně provizorně s uzemňovací soustavou pomocí svodů. Mnohdy se stává,
že dochází po úderu blesku do střechy rozestavěné stavby k jejímu zahoření. To platí zejména pro dřevostavby nebo stavby s dřevěným krovem (obr. 1). V každém místě střechy je totiž možný
úder blesku a následně mohou vzniknout nekontrolované přeskoky bleskového proudu na další části instalace. Rozestavěná stavba (mokré zdi) představuje pro blesk vodivou dráhu do země.
Toto upozornění o svodech by mělo být součástí každé projektové
dokumentace.

Obr. 1 Rodinný dům bez hromosvodu – žádná protipožární
ochrana

Antény a satelity by měly být situovány do přirozených ochranných prostorů střech objektů tak, aby nenastal dotyk pomyslné
„valící se koule“ s těmito zařízeními. Poloměr této koule je dán
úrovní ochrany LPS I až IV (obr. 2). Umístění čidel a dalších
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součástí vnitřní instalace by mělo být v dostatečné vzdálenosti s od
součástí hromosvodu (jímací soustavy a svodů) podle ČSN EN
62305-3 čl. 6.3 [5].
hřebenová jímací soustava
izolovaný držák

jímač

satelit

Obr. 2 Hřebenová jímací soustava – oddálený hromosvod

Velice důležitým předpokladem pro zajištění bezpečnosti osob
a majetku je dodržení dostatečné vzdálenosti s [5] mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a vnitřními metalickými instalacemi na straně druhé. V praxi to znamená, že projektant by měl
vždy zkontrolovat dostatečnou vzdálenost například pro:
– anténní stožár v jeho nejvyšším bodě (u varianty izolovaného/
oddáleného hromosvodu);
– elektroinstalaci v nejvyšším patře, např. v podkroví – její přiblížení ke svodům, případně k jímací soustavě (obr. 3).

Každá stavba začíná betonáží základu, ve které by neměl chybět
uzemňovací drát podle obvyklých podmínek. V ideálním případě je
vhodné tento zemnič doplnit o obvodové vedení, které je umístěno
vně stavby v nezamrzající hloubce. Vzhledem k celkovým nákladům
stavby představuje tato dodatečná instalace jen nepatrné náklady.
Přitom při úderu blesku dochází k rozdělení bleskového proudu do
jednotlivých zemničů, které jsou zatíženy jen dílčími bleskovými
proudy.
Poslední částí vnější ochrany před bleskem je pospojování proti
blesku neboli instalace svodičů SPD typu 1. Nemělo by se zapomínat na účinnost těchto ochranných opatření. Proto je nutno instalovat tyto svodiče nejen na všechna vstupující metalická vedení
(síť nn, telefonní vedení), ale také je umístit co nejblíže vstupu do
objektu (na vnější stěnu její vnější nebo vnitřní strany). V praxi to
znamená, že svodič SPD typu 1, např. DEHNventil, by se měl
umístit do hlavního rozváděče, který je vhodné umístit například
do vstupní chodby domu (obr. 5). DEHNventil je schopen svést
bleskový proud o hodnotě až 100 kA vlny 10/350 µs. Svými vlastnostmi eliminuje velmi podstatně rizika, která vznikají i při vzdálenějších úderech blesku. V místě, kde vstupuje do rodinného domu
telekomunikační vedení, by měl být osazen svodič bleskových
proudů, např. BLITZDUCTOR BXT BD. Tento svodič se montuje
na lištu TS 35 zároveň s uzemňovací svorkou spojenou s nejbližším
vodičem PE.

Obr. 5 DEHNventil (svodič
SPD typu 1) – instalace
v hlavním rozváděči

Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím
1 – elektrické zařízení, 2 – elektrické vodiče, 3 – vodiče LPS, 4 – hlavní rozváděč
napájecí sítě s SPD typu 1, 5 – zkušební spojka, 6 – uzemňovací soustava,
7 – elektrické silnoproudé kabely, 8 – základový zemnič, s – dostatečná
vzdálenost [5], l – délka pro výpočet dostatečné vzdálenosti s
Obr. 3 Konstrukce LPS s použitím jen dvou svodů a základového zemniče

Při nedodržení dostatečné vzdálenosti může v nejhorším případě
hrozit i požár domu, je-li v dráze přeskoku blesku hořlavý materiál.
V současné době se mohou využít pro uchycení svodů svislé kovové okapové roury, které mají být asi po 1 m své délky mechanicky kotveny k fasádě objektu
(obr. 4). Místo nevkusných
ochranných úhelníků je možno použít nerezové zaváděcí
tyče nebo tyče z materiálu
FeZn s izolací PVC. Okapové
roury se svody není vhodné
umísťovat u vstupních chodníků, kde se mohou nacházet
osoby. Ty pak mohou být
ohroženy dotykovými a kroObr. 4
kovými napětími při přímém
úderu blesku do stavby.
Svod uchycený na svislé okapové rouře
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Systém vnitřní ochrany před bleskem a přepětím, který je zpracován v ČSN EN 62305-4 [6], má zabránit vzniku nebezpečných rozdílů potenciálů uvnitř budovy. To je dosaženo:
– stíněním;
– instalací svodičů SPD typu 2 a 3;
– vzájemným pospojováním.
U běžných rodinných domů se systém stínění většinou nepoužívá.
Svodiče SPD typu 2 se instalují do podružných rozváděčů tak,
aby se snížily účinky
indukovaných přepětí v napájecích vodičích do těchto rozváděčů. Majitel nebo
provozovatel domu
by měl určit místa,
kde budou umístěna citlivá elektronická zařízení. Pak
by v těchto místech
měly být instalovány
svodiče SPD typu 3 Obr. 6 DEHNflex (svodič SPD typu 3) – instalace do
(obr. 6), například zásuvkových krabic
DEHNflex. Toto ochranné opatření je potřeba doplnit o vytvoření
místního pospojování.
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Rodinný dům nemusí za bouřky představovat bezpečné místo pro
osoby a majetek. Vše záleží zejména na účelnosti a správnosti investovaných finančních prostředků do systému ochrany před bleskem a přepětím.

Shrnutí
• Nejprve je nutno provést výpočet analýzy rizika škod podle
ČSN EN 62305-2 [3].
• Hromosvod je protipožární ochrana staveb před bleskem.
• Vhodně instalovat anténní a další elektrická a elektronická zařízení, která souvisejí s vnitřním potenciálem.
• Nezapomenout na instalaci svodiče bleskových proudů SPD
typu 1, typu 2 a 3 podle montážních návodů výrobců.
• Dodržet energetickou koordinaci mezi svodiči – pouze jednoho
výrobce.
• Obyvatelé domu by neměli při blížící se bouřce zapomínat na
níže uvedené skutečnosti [7]:
– v yvarovat se jakéhokoliv kontaktu s vodou a kovovými konstrukcemi domu,
– o mezit práci na elektrických a elektronických přístrojích.
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Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE GmbH +Co.KG.
organizační složka Praha

Dvacáté výročí
založení společnosti Elfetex

C

htěli bychom poděkovat všem, kteří
si našli čas a 10. září přišli do
Parkhotelu v Plzni, a 17. září na
Špilberk v Brně aby s námi oslavili dvacáté
výročí založení společnosti Elfetex.
Strhující program zahrnoval vystoupení
známých hudebních hvězd, jako jsou Miro

Žbirka, Těžkej Pokondr nebo Děda Mládek
Ilegal Band.
Vrcholem večera bylo vystoupení Karla
Gotta, několikanásobného držitele ocenění
Zlatý slavík.
Společnost Elfetex se snaží poskytovat pomoc různým dobročinným organizacím,

které zajišťují pomoc pro opuštěné, týrané
a zanedbávané děti. Ani v tento večer se na
ně nezapomnělo.
Při příležitosti oslavy byl v průběhu večera
předán předsedkyni Fondu ohrožených dětí
JUDr. Marii Vodičkové dárkový šek ve výši
150 000,- Kč.

(ke straně 57)

První pomoc při úrazech a pádech
Klíč ke kontrolním otázkám
1 a) Poučka, že cizí těleso z rány zásadně nevytahujeme, patří mezi mýty první pomoci.
Tam, kde jde cizí těleso vyjmout bez zvláštního násilí a kde dokážeme řešit případné
krvácení, není důvod je nechávat v ráně a riskovat další poškození. Střep tedy vytáhneme (pokud možno zkontrolujme, zda je celý) a dále ránu ošetříme běžným způsobem.
2 c) Zlomeniny ani vymknuté klouby se zásadně nesnažíme „napravovat“ – neodborným
postupem bychom způsobili víc škody než užitku. Postiženého posadíme (aby nezkolaboval) a ruku zavěsíme na šátek (je např. součástí obsahu autolékárničky). Závěs do
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určité míry zlomeninu imobilizuje, a omezuje tak bolest (dlahu na pažní kost prakticky nelze efektivně použít). Pacienta zbytečně nepokládáme – znamená to další zbytečné a bolestivé změny polohy, a navíc poloha vleže poněkud ztěžuje dýchání.
3 c) Tři uvedené výkony jsou považovány za život zachraňující a je prioritou první pomoci
provést je co nejdříve. Zvláště upozorňujeme na snahu udržet pacienta v teple – to je
dnes považováno za stejně významné jako zástava krvácení a obnovení dýchání. Vše
ostatní počká.
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