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Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
Ing. Jiří Kutáč, znalec, obor Elektrotechnika a energetika,
specializace Ochrana před bleskem

1. Úvod
Tento článek vznikl na základě konkrét
ních instalací aktivních jímačů ESE v České
republice a na Slovensku. Autor v něm chce
upozornit na nejčastější chyby v dimenzování
a instalacích těchto hromosvodů jako „alter
nativní“ ochrany před bleskem.

2. Hlavní nesrovnalosti při navrhování
ochrany před bleskem
Na počátku tohoto rozboru je třeba si uvě
domit, že blesk „nezná“ normy, ale normy
jsou nejprimitivnějším vyjádřením přírodních
zákonitostí, které se odehrávají nezávislé na
lidské činnosti!

kde
rychlost výboje
v = 106 (m·s–1),
čas předstihu výboje ∆t = 100·10–6 (s).
Bezpečnostní předpisové normy v ochra
ně před bleskem musí pokrývat celé spektrum
rychlostí, tzn. od 105 do 108 (m·s–1) [1]. Nesmí
se omezit jen na určité oblasti, které jsou vý
hodné, např. pro alternativní jímače ESE. Při
nedodržení uvedených podmínek hrozí úder
blesku do ochranného prostoru jímačů ESE.
Na základě znaleckých posudků autora to
hoto článku jsou zde citovány konkrétní pří
pady selhání těchto jímačů ESE z hlediska
návrhu ochranných prostorů:
– exploze bioplynové stanice v Malšicích
(rok 2011) [7] a [8],
– zničené systémy EPS, EZS, datová síť na
kulturní památce v hodnotě 3 000 000 Kč
(rok 2012) [9],
– smrt na stadionu, zpráva o osudném po
užití aktivního jímače (ESE) v Malajsii
(rok 2012) [10].

2.2 Třída ochrany před bleskem
Soubor norem ČSN EN 62305-1 až -4
ed. 1 a 2 [11] a [12] chrání stavby a osoby až
do hodnoty bleskového proudu 150 kA pro
třídu LPS II (školy, obchodní domy) a 200 kA
pro třídu LPS I (nemocnice, školy, výbuchy).

Obr. 1. Multifunkční budova

2.1 Ochranný prostor
Výpočet ochranného prostoru je závislý
na rychlosti šíření bleskového proudu v at
mosféře. Vědci zkoumají tento parametr již
od 30. let minulého století a parametr se po
hybuje v intervalu od 105 do 108 (m·s–1) [1].
Délka vstřícného výboje blesku ∆L, tzn.
ochranný prostor, se může vypočítat pro daný
čas předstihu výboje ∆t = 100·10–6 (s):
– podle odborné literatury [1], ze které vy
cházejí mezinárodní soubory norem IEC
62305-1 až -4 ed 2. [2] a evropské soubo
ry norem EN 62305-1 až -4 ed. 2 [3]:
∆L = v × ∆t = 105 × 100·10–6 = 10 m
kde
typická rychlost výboje v = 105 (m·s–1),
čas předstihu výboje
∆t = 100·10–6 (s);
– podle francouzské národní normy
NFC 17-102 (2011), čl. 5.2.3.2 [4], STN
34 1391, čl. A 1.2 [5], a STN 34 1398,
čl. 5.2.3.2 [6], pro hodnotu rychlosti v =
= 106 (m·s–1):
∆L = v × ∆t = 106 × 100·10–6 = 100 m
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Obr. 2. Jímač ESE na střeše multifunkčního
objektu

Jímače ESE podle NFC 17-102 (2011),
čl. C 2.3 [4], a STN 34 1398 (2013) [6],
čl. C 2.3, jsou zkoušeny jen bleskovým prou
dem 100 kA, což podle mezinárodního sou
boru norem IEC 62305-1 až -4 ed. 2 [2] a ev
ropského souboru norem EN 62305-1 až -4
ed. 2 [3] odpovídá pouze třídě ochrany LPS
III a LPS IV (kategorie rodinných domů).
Při nerespektování těchto doporučení hro
zí při úderu blesku zvýšené nebezpečí vzni
ku požáru.
V praxi to znamená, že jsou-li jímače
ESE instalovány na nemocnicích, v prostře
dích s nebezpečím výbuchu, školách, obchod
ních centrech (třída ochrany před bleskem
LPS I nebo II), tyto budovy nejsou dosta

tečně chráněny z hlediska maximálních hod
not bleskových proudů ani podle francouz
ské národní normy NF C 17-102 (2011) [4]
a STN 34 1398 [6]. V současné době jsou
detekovány bleskové proudy systémem či
del firmy Siemens o hodnotách nad 350 kA
nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

2.3 Dostatečná vzdálenost s
Tento parameter je klíčový pro posuzo
vání ochrany před bleskem z hlediska požár
ní ochrany. Není-li dodržen, hrozí přeskok
bleskového proudu z jímací soustavy nebo
soustavy svodů na vnitřní metalické instala
ce a následkem toho může vzniknout požár.
Dostatečná vzdálenost s se vypočítá podle:
– mezinárodního souboru norem IEC
62305-1 až -4 ed. 2 [2] a evropského
souboru norem EN 62305-1 až -4 ed. 2,
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smyčky,
kc činitel závislý na (částečném) blesko
vém proudu tekoucím jímačem a svo
dem,
l
délka svodu v metrech od místa, kde
se předpokládá nejmenší vzdálenost
k místu propojení;

3. Konkrétní příklad posouzení jímače
ESE na multifunkční budově
Tato budova je postavena ze železobe
tonu a nachází se v ní obchodní centrum
ve třech podlažích s celkovou rozlohou
14 000 m2, kancelářské prostory, 365 by
tových jednotek a lékařské ordinace. Dále
je v ní umístěno sportovní centrum, ve kte
rém jsou zřízeny dva tenisové a dva squa
shové kurty, fitness, wellness a 630 parko
vacích míst v podzemních garážích pro re
zidenty i návštěvníky.
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Obr. 3. Nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a kovovou konstrukcí na střeše objektu
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Hromosvod byl navržen na obytném ob
jektu podle slovenské národní normy STN
34 1391 [5]:
– jeden aktivní jímač ESE – SATELIT +
+ G2 ESE 6000,
– čtyři svody v provedení AlMgSi o průmě
ru 8 mm.
Úkolem znalce bylo vyšetřit možný pře
skok bleskového proudu z hromosvodu na
vnitřní kovové instalace, které jsou v této
budově.
Na základě výpočtu řízeného rizika se ob
jekt nachází ve třídě ochrany před bleskem:
– LPS I pro jímací soustavu, soustavu svodů,
uzemňovací soustavu a přepěťové ochrany
pro telekomunikační vedení,
– 2krát lepší LPS I – napájecí vedení nízké
ho napětí.
Následně byl zkontrolován výpočet dosta
tečné vzdálenosti s pro výškovou úroveň stře
chy + 82 m podle:
– mezinárodního souboru norem IEC 62305-1
až -4 ed. 2 [2] a evropského souboru no
rem EN 62305-1 až -4 ed. 2, čl. 6.3 [3]:
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Obr. 5. Nedodržení dostatečné vzdálenosti
mezi svodem, kovovým topením a elektroinstalací bytů

Z uvedených výpočtů dostatečné vzdá
lenosti s a dále poskytnuté fotodokumen
tace musí být každému technikovi jasné,
že nemůže být dodržena dostatečná vzdá
lenost podle uvedených norem [2], [3], [4],
[5], [6]:
Při úderu blesku do jímací soustavy reálně
existuje nebezpečí (obr. 2 až obr. 4):
– zavlečení bleskových proudů dovnitř ob
jektu (bytů),
– požáru elektrických a elektronických pří
strojů a spotřebičů uvnitř budovy,
– ohrožení osob uvnitř objektu dotykovým
napětím,
– požáru hořlavých instalačních trubek skry
tých svodů.
Výpočet dostatečné vzdálenosti s byl
zkontrolován i pro výškovou úroveň + 55 m
podle:
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nout mimořádná událost:
– vznícení zateplení objektu (obr. 5),
– ohrožení osob uvnitř bytů částečným bles
kovým proudem (obr. 5).
Další selhání revizního technika:
– nepřístupné zkušební svorky (obr. 6),
– skrytý svod, který je ukončen v hořlavé in
stalační trubce (obr. 4 a obr. 6).

4. Shrnutí
Na této výškové multifunkční budově, kte
rá se nachází na území Slovenské republiky,
nejsou dodrženy žádné normy ohledně ochra
ny před bleskem a revizní technik tak jen for
málně dokladuje tento soulad.

Jediný ný
izova
Special h v čr
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Obr. 6. Nepřístupné zkušební svorky a skryté
svody umístěné v hořlavých trubkách

Instalace aktivních jímačů se opakují ne
jen na Slovensku, ale především na území
České republiky, kde nejsou francouzská [4]
a slovenské národní normy [5] a [6] právně
účinné. Celá situace je o to smutnější, že na
této činnosti se podílejí i někteří inspektoři
státního odborného dozoru.
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