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Výklad zákona 22/97 Sb. v platném znění (prohlášení
o shodě se souborem pro hromosvodní součásti
ČSN EN 62561-1 až 7, certifikace výrobků, pro které
nejsou normy, používání montážních návodů)
Mgr. Zdeněk Veselý
náměstek předsedy ÚNMZ

Pro posuzování zařízení učených
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny - systémů
ochrany před bleskem - hromosvodů, jako nedílné součásti stavby, se
nepoužije zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon 22). Po dokončení montáže
všech komponentů a jejich pospojování ve funkční celek je hromosvod
dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických
zařízeních, vyhrazeným elektrickým
technickým zařízením.
Subsidiárně lze pro posouzení
součástí hromosvodů využít ust. § 10
odst. 1b) zákona 22, které upravuje
tzv. dobrovolnou certifikaci. Dobrovolná certifikace se v tomto případě
provádí k požadavkům např. ČSN
EN 62561 – 1, případně jiných technických specifikací. Norma ČSN EN
62561-1 „Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) Část 1:
Požadavky na spojovací součásti“
nahradila normu ČSN EN 50164 – 1
ed. 2 „Součásti ochrany před bleskem
(LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti“.
Norma ČSN EN 50 164 – 1 ed. 2
platí vedle normy ČSN EN 62561-1
souběžně, a to do 16.03.2015. Je tedy
zřejmé, že pro dobrovolnou certifikaci
lze využít obě uvedené normy, a to
jak ČSN EN 62561 – 1, tak i ČSN EN
50 164 – 1 ed. 2, popř. i další technické
normy stanovující technické požadavky na součásti hromosvodů.
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Hromosvod jako celek je, jak
bylo výše uvedeno, vyhrazeným elektrickým technickým zařízením – viz
Věstník ÚNMZ č. 1/2013. Vzhledem
k ust. § 26 vyhlášky MMR č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na
stavby, podléhá hodnocení rizika dle
soustavy norem ČSN EN 62 305 1 až 4
a dobrovolnou certifikací jednotlivých
hromosvodných součástí v žádném
případě nelze nahradit proces návrhu
a hodnocení rizik hromosvodu jako
celku či vyloučit uplatnění ustanovení
vyhlášky č. 268/2009 Sb. při navrhování ochranných opatření stavby.
Pro úplnost je třeba zmínit vazbu na ust. § 156 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
kde je upraveno, že pro stavbu mohou
být navrženy a použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti
stavby pro navržený účel zaručují, že
stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti
hluku a na úsporu energie a ochranu
tepla. Následně v odst. 2 § 156 stavebního zákona je upravena vazba
na zákon 22 ajeho prováděcí předpis (NV č. 163/2002 Sb.), a to pouze
vzhledem k procesu posuzování shody
stanovených výrobků. Nařízení vlády

č. 190/2002 Sb. odkazované v odst. 2
§ 156 stavebního zákona bylo zrušeno
a oblast stavebních výrobků označovaných CE je regulována přímo
použitelným nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR),
které ukládá výrobcům stavebních
výrobků vydávat nově prohlášení
o vlastnostech výrobků.
Vzhledem k výše uvedenému hromosvodné součásti nejsou stanoveným
výrobkem ve smyslu zákona 22 a tudíž
se na ně nevztahuje povinnost provést
posouzení shody nebo vydání prohlášení o vlastnostech. S odvoláním na
ust. § 3 a 4 zákona č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků, je však
třeba dodržovat při montáží hromosvodných součástí vedle projektové
dokumentace též návody výrobců.
Certifikací výrobku, a to též dobrovolnou, je potvrzena vhodnost výrobku
pro stavbu obecně. To však neznamená, že každý certifikovaný výrobek
je vhodný pro konkrétní typ stavby.
O zabudování výrobku, a tedy o jeho
vhodnosti pro použití v konkrétní stavbě, rozhoduje zpravidla projektant po
zvážení všech vazeb daných dalšími
oborovými předpisy, zejm. stavebním
zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.
Akreditovaným pracovištěm pro
výše uvedenou oblast je Výzkumný
ústav pozemních staveb – Certifikační
společnost, s.r.o, který je akreditován
podle ČSN EN ISO/IEC 17 065:2013
jako certifikační orgán pro výrobky,
procesy, kvalifikaci a EPD.
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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 konkrétních instalací aktivních jímačů ESE
v České a Slovenské republice. Autor
v něm chce upozornit na nejčastější chyby v dimenzování a instalacích těchto
hromosvodů jako „alternativní“ ochrany
před bleskem.

2. Hlavní nesrovnalostí při návrhu ochrany před bleskem
Na počátku tohoto rozboru je třeba
si uvědomit, že blesk „nezná“ normy,
ale normy jsou nejprimitivnějším vyjádřením přírodních zákonitostí, které se
odehrávají nezávislé na lidské činnosti!
2.1 Ochranný prostor
Výpočet ochranného prostoru je
závislý na rychlosti šíření bleskového
proudu v atmosféře. Vědci zkoumají
tento parametr již od 30. let minulého
století a pohybuje se v intervalu od 105
do 108 (m/s) [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 vycházejí mezinárodní soubory
norem IEC 62305-1 až 4 ed 2. [2]
a evropské soubory norem EN
62305-1 až 4 ed.2 [3]:
∆L = v x ∆ t = 105 (m/s) x 100 .10-6 (s) = 10 m
kde:
typická rychlost výboje v = 105 (m/s)
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).
∆L = v x ∆ t = 106 (m/s) x 100 .10-6 (s) = 100 m
kde:
rychlost výboje podle v = 106 (m/s);
čas předstihu výboje ∆ t = 100 .10-6 (s)

Bezpečnostní předpisové normy
v ochraně před bleskem musí pokrývat
celé spektrum rychlostí, tzn. od 105 do
108 (m/s) [1]. Nesmí se omezit jen na
určité oblasti, které jsou výhodné, např.
pro alternativní jímače ESE. Při nedodržení výše uvedených podmínek hrozí
úder blesku do ochranného prostoru
jímačů ESE
Na základě znaleckých posudků
autora tohoto článku jsou zde citovány
kontrétní případy selhání těchto jímačů
ESE z hlediska návrhu ochranných
prostorů:
- Exploze bioplynové stanice v Malšicích (2011) [7 a 8].
- Zničené systémy EPS, EZS, datová
síť na kulturní památce v hodnotě
3 000 000 Kč (2012) [9].
- Smrt na stadionu.
Zpráva o osudném použití aktivního
jímače (ESE) v Malajsii (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).
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 proudem 100 kA, což
podle mezinárodního souboru norem
IEC 62305-1 až 4 ed 2. [2] a evropské
soubory 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
hrozí při úderu blesku zvýšené nebezpečí vzniku pořáru.
V praxi to znamená, že jsou-li jímače ESE instalovány na nemocnicích,
v prostředích s nebezpečím výbuchu,
školách, obchodních centrech (třída
ochrany před bleskem LPS I nebo II),
nejsou tyto budovy dostatečně chráněny
z hlediska maximálních hodnot bleskových proudů ani podle francouzské
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národní normy NF C 17-102 (2011) [4]
a STN 34 1398 [6]. V dnešní době jsou
detekovány bleskové proudy systémem
čidel 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 posuzování ochrany před bleskem z hlediska
požární ochrany. Není-li dodržen, hrozí
přeskok bleskového proudu z jímací
soustavy nebo soustavy svodů na vnitřní
metalické instalace a následkem toho
může dojít ke vzniku požáru.
Výpočet dostatečné vzdálenosti s
se provádí podle:
- mezinárodního souboru norem IEC
62305-1 až 4 ed 2. [2] a evropského
souboru norem EN 62305-1 až 4
ed.2, čl. 6.3 [3]:

kde:
ki je koeficient závislý na zvolené třídě
LPS (viz tabulka 10);
km koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 11);
kc koeficient závislý na (částečném)
bleskovém proudu tekoucím jímači
a svody (viz tabulka 12 a příloha C);
l délka v metrech, podél jímací
soustavy a svodu, od bodu, kde je
zjišťována dostatečná vzdálenost,
k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování nebo zemnicí
soustavy (viz E.6.3 přílohy E).
-

francouzské národní normy NF C
17-102 (2011), čl 5.6 [4]:

kde:
ki je koeficient závislý na zvolené
úrovni ochrany (viz tabulka 3);
km koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 4);
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kc koeficient závislý na (částečném)
bleskovém proudu tekoucím jímačem a svodem;
l délka v metrech, podél jímací
soustavy a svodu, od bodu, kde je
zjišťována dostatečná vzdálenost,
k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování nebo zemnicí
soustavy.
-

slovenské národní normy STN 34
1391 (1998), čl 3.1.2. [5]:

 ݏൌ ݊
n
ki
km
kc
l

-

݇
݈
݇

kde:
je počet svodu na jednotlivý jímač
ESE;
koeficient závislý na zvolené úrovni
ochrany;
koeficient závislý na materiálu,
který se nachází mezi dvěma koncovými body smyčky;
koeficient závislý na (částečném)
bleskovém proudu tekoucím jímačem a svodem;
délka svodu v metrech od místa, kde
se předpokládá nejmenší vzdálenost
k místu propojení.
slovenské národní normy STN 34
1398 (2013), čl 5.6 [6]:

 ݏൌ ݇

݇
݈
݇

3. Konkrétní příklad
posouzení jímače ESE
na multifunkční budově
Tato budova je postavena ze železobetonu a nachází se v ní obchodní
centrum ve 3 podlažích s celkovou
rozlohou 14 000 m2, kancelářské prostory a 365 bytových prostor a lékařské
ambulance. Dále je v ní umístěno sportovní centrum, které obsahuje 2 tenisové
a 2 squashové kurty, fitness a wellness
a 630 parkovacích míst v podzemních
garážích.
Hromosvod byl navržen na obytném objektu dle slovenské národní
normy STN 34 1391 [5]:
- 1 ks aktivního jímače ESE – SATELIT + G2 ESE 6000;
- 4 svody v provedení AlMgSi o průměru 8 mm.
Úkolem znalce bylo možné vyšetření možného přeskoku bleskového
proudu z hromosvodu na vnitřní kovové
instalace, které jsou v této budově.
Na základě výpočtu řízeného rizika
se objekt nachází ve třídě ochrany před
bleskem:
- LPS I - pro jímací soustavu, soustavu svodů, uzemňovací soustavu
a přepěťové ochrany pro telekomunikační vedení;
- 2 x lepší LPS I – napájecí vedení
nízkého napětí.

kde:
ki je koeficient závislý na zvolené
úrovni ochrany (viz tabulka 3);
km koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 4);
kc koeficient závislý na (částečném)
bleskovém proudu tekoucím jímačem a svodem;
l délka v metrech, podél jímací
soustavy a svodu, od bodu, kde je
zjišťována dostatečná vzdálenost,
k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování nebo zemnicí
soustavy.
Autor příspěvku provedl znalecký
rozbor případu úderu blesku do objektu,
který byl chráněn jímačem ESE:
- Novostavba hotelu začala hořet nedodržením dostatečné vzdálenosti s
(Odry, 2007) [13].
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Následně byla provedena kontrola
výpočtu dostatečné vzdálenosti s pro
výškovou úroveň střechy+ 82 m podle:
- mezinárodního souboru norem IEC
62305-1 až 4 ed 2. [2] a evropského
souboru norem EN 62305-1 až 4
ed.2, čl. 6.3 [3]:
 ݏൌ ݇

-

ͲǡͶͶ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ͳͲͶ ൌ ǡ͵݉
Ͳǡͷ
݇

francouzské národní normy NF C
17-102 (2011), čl 5.6 [4]:

 ݏൌ ݇

ͲǡͶͳ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ͳͲͶ ൌ ǡͺ݉
݇
Ͳǡͷ

-

slovenské národní normy STN 34
1391 (1998), čl 3.1.2. [5]:
Ͳǡͳ
݇
 ݏൌ ݊
݈ ൌ ͲǡͶ
ͳͲͶ ൌ ͺǡ͵݉
݇
Ͳǡͷ
-

slovenské národní normy STN 34
1398 (2013), čl 5.6 [6]:

 ݏൌ ݇

ͲǡͶͶ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ͳͲͶ ൌ ǡ͵݉
݇
Ͳǡͷ

Z výše uvedených výpočtů dostatečné vzdálenosti s a níže poskytnuté
fotodokumentace musí být každému
technikovi jasné, že nemůže být dodržena dostatečná vzdálenost dle uvedených
norem [2, 3, 4, 5, 6]:
Při úderu blesku do jímací soustavy existuje reálně nebezpečí (obr. 3 a 4):
- zavlečení bleskových proudů dovnitř objektu (bytů);
- požár elektrických a elektronických přístrojů a spotřebičů uvnitř
budovy;
- ohrožení osob uvnitř objektu dotykovým napětím;
- požár hořlavých instalačních trubek
skrytých svodů.

Obr. 1 Multifunkční budova
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Kontrola výpočtu dostatečné vzdálenosti s byla provedena i pro výškovou
úroveň + 55 m podle:
- mezinárodního souboru norem IEC
62305-1 až 4 ed 2. [2] a evropského
souboru norem EN 62305-1 až 4
ed.2, čl. 6.3 [3]:
 ݏൌ ݇

-

francouzské národní normy NF C
17-102 (2011), čl 5.6 [4]:

 ݏൌ ݇

-

 ݏൌ ݊

Ͳǡͳ
݇
݈ ൌ ͲǡͶ
ʹ ൌ ͷǡͺ݉
݇
Ͳǡͷ

slovenské národní normy STN 34
1398 (2013), čl 5.6 [6]:

 ݏൌ ݇

Obr. 3 Nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a kovovou konstrukci na střeše objektu

ͲǡͶͳ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ʹ ൌ Ͷǡ݉
݇
Ͳǡͷ

slovenské národní normy STN 34
1391 (1998), čl 3.1.2. [5]:

Obr. 2 Jímač ESE na střeše multifunkčního objektu

-

ͲǡͶͶ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ʹ ൌ ͷǡͳ݉
Ͳǡͷ
݇

ͲǡͶͶ
݇
݈ ൌ ͲǡͲͺ
ʹ ൌ ͷǡͳ݉
݇
Ͳǡͷ

Provedené výpočty a níže uvedená
fotodokumentace dokládají, že není splněna podmínka dostatečné vzdálenosti
s a proto může vzniknout mimořádná
událost:
- vznícení zateplení objektu (obr. 5);
- ohrožení osob uvnitř bytů částečným bleskovým proudem (obr. 5).
Další selhání revizního technika:
- nepřístupné zkušební svorky (obr. 6);
- skrytý svod, který je ukončen v hořlavé instalační trubce (obr. 4 a 6).

Obr. 4 Skrytý svod umístěný v hořlavé instalační trubce/ přeskok blesku na vnitřní instalace
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Obr. 5 Nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a kovovými topením/ elektroinstalací bytů

Obr. 6 Nepřístupné zkušební svorky/ skryté svody umístěné v hořlavých trubkách
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4. Shrnutí
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Zdroj: Časopis ELEKTRO 10/2013 – téma – Mezinárodní veletrhy – MSV v Brně a Elosys v Trenčíně
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áåãæâßáåì×äe×àÛåêZðáåë¢ðÚ×éÛëìÛÚÛäe
ìØÛÙìïæâ×ên¢×æÛÚÛìnãðÙÛâ×æåÚ×nÚå£
áåä×âÛßäêÛÝèåì×ê¤Êåé×ãeàÛ¢áÚïØïéÛäf£
áÚåéä×ßâċä×Ùæ×êþãÛðßäåèãïæâ×êäeëäZé¢
ðì×âäeìfêßäïäåèãïìðäßáâeà×áå¿»¹×»Ä¢
äZèåÚänäåèãëàßäeÞåéêZêë¤

AZe d[i[ peZfelƼZdeij pW Y^oXo l dehcƼ5
ÊÛä¢ áÚå àß ìïêìZn¢ ì ænæ×Úf Üè×äÙåëð£
éáeäZèåÚänäåèãïêÛÚïæÛÚÛìnã¼è×äÙåëð£

EY^hWdW ileZ_Ǚ_ Xb[iaelþY^ fhekZĘ
ÌðÞâÛÚÛã á äÛæèåìZð×äåéêß ãÛðß éïéêe£
ãÛãåÙÞè×äïæÛÚØâÛéáÛãæåÚâÛÄ¼¹§£§
£¦¨×æâ×êäåëäåèãåëæèåä×ìèÞåìZänåÙÞè×£
äï æÛÚ æÛæfênã %ÉÄ »Ä ¬¨©¦«£ª × %ÉÄ
©©¨¦¦£«£«©ªÑ§«ÓäÛänãåäe¢ØïðÙÛâ×ãß£
äßãZâäf¢ð×èëcßêàÛàßÙÞéæèZìäåëÜëäáÙß×áååè£
Úßä×Ùß¤GÛÛänãæåÚâÛÄ¼¹§£§¦¨ëìÛÚÛäã
ìØåÚfª¤¨¤Ñ§ÓàÛÚéâÛÚäeìïêìåÛänéïéêeãë
æåéæåàåìZänìÛÞåéÛìnã×æåëßênãéìåÚßc
ØâÛéáåìÙÞæèåëÚä×ìÛÙÞä×ìÛÚÛän¢ÙåØï
ìÛÚâåáìïêìåÛänéïéêeãë¢áêÛèØïØïâãäå£
ÞåäZéåØäfÚè×n¢äÛáÚïØïêåØïâåëÚfâZäå
æåÚâÛæâ×êäeäåèãï¢êÛÚïéæèZìäf¤

FheZ[`dǆ Wh]kc[djWY[ W `[`ǆ iekbWZ
i klǵZƼdek dehcek D<9 ǸǾ-ǸǷǹ

Fŀ[abWZo D<9 ǸǾ-ǸǷǹ

Ab_ZdƼ dWlh^k`j[ feZb[ D<9 d[Xe IJD
d[Xe @KI!

åÚë¤ÌðÞâÛÚÛãáêåãë¢Ûìfêßä×ðìèåØ£
Ù»É»ìïãÛðëàÛéìåëðZèëáëÜëäáÙÛæåë£
ðÛÚåðZé×ÞëØâÛéáÛã¢àÛåêZðáåë¢áÚåØëÚÛ
ãnêä×éêÛÛð×ØåëáïéâëØëéċãfZáÛãþ¤

EXh. ǹ. EY^hWdW ;I;
pZhe`0 mmm.b_]^jd_d]YedZkYjeh-[i[.Yec

ÅæèåêßêåãëêÛÙÞäßÙáïéÛêìZnÙnÜè×äÙåëð£
éáZ äZèåÚän äÛØå éâåìÛäéáZ äZèåÚän äåèã×
àéåëà×áåëéßáåâZn¢áÚÛéÛéênÚ×ànæ×éZÛìï£
éêßÛäeð¿»¹¬§¦¨ªÑ§©Ócß¿»¹¬¨©¦«Ñ§¨Ó
×ìÛÞå¢ÙåäÛìïæ×Ú×âåìâÛêZcÙnÙÞæèåÚÛàÙ
»É»ãåÙnâÛäf¤

;aedec_Yaǵ d[lþ^eZdeij ;I;
ÀÛêåéêÛàäeà×áåéìÞåÚäåëéæâZêáåëØÛð
èëcßêÛâÛ¤À×áØëÚÛëáZðZäåÚZâÛ¢áèåãfêåÞå¢Û
»É»äÛänáì×âßêänÛÛän¢äÛän×äßâÛìäfàn¤ÀÛéê£
âßÛéßäfáÚåêåêåð×nðÛänä×éêÛÛßäéê×âëàÛ¢
àÛàÛÞåæåìßääåéênàÛÚäåëð×Úì×èåáï×ÚÛéÛê
âÛêæåÚâÛìèåØÙÛäÛÙÞ×êéßåìfßêàÛÞåéê×ì¤
ÊåêååìfÛänéÛäÛàÛäåããÛÚåéê×êä×cZéê£
áë¢áêÛèZàÛéêÛàäZà×áåäåìeÞåð×nðÛän¢×âÛæèå£
æ×ÚâZðáåëá×àÛßìãâëìåë¢áÚïæåäfáåâßá×
êÚäÛÙÞæåëæâïäëênâÞêïìðäßáäÛáåÚ×Ñ§ªÓ¤

ElƼŀ[dǆ \kdaY[ ;I;
ÅìfÛänìâ×éêäåéênìèåØáëàÛãåäe¢×êå
æåëðÛ ð× æåãåÙß ãfßÙnÞå ænéêèåàÛ¢ àÛÞå
æèßäÙßæàÛäÛðäZã¢á×ÚìèåØÙÛãZéìà¢
×ê×áéßÞåá×ÚãÛðÚ×èã×cßð×æåæâ×£
êÛáåÚìèåØÙÛð×æàcßê¤ÀÛéêâßÛæèåäfà×á
ãfßÙnænéêèåàäÛÛîßéêëàÛæèåÚëáêåìZäåèã×¢
äÛÛîßéêëàÛ ×äß ãåäåéê á×âßØè×ÙÛ¤ ºåéê æn£
éêèåàãZæåëðÛðÛâÛäåëäÛØåcÛèìÛäåëÚß£

Äïän éÛ êÛÚï áåäÛcäf ÚåéêZìZãÛ á ãÛ£
èßêëìfÙß¢×êåðÚ×ä×ØnðÛäeÛÛänìØÛÙâðÛ
æåÚâÛäåèãïÄ¼¹§£§¦¨ëÚfâ×ê¤À×áìïæâ£
ìZðæè×ìÚßìeÞåÙßêZêëìðZÞâ×ìncâZäáë¢éìfê¢
×æÛÚÛìnãâßÚeéßæÛànØêáâ×ãZäß×êåàÛ
ÚìåÚ¢ æèåc ß ìÛâãß ìðÚfâ×än âßÚe ìéêëæë£
ànÚåæïè×ãßÚåìÙÞÞÛè×áëæëànéßÚåæâxáï
éêè×ìï¢áêÛèeàßãéâßØëànìéêëæÚåìïéäfäeÞå
éìfê×¤ ÄÛän êÛØ× éÛ åáânØ×ê × æåÞåèåì×ê±
ÙÞÙÛêÛ£âßìßÚfêìèÙÞåâÞïÛäßéãë¢æåÚnìÛàêÛéÛ¢
à×áéÛäfáêÛèeĂèãï×âßÚeäÛênênæ×è×ðßêåì×ê
ä×åäáåâåÝßÙáÙÞæ×ÙßÛäêÛÙÞ×àÛàßÙÞðåëÜ×£
âÙÞænØëðäÙÞĄàÛàßÙÞâÛêZcáàéåëæâäeéêå£
à×äïìâeáZèäZÙÞ¤
ÆåàdãÛ éÛ êÛÚï æåÚnì×ê ä× ×èÝëãÛäê×Ùß¢
áêÛèåëæåënìZìfêßä×æèåÚÛàÙ»É»äÛàÛäåã
ì %Ûéáe èÛæëØâßÙÛ¤·ØïÙÞ åÚĂâêèåì×â ãå£
äeÙÞïØïðæéåØÛäeæÛæßéÛãcßæÛáâ×ÚÛã¢
æåëßàß à×áå ðÚèåà êåÞå äÛàæåìåâ×äfànÞå¢
×êååèÝ×äßð×Ùß½ßãÛâÛÙÑ§¬Ó¢áêÛèZð×éêëæë£
àÛ×éÚèëëàÛìèåØÙÛÜè×äÙåëðéáeÞåÛâÛáêèå£
êÛÙÞäßÙáeÞåæèãïéâë¢êÛÚïÛáìßì×âÛäêéêèZ£
äÛá¢ áêÛèe Øï ì %È æåÚæåèåì×â × ð×êßåì×â
äÛàéænÛÉì×ðæèãïéâë×Úåæè×ìï×æåÚänã
æßÚèëÛäZ»Â·äÛØåàßäeåØåèåìeéÚèëÛän¤
Ä× êfÙÞêå éêèZäáZÙÞ Ñ§Ó àéåë ëìÛÚÛäï
ãåÚÛâåìeéßêë×ÙÛ¢áêÛèeàÛÚäåÚëÙÞãðæéå£
ØÛãëá×ðëànìÛÙÞäïãåäåéêßåÙÞè×äïæÛÚ
ØâÛéáÛã¤À×áåëáZðáåìænáâ×ÚàÛàãÛäåìZä×
áåâ×¢áÚïàéåëæåèåìäZä×ÛÛänð×æåãåÙß
äfáåâßá×èðäÙÞãÛêåÚ×äZáâ×Úä×àÛàßÙÞ
èÛ×âßð×Ùß¤ ÉìfêÛ¢ Úßì éÛ¢ äÛàáèZéäfàß ìïæ×ÚZ
ì×èß×äê×é»É»¢×áêåãëìÛãëàÛàÛêfäÛà£
âÛìäfàn¤ºÛê×ßâïðæè×ÙåìZänäÛàéåëænéêëæäe¢
×âÛãëéÛâåànêåìÛâãßæåÚèåØäeéêëÚßÛ¢æèå£
êåÛÙÛä×ð×ßäéê×â×ÙßåÙÞè×ääÙÞåæ×êÛänàÛ
Ăä×äcäfìïcnéâÛä×¢ê×áÛãëéÛâ×Øêðæè×Ùå£
ìZä× ÚåáëãÛäê×ÙÛ ì èÛ×âßð×cänã æèåìÛÚÛän
åØè¤§×åØè¤©¤

¨

 ÈåðÚnâïèåðëãfàãÛðßäåèã×ãß
 ÅêZðáï×åÚæåìfÚß

©
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EXh. Ǻ.
Hepcƹho
feikpelWdƻ^e eX`[ajk
l c[jh[Y^
pZhe` fĘleZdǃ^e eXhǲpak0
pZhe`0 mmm.
b_]^jd_d]YedZkYjeh-[i[.
Yec

Â×ëÝãÛäê×êßåäÚëäåãØèÛÚÛÙåäÚëÙ£
êÛëèéÚÛÚÛéÙÛäêÛéæeÙßĂçëÛéæÛèãÛêÚÛèe£
ÚëßèÛâ×Úßéê×äÙÛÚÛéeæ×è×êßåä¤
Â·ääÛîÛ»ÚåääÛÚÛéÛîÛãæâÛéÚëÙ×â£
ÙëâÚÛâ×Úßéê×äÙÛÚÛéeæ×è×êßåäÛäÜåäÙêßåä
ÚëäåãØèÛÚÛÙåäÚëÙêÛëèéÚÛÚÛéÙÛäêÛ¤«
ÌæåcÛêÚåéê×êÛcäeìðÚZâÛäåéêß
ÌæåcÛê Úåéê×êÛcäe ìðÚZâÛäåéêß àÛ ìÛâ£
ãßÚâÛßê¢ØâÛéáåìæèåëÚãZæ×è×ãÛêèï
æßà×êeßèåáåëåÚØåèäåëìÛÛàäåéên¢×ê×áàÛ
äÛâðÛÚåéêÚåØÛèåðæåèåì×ê¢ÛØïéÛæèåêå¢
×Øïêåìïâå¢êèåÙÞëëæè×ìßâïÜïðßáZâänðZ£
áåäï¤ÆèåêåâðÛìêeêåäZèåÚänäåèãfä×âeðê
ìÛ éêÛàäe à×áå ì äZã ÚåØÛ ðäZãe %ÉÄ
»Ä¬¨©¦«£©¤
Ä¼¹§£§¦¨Ñ§Ó

EXh. ǻ. LþŦWj[a p \hWdYekpiaƻ dehco

Dǵlh^o eY^hWdo cŀǆôelek iekijWlek Ǚ_
eY^hWddþc Ġ^b[c
ÐÚÛàÛðÛàãe¢Ûðæè×Ùåì×êÛâäÛæåÙÞåæßâ¢
cßäÛÙÞêfâæåÙÞåæßê¢ÛåØfãÛêåÚïâðÛáåã£
Øßäåì×ê×ä×ìnÙÚåéêæåÚéê×êäfåæêßã×âßðåì×ê
ð×æåãåÙßãÛêåÚïì×âßìeØâÛéáåìeáåëâÛ¢áêÛ£
èZØïìéâÛÚääZìèÞã×êÛèßZâåìfðZé×ÚäfĂ£
ä×äcäféêâ×cßâ×¢×âÛåêåðÛàãfìëáZðÙÛäÛâå¤

Feiekp[dǆ dǵlh^k i ;I;
Èåðãfèï ØëÚåìï áåâï¢ áêÛèZ ãZ êì×è Â¢
àéÛããëéÛâðàßéêßêðåØèZðáëåØè¤ª×ßäÜåèã×£
ÙnìäfãëìÛÚÛäÙÞ¢æèåä×ÛåèßÛäê×cänìæå£
cêïêåì×áØëÚÛìnÙÛäÛÚåéê×êÛcäe¤¸ëÚåì×
àÛcêïæ×êèåìZ¢×êÛÚïëì×ëàßéìáåë×êßáï
ìÛ§¨ã¤NðáZØëÚåì×àÛ®«ãÚâåëÞZ×¨¦ã
ßèåáZ¤ºeâá×Þâ×ìänØëÚåìïàÛ««ã×ná×
ª¦ã¤ÀÛéêâßÛØëÚÛãÛëì×åì×êåëãnéêfänàn£
ã×cÛä×ëìZÚfäeäZéê×ìØfìê×Þåìeéêèåàåì£
äï¢ØëÚÛêÛØ×ì×éßæåâåìßäfnÛéê×ìØïàÛêf
æåcnê×êéáåéêáåëªķªķ©ã¤

ÄZìèÞ»É»ìïæ×ÚZàÛÚäåÚëÛ¢×âÛæåàdãÛ
éÛæåÚnì×êä×êå¢ÙåêåãëêååØèZðáënáZëìZ£
ÚfäZäåèã×Ä¼¹§£§¦¨Ñ§Ó¤

AWôZþ `ǆcWǙ ckiǆ cǆj c_d_cǵbdƼ ZlW
ileZo
Êåä×åØè¤©äÛänìßÚfê¢àÛêåæåëðÛÚÛÙÛäê£
äféáèïêåìæåæßéåì×äeãêÛîêë¤
«¤©¤¨ ÄåãØèÛ ÚÛ ÙåäÚëÙêÛëèé ÚÛ ÚÛé£
ÙÛäêÛ
Æåëè ëä ÉÆ¼ ^ ÚßéæåéßêßÜ Ú×ãåè×ÝÛ
äåä ßéåâe¢ ÙÞ×çëÛ Æº· Úåßê gêèÛ ÙåääÛÙ£
êe ^ ×ë ãåßäé ÚÛëî ÙåäÚëÙêÛëèé ÚÛ ÚÛé£
ÙÛäêÛ¤ÆåëèëäÛãÛßââÛëèÛÚßéêèßØëêßåäÚë
Ùåëè×äê¢ ßâ ÙåäìßÛäê çëÛ âÛé ÚÛëî ÙÞÛãß£
äÛãÛäêé ^ â× êÛèèÛ éåßÛäê éßêëeé éëè ÚÛëî
Ü××ÚÛéÚßÜÜeèÛäêÛéé×ëÜÛäÙ×éÚßãæåééß£
ØßâßêeêÛÙÞäßçëÛ¤ª
Ê×ÚïÚåæåèëcëàßæåðäZãáë¢áêÛèZàÛìÛâ£
ãßÚâÛßêZ°

¬¥»àêëØåÚÜÛÜêfçØéØëàæå
Âßéåâ×êßåäeâÛÙêèßçëÛÛäêèÛâÛÚßéæåéßêßÜ
ÚÛÙ×æêëèÛåëâÛéÙåäÚëÙêÛëèéÚÛÚÛéÙÛäêÛ
ÛêâÛéæ×èêßÛéãeê×ââßçëÛéÚÛâ×éêèëÙêëèÛ¢âÛé
ßäéê×ââ×êßåäéãeê×ââßçëÛéÛêâÛééïéêjãÛéßä£
êeèßÛëèéæÛëêgêèÛèe×âßéeÛæ×èëäÛÚßéê×äÙÛ
ÚÛéeæ×è×êßåäÿìčÛäêèÛâÛéæ×èêßÛé¤Âeçë×£
êßåäÝeäeè×âÛæåëèâÛÙ×âÙëâÚÛÿìčÛéêâ×
éëßì×äêÛ°
N
ã©
V NL F ,
NP
å°
äßÚeæÛäÚÚëäßìÛ×ëÚÛæèåêÛÙêßåäÙÞåßéß
ìåßèÊ×ØâÛ×ë©±
äãÚeæÛäÚÚëã×êeèß×ëÚßéåâ×êßåäeâÛÙêèß£
çëÛìåßèÊ×ØâÛ×ëª±
äÙÚeæÛäÚÚëÙåëè×äêÚÛÜåëÚèÛçëßéÖeÙåë£
âÛÚ×äéâÛéÙåäÚëÙêÛëèéÚÛÚÛéÙÛäêÛÛêÚÛêÛèèÛ±
åÛéêâ×âåäÝëÛëè¢ÛäãjêèÛé¢âÛâåäÝÚÛé
ÚßéæåéßêßÜéÚÛÙ×æêëèÛÛêÚÛéÙåäÚëÙêÛëèéÚÛ
ÚÛéÙÛäêÛÛäêèÛâÛæåßäêåâ×Úßéê×äÙÛÚÛée£
æ×è×êßåäÛéêæèßéÛÛäÙåäéßÚeè×êßåäÛêâÛæåßäê
ÚÛâ×âß×ßéåäeçëßæåêÛäêßÛââÛâ×æâëéæèåÙÞÛ¤

ǔID ;D ǽǹǺǷǼ-Ǻ [Z. ǹ QǸǿS
¬¤©¤§ÌÛåØÛÙäf
»âÛáêèßÙáeßðåâ×ÙÛãÛðßànã×Ùnéåëéê×ìåë
äÛØåéìåÚïä×àÛÚäeéêè×äf×áåìåìãßcZéê£
ãßéê×ìØï¢áåìåìãßßäéê×â×ÙÛãß×ìäßêänãß
éïéêeãïä×éêè×äfÚèëÞeãÛØêÚåé×Ûäå
ð×àßêfänãÚåéê×êÛcäeìðÚZâÛäåéênìãÛðßêf£
ãßêåcZéêãß¤ÅØÛÙäZèåìäßÙÛæèåìæåcÛêìàÛ°

V

NL
 NF  O
NP

P

áÚÛ°
äß àÛcßäßêÛâðZìßéâä×ðìåâÛäeênÚfÂÆÉìßð
ê×Øëâá×§¦¢
äãcßäßêÛâðZìßéâä×ã×êÛèßZâëÛâÛáêèßÙáeßðå£
â×ÙÛìßðê×Øëâá×§§¢

ª

«¤©¤¨ÆåcÛêéìåÚ
ÆèåäÛßðåâåì×äeànã×Ùnéåëéê×ìïãëénØêá×ÚÆº·ØêæßæåàÛäá×âÛéæåxÚìfã×éìåÚã¤ÆèåâÛænêè×äéæåèêÛâÛáêèßÙáeÛäÛèÝßÛàÛìÞåÚäe¢×ØïêïêåÚìfÙÛéêï
áðÛãßØïâïëãnéêfäïä×ÚìåëèðäÙÞéêè×äZÙÞåØàÛáêëéìàßãáåëænæ×Ú¢áÚïàÛêåêÛÙÞäßÙáïäÛãåäe¤
«
ÄZèéêæåcêëéìåÚðáè×ÙëàÛåÚÚfâåì×ÙnìðÚZâÛäåéêß¤
ÌænâåðÛ»àéåëëìÛÚÛäïænáâ×ÚïìæåcêëèåðÚfâÛänØâÛéáåìeÞåæèåëÚëìðZìßéâåéêßä×æåcêëéìåÚ¤
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äÙ cßäßêÛâðZìßéâä×cZéêÛcäeãØâÛéáåìeã
æèåëÚë êÛáåëÙnã ànã×cß × éìåÚï ìßð ê×£
Øëâá×§¨×ænâåÞ×¹¢
å Úeâá× ì ãÛêèÛÙÞ¢ æåÚeâ ànã×Ùn éåëéê×ìï
×éìåÚë¢åÚØåÚë¢áÚÛàÛðàßåìZä×Úåéê×£
êÛcäZìðÚZâÛäåéê¢áäÛàØâßnãëØåÚëÛá£
ìßæåêÛäÙßZâänÞåæåéæåàåìZänäÛØåðÛãäß£
Ùnéåëéê×ìïìßð»¤¬¤©ænâåÞï»¤
ÅØè¤«æÛìð×êðÄ¼¹§£§¦¨Ñ§ÓàÛìÛâ£
ãßäZðåèä×ðÚè×ðxëàÛÚåÚèÛänÚåéê×êÛcäe
ìðÚZâÛäåéêßãÛðßæèìáïìäfànåÙÞè×äïæÛÚ
ØâÛéáÛã×à×áãßáåâßìáåìåìãßéåëcZéêãß
ìåØàÛáêë¢êÛÚïß×èãåì×ÙnãßæèëêïìØÛêåäë¤
JWX. Ƿ. D< 9 Ƿǽ-ǷǶǸ QǷS JWXb[Wk ǹ Æ LWb[khi
Zk Ye[\\_Y_[dj a_
D_l[ȍk Z[ fhej[Yj_ed
?
??
??? [j ?L

a_
ǻ,ǻȃ
ǻ,ǻȁ
ǻ,ǻǿ

JWX. Ǹ. ǑID ;D ǼǸǹǶǻ-ǹ [Z. Ǹ QǷǾS jWXkbaW
ǷǶ Æ ?pebWY[ ldƹ`Ķǃ^e BFI Æ >eZdejo ae[\_Y_[djk a_
JĿǅZȍ BFI
?
??
??? Wô ?L

JWX. ǻ. D< 9 Ƿǽ-ǷǶǸ QǷS JWXb[Wk ǻ Æ LWb[khi Zk ae[\\_Y_[dj aY
DecXh[ Z[
YedZkYj[khi Z[
Z[iY[dj[ d

aY
:_ifei_j_ed Z[ j[hh[
Z[ jof[ 7Ǽ ek 7ǽ
Ǽ
ǽ ǻ,ȂȀ Y)
Ǿ ǻ,ȁǻ X, Y)
ǻ,ǿǼ X, Y)

:_ifei_j_ed Z[ j[hh[
Z[ jof[ 8
Ǽ

Ǽ
Ǽ¿ ǻ,Ȁ W)
Ǽ ...Ǽ/d (le_h <_]kh[i ;.Ǽ [j ;.ǽ) W, X)
Ǽ ...Ǽ/d (le_h <_]kh[i ;.Ǽ [j ;.ǽ) W, X)

ǿ [j fbki
W) Le_h bÊ7dd[n[ ;
X) I_ b[i YedZkYj[khi Z[ Z[iY[dj[ iedj Yedd[Yjƽi ^eh_pedjWb[c[dj fWh kd Y[_djkhW][, bW
Z_ijh_Xkj_ed Z[ YekhWdj [ij fbki ^ece]Ʒd[ ZWdi bW fWhj_[ _d\ƽh_[kh[ [j aY [ij hƽZk_j. 9[bW [ij
fWhj_Ykb_Ʒh[c[dj Wffb_YWXb[ Wkn ijhkYjkh[i ƽb[lƽ[i.
Y) 9[i lWb[khi iedj lWbWXb[i fekh Z[ i_cfb[i ƽb[YjheZ[i fhƽi[djWdj Z[i lWb[khi YecfWhWXb[i
Z[ hƽi_ijWdY[. I_ Y[i hƽi_ijWdY[i iedj jhƷi Z_ƽh[dj[i, _b [ij fh_i aY 3 Ǽ.
DEJ; :ËWkjh[i lWb[khi Z[ aY f[kl[dj ƺjh[ kj_b_iƽ[i i_ Z[i YWbYkbi ZƽjW_bbƽi iedj [[Yjkƽi.

»éæÙåæêë ¨± ÐÛãäßcÛ äÛàéåë¢ ê×á à×á àÛ
ìäåèãfëìÛÚÛäå¢éæåàÛäïé¾ÅÆåØàÛáêë¤
»éæÙåæêë©±Éßêë×ÙÛàÛäÛÛßêÛâäZßìæn£
æ×Úf¢ÛØïãnéêåëìÛÚÛäeÞåðÛãäßcÛäfáÚå
Úãä×ÚðìÛÚâ×ßäéê×âåì×âðZáâ×ÚåìðÛãäßc

a_
ǻ,ǻȃ
ǻ,ǻȁ
ǻ,ǻǿ

JWX. ǹ. D< 9 Ƿǽ-ǷǶǸ QǷS JWXb[Wk Ǻ Æ LWb[khi
Zk Ye[\\_Y_[dj ac
Cȍjƽh_ȍk
7_h
8[jed, Xh_gk[i

ac
Ǽ
ǻ,Ȁ

JWX. Ǻ. ǑID ;D ǼǸǹǶǻ-ǹ [Z. Ǹ QǷǾS jWXkbaW ǷǷ Æ ?pebWY[ ldƹ`Ķǃ^e BFI Æ >eZdejo ae[\_Y_[djk ac
Cȍj[h_ȏb
lpZkY^
X[jed, Y_^bW, ZĿ[le

ac
Ǽ
ǻ,Ȁ

ÄßÙãeäf æèå ìæåcÛê Úåéê×êÛcäe ìðÚZâÛ£
äåéêßàÛÚâÛßêZÞåÚäåê×äÙ¢êÛÚïðàßêfänæå£
ãfèë¢ìà×áeãéÛä×éìåÚÛÙÞèåðÚfânØâÛéáåì
æèåëÚê×Ø¤«¤
¸âßn æåæßé êïæ ðÛãäßÙnÙÞ éåëéê×ì âðÛ
ä×âeðêìØåÚf¯§«ÍòéÞìÝÞéëâìÞìÝÞíÞëëÞ¤
º×ânßäÜåèã×ÙÛåèåðÚfâåìZänØâÛéáåìe£
Þå æèåëÚë ãÛðß éìåÚï àÛ ëìÛÚÛä× ì ænâå£
ðÛ¹êeêåäåèãï¤
Æèåëì×åì×äãåÚÛâêÛÚïØëÚÛãÛæåcnê×ê
ºeâá×å³§ãåÚðÛãäßcÛØëÚÛêåìnÙ¡
¡§¨ãæåÞè×äë×êßáï¡¨©ãä×æ×êëànã×cÛ
ä×ìê×Þåìe×ÙÞêf¤ËìÛÚÛäZÇâïÞÚîÝÞéëè¦
íÞÜíâèçëècëàÛÞåÚäåêëäß³¦¢¦¬¤Ã×êÛèßZâÛã
åØàÛáêëàéåëÙßÞâï¢ØÛêåä×ÛâÛðåØÛêåä¢ê×á£
Ûäã³¦¢«¤

LþfeǙ[j feZb[ dehco D< 9 ǸǾ-ǸǷǹ
V

  
  


ì³©¢¨ªãìæÛìäeãã×êÛèßZâë

EXh. Ǽ. EZlep[dƻ hepcƹho feikpelWdƻ^e eX`[ajk

EXh. ǽ. IabWZXW ioijƻck eY^hWdo fĿ[Z Xb[ia[c

êïæë¸¤ÊnãØïìïÛßâà×áæèåæåàÛänðÛãäßcÛ
é¾ÅÆ¢ê×áØïéÛãëéänßâcßäßêÛâäãä×¦¢«¢
×âÛåæfêÚåéê×êÛcäZìðÚZâÛäåéêìæÛìäeãã×£
êÛèßZâëìïÙÞZðnä×¨¢©ªã
ºåáåäÙÛ ãäÛ ä×æ×Úâå ß àÛÚäå èåðëãäe
ìïéìfêâÛän¢ÛàÚÛåċÞåØßênþáåâë¢ê×áÛìÛ
àÛìðê×ÛäåáæèãfèäeìÙÛÞåØßê××éß§×
§¢¨ã¢êðä¤ìÛåðÞèëØ×©©ãÛän±×âÛ×äßêå
ØïäÛØïâåìéåëâ×ÚëéÛðãßxåì×äåëäåèãåë¤
ÆèåæâäåéêëìZÚnãìéâÛÚáïìæåcêÚå£
éê×êÛcäeìðÚZâÛäåéêßæèåìÛÙÞäï¢ëæåðåèxëàß
ãäåëëìZÚfäe¢ì×èß×äêï¤
JWX. Ǽ. ǑID ;D ǼǸǹǶǻ-ǹ [Z. Ǹ QǷǾS jWXkbaW
ǷǸ Æ ?pebWY[ ldƹ`Ķǃ^e BFI Æ FĿ_Xb_ôdƻ ^eZdejo
ae[\_Y_[djk aY
Feǘ[j ileZĘ d
aY
Ǽ (fekp[ l fĿǅfWZƻ _pebelWdƽ^e BFI)
Ǽ
ǽ
ǻ,ȁȁ
Ǿ W lǅY[
ǻ,ǿǿ
Fepd.0 >eZdejo p jWXkbao Ǽǽ i[ kfbWjŦk`ǅ fhe
lĶ[Y^dW kifeĿǴZǴdǅ jofk 8 W fhe kifeĿǴZǴdǅ
jofk 7, feakZ i[ p[cdǅ eZfeh ieki[ZdǅY^
p[cd_ǘĘ d[b_Ķǅ dWlpǴ`[c lǅY[ d[ô e iekǘ_d_j[b
ǽ. FeakZ i[ p[cdǅ eZfeh `[Zdejb_lþY^
p[cd_ǘĘ b_Ķǅ jWa, ô[ `[ lǅY[ d[ô dǴieXa[c ǽ.
ieki[Zdǅ^e p[cd_ǘ[, `[ jĿ[XW feǘǅjWj i aY 3 Ǽ.

EXh. Ǿ. D< 9 Ƿǽ-ǷǶǸ QǷS

ÉæèZìäã ÛÛänã Øï êÛÚï ß æåÚâÛ Ä¼¹
§£§¦¨ Øïâå ìÛ ä×ÞåÛ × ÚåâÛ ãÛðß éÛØåë
æèåæåàßê×ìïêìåßêåÙÞè×äëêðì¤¼×è×Ú×ïåìåë
áâÛÙnåØè¤¢áÚïØïä×ìÛÙÞìåÚßcnÙÞØïâï
æåëßêïéìåÚßcÛØâÛéáåìÙÞæèåëÚ¢êåé×ãe
ØïØïâåêÛØ×ëÚfâ×êìÙÛâeÚeâÙÛéìåÚ×åæfê
ãÛðßæßæåàÛäãßìåÚßìãßcZéêãß×åéê×êän£

JWX. ǽ. Lþib[Zao lþfeǖjĘ ZeijWj[ǖdƻ lpZǲb[deij_ (kZǲde l c)

Ä×ìèÛäe ÛÛän àÛ ðÙÛâ× äÛèÛZâäe¢ × êå
àéÛãðÙÛâ×åæåãÛäëâäfáåâßáðZé×ÚänÙÞÚèåØ£
äåéênä×ä×ìèÛäeãÛÛän¤

Lȍh_ȍdjȍ
EXhȏp[a FeakZ Xo Xob p[cd_ǘ jofk 8 FeakZ Xo Xob eZfeh p[cd_ǘĘ 7 hepZǅbdþ
f[ldþ cWj[h_Ǵb
Ǿ,ǽǿ
ǽ,Ǽȁ
ǿ,Ǿǽ
lpZkY^
Ǽ,ȁǽ
Ǽ,ǻȃ
ǽ,Ǽȁ

Zdroj: Časopis ELEKTRO 10/2013 – téma – Mezinárodní veletrhy – MSV v Brně a Elosys v Trenčíně
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ãß¢áêÛèeéÛä×ÙÞZðÛànìãÛänäÛìïæåcnê×äe
Úåéê×êÛcäeìðÚZâÛäåéêßì¤¹ÛâeÛÛänØïêÛÚï
ØïâåÚè×näÛéæèZìäf×æåÚâÛæâ×êäÙÞäå£
èÛãæèåìÛÚÛäZåÙÞè×ä×æÛÚØâÛéáÛã¢Úè×n
ØïØïâåæèZìfåêëåðÚåØäåëànã×Ùnêïc¤Ìßð
åØèZðÛá§ðãßxåì×äeäåèãï¤

EXh. ǿ. ǑID ;D ǼǸǹǶǻ-ǹ [Z. Ǹ QǷǾS

ÄÛàáåãßcêfàß æéåØn ÚåæåèëcÛän ì ænâå£
ðÛ»äåèãï¢áÚïðëìÛÚÛäeÞååØèZðáëàÛéä×Ú
ìÛãà×éäe¢ÛëÚfâ×êìÛæåÚâÛæâ×êäeäåèãï
ØëÚÛáèåãfìfênàßéêåêïßãäåÞÛãâÛìäfàn¤

ĲaeZo dW ;I;
ÀÛéêâßÛéÛìã×éßìänããfnêáëÚfâZäfÙå
æ×êäf¢ãëénØêðäZãïáåÚï×éÛâÞZänêfÙÞêå
ð×nðÛän¤Êåð×cnäZØêàßæ×êèäeßì%ÛéáeèÛ£
æëØâßÙÛ×ÚåæâZÙÛànä×êåæÛÚÛìnãðZá×ðänÙß¢
áêÛnéÛäÛÙÞ×âßÛêfðÙÛãæèåÚÛàÙÛ¢æèåàÛáê×äê¢

ãåäêZänĂèã×¢èÛìßðänêÛÙÞäßá×ßßäéæÛáêåè
éêZêänÞå Úåðåèë ä×æZâßê¢ Û éß áëæëàn ÛÛän
åÙÞè×äïæÛÚØâÛéáÛã¤Æ×è×âÛâ×áãÛêïâ×âáå£
Þåâåìeá×ëðÛéÛìïéâåìÛäfä×Ønðn¤ºåáëÚäÛ£
ØïâßãèêìnâßÚeðÛéêÛÚänênÚï¢ØïâïéêZêänåèÝZ£
äïìæåÚéê×êfäÛcßääe¢×äZéâÛÚäfØïâïØfÞÛã
ãfénÙÛìïÛÛäïÚÛéÛêßâÛêeÚßéáëéÛ¤ÀÛáåÚ×¢
ÛéÛä×æåÚåØäéê×ìcÛáZßìêåãêååØåèë¤
ÃàëÜéØëìéØ±
Ñ§Ó Ä¼ ¹ §£§¦¨ ÉÛæêÛãØèÛ ¨¦§§° ÉëèíÞÜíâèç
ÜèçíëÞ åÚ ßèîÝëÞ ć ÌòìímæÞì ÝÞ éëèíÞÜíâèç
ÜèçíëÞåÚßèîÝëÞaÝâìéèìâíâßÝ ÚæèëÚàÞ§
Ñ¨Ó È»¿Ã·ÈËÉ¢À¤·¤¾¤°ºîìßáëåâÜáÞÏèëìÜáëâß¦
íÞçóîë»åâíó¦ºÛåÞâíîçàÚçÚååÞëåÞâÀÞÛ`îÝÞç¤
ºèßêêÛ·ëă×ÝÛ ¾×ãØëèÝ¢ ìÛèâÛÝê ìåä ¹×èâ
»èäéê¸åÞä¢§¯
Ñ©Ó Þêêæ°¥¥ííí¤ÛâÛáêèåéì×ð¤Ùð¥å£ä×é£§¥ÞßéêåèßÛ£×£
éåëÙ×éäåéê£ÛéÙ¥ÙÞ×æÕ¯©©§¥ÞßéêåèßÛ£×£éåëÙ×é£
äåéê£ÛéÙ¤×éæî
ÑªÓ ¿äêÛèä×êßåä×â »âÛÙêèåêÛÙÞäßÙ×â ¹åããßééßåä¢
Þêêæ°¥¥ííí¤ßÛÙ¤ÙÞ
Ñ«Ó Þêêæ°¥¥ßé×æ¤ìâ×Ú×¤Ùð
Ñ¬Ó »ëèåæÛ×ä ¹åããßêêÛÛ Üåè »âÛÙêèåêÛÙÞäßÙ×â
Éê×äÚ×èÚßð×êßåä¢Þêêæ°¥¥ííí¤ÙÛäÛâÛÙ¤Ûë
ÑÓ Þêêæ°¥¥Ûëèåæ×¤Ûë¥ßäÚÛîÕÙé¤Þêã
Ñ®Ó Þêêæ°¥¥ííí¤ëäãé¤éá
Ñ¯Ó À·ÉÄU¢Ì¤°ÏâÜáçâÝèÛqëèÝ]Üâ¤§¯¬®¤
Ñ§¦ÓÀËÉ Ä¤¸ª¤®§¦ Ą ÃîàèìåèïÞçìäâ ÌíÚçÝÚëÝ
ÀëèæèÛëÚçìäÞâçìíÚåÚÜâãÞćMíÚéçÞáïÚíÚåãäÞ
ìÚîëÞÚãÞæóÚëÚçèìíÚëíèïÚçãÞ§§¯¯¬¤
Ñ§§ÓÞêêæ°¥¥ííí¤ßäÚÛâÛÙ¤Ùð¥¢Þêêæ°¥¥ííí¤äë×ÝÛ¤Ùð¢
Þêêæ°¥¥ííí¤ìå£ìïéåÙßä×¤Ùð¥

Ñ§¨Ó¿»¹ ¬¨©¦«£§ »Úßêßåä ¨¤¦ ¨¦§¦£§¨£¦¯ Éëè¦
íÞÜíâèç ÚàÚâçìí åâàáíçâçà ć ÉÚëí ª³ ÀÞçÞëÚå
éëâçÜâéåÞì§
¿»¹¬¨©¦«£¨»Úßêßåä¨¤¦¨¦§¦£§¨£¦¯ÉëèíÞÜíâèç
ÚàÚâçìíåâàáíçâçàćÉÚëí«³ËâìäæÚçÚàÞæÞçí§
¿»¹¬¨©¦«£©»Úßêßåä¨¤¦¨¦§¦£§¨£¦¯ÉëèíÞÜíâèç
ÚàÚâçìíåâàáíçâçàćÉÚëí¬³ÉáòìâÜÚåÝÚæÚàÞíè
ìíëîÜíîëÞìÚçÝåâßÞáÚóÚëÝ§
¿»¹¬¨©¦«£ª»Úßêßåä¨¤¦¨¦§¦£§¨£¦¯ÉëèíÞÜíâèç
ÚàÚâçìí åâàáíçâçà ć ÉÚëí ³ ¾åÞÜíëâÜÚå ÚçÝ
ÞåÞÜíëèçâÜìòìíÞæìðâíáâçìíëîÜíîëÞì§
Ñ§©Ó ¿»¹ ¬§¦¨ª ÉëèíÞÜíâèç èß ìíëîÜíîëÞì ÚàÚâçìí
åâàáíçâçàÉÚëíª³ÀÞçÞëÚåéëâçÜâéåÞì¤
Ñ§ªÓÉ¹¾È»Æ¼»È¢½¤°ËÚééèëíÝ ÞñéÞëíâìÞæÚçÝÚí
ÝÞëÞßÞëÞçÜÞÝîª¯ãîâç«©©²§
Ñ§«Ó%ÉÄ ©© ¨¦¦¦£«£«©ª ¾åÞäíëâÜäh âçìíÚåÚÜÞ
çqóäháè çÚéiíq ć (]ìí ®¦®¬³ÏÛië Ú ìíÚïÛÚ
ÞåÞäíëâÜäÜá óÚqóÞçq ć ÈÝéèãèï]çq¥ ìéqç]çq
Ú qóÞçq ć ÈÝÝqå ®¬³ ÉÞéièï] èÜáëÚçç]
óÚqóÞçq§
Ñ§¬ÓÞêêæ°¥¥ííí¤ÝßãÛâÛÙ¤Üè¥
Ñ§ÓÞêêæ°¥¥ííí¤âßÝÞêäßäÝÙåäÚëÙêåè£ÛéÛ¤Ùåã¥
Ñ§®Ó%ÉÄ »Ä ¬¨©¦«£© ÛÚ¤ ¨ ÈÜáëÚçÚ éÞÝ ÛåÞì¦
äÞæć (]ìí ¬³ Áæèíçh äèÝò çÚ ìíÚïÛ]Üá
ÚèáëèÞçqâïèíÚ§
ÑÛéæáÜæÙé[ñâ±
Ą Þêêæ°¥¥ííí¤âßÝÞêäßäÝÙåäÚëÙêåè£ÛéÛ¤Ùåã¥ÛêëÚÛ§¤
Þêã
Ą Þêêæ°¥¥ííí¤ÝßãÛâÛÙ¤Üè
Ą Ä¼¹§£§¦¨ÉÛæêÛãØèÛ¨¦§§¤
Ą %ÉÄ»Ä¬¨©¦«£©ÛÚ¤¨ÈÜáëÚçÚéÞÝÛåÞìäÞæ§

Zdroj: Časopis ELEKTRO 10/2013 – téma – Mezinárodní veletrhy – MSV v Brně a Elosys v Trenčíně
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BOZP versus hromosvod
David Černoch
revizní technik a specialista BOZP

Nemohli jsme si nevšimnout stále
se zvyšujícího důrazu, který je poslední
dobou kladen na oblast BOZP. Oblast,
která po roce 1989 nebyla zrovna středem zájmu, v posledních letech znovu
získává na významu nejen v elektrotechnice a stavebnictví. Evropské
i národní legislativní normy ukládají
zaměstnavatelům a majitelům budov
zajištění ochrany pracujících osob, ale

14

nejen jich. Velký důraz je kladen na bezpečnost osob při práci ve výškách, tudíž
tedy i osob pracujících na střechách,
jejichž bezpečnost musí být zajištěna
odpovídajícími prostředky.
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby,
konkrétně § 8, taxativně vyjmenovává
základní požadavky na stavby. Jedním
ze základních požadavků je „bezpečné

užívání“ stavby. Vyhláška stanovuje, že
stavba musí splňovat základní požadavky (například právě bezpečné užívání)
při běžné údržbě a působení běžně
předvídatelných vlivů, a to po celou
dobu předpokládané životnosti. Na
vyhlášku č. 268/2009 Sb. reagovala také
novelizovaná ČSN 73 1901 Navrhování
střech, která celý jeden odstavec věnuje
opatřením určeným k ochraně před
pádem. Příslušná ČSN EN požaduje
přednostně k ochraně před pádem navrhovat záchytné systémy, tedy systémy,
kde je možné dosáhnout místa možného
pádu, avšak pád je bezpečně zachycen.
Jedním z řešení této problematiky,
s nímž se můžeme v současné době
stále častěji setkat, je použití tzv. permanentního záchytného systému (PZS)
proti pádu osob. Jde o systém zajišťující
bezpečnost osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. PZS
řeší bezpečnost pohybu tam, kde je
vyžadován pravidelný přístup pracovníků včetně zajištění běžné bezpečné
údržby objektů a kde hrozí nebezpečí
úrazu pádem osob. V případě střech
se tedy jedná především o permanentní střešní záchytné systémy, což jsou
zařízení trvale instalovaná na různých
typech střech (plochá, pultová, sedlová,
valbová) či ochozech a to v různém provedení: od jednotlivého kotvícího bodu,
přes jednotlivé kotvící body, z nichž některé jsou propojeny montážním lanem
až po ucelený lanový systém. Osoba
pracující na střeše budovy či provádějící jinou, např. revizní činnost by měla
být vybavena bezpečnostním úvazkem
a prostřednictvím lana a karabiny by
se měla k tomuto lanovému systému
příp. ke kotvícím bodům přichytit. Je to
určitě systém, který zvyšuje bezpečnost
osob pracujících na střeše, zejména při
čištění okapních žlabů, střešních vpustí,
údržbě oplechování či odstraňování
nadměrného množství sněhu ze střechy.
Je však důležité, aby byl také správně
navržen a instalován.
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Je-li tento systém navržen projektantem při výstavbě budovy
a projektant zajistí koordinaci s projektantem, provádějícím návrh ochrany
před bleskem, je vše v pořádku. Přesto
i v tomto případě je mnohdy obtížné
najít opravdu bezpečné řešení.
Avšak často se setkáváme s případy, kdy toto zajištěno nebylo nebo
požadavek na instalaci záchytného
systému vzešel z bezpečnostního důvodu na již stávající střechu. A zde
narážíme na problém. Je-li permanentní záchytný systém instalován bez

znalosti problematiky ochrany před
bleskem, často se stává, že tento systém
naruší ne-li znemožní správnou funkci
ochrany před bleskem.
Dalším problémem je, není-li budova opatřena ochranou před bleskem
vůbec a na střechu je nainstalován
permanentní záchytný systém. Jelikož jde např. o nerezový drát o ploše
cca 8 mm2, zakotvený do střechy kovovými kotvícími body, mnohdy
i vyvýšený, můžeme předpokládat,
že při úderu blesku se bude chovat jako
hromosvod. Ovšem s tím podstatným
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rozdílem, že není jako hromosvod
navržen, nejsou vypočteny (a tudíž
ani dodrženy) bezpečné vzdálenosti
„s“ a není jako hromosvod sveden
a uzemněn. Kotvící body jsou navíc
mnohdy zapuštěny do střechy, čímž
si nebezpečný potenciál v případě
úderu blesku investor přiblíží vnitřním
systémům a vedením.
Ochrana před bleskem je komplexní
proces vycházející z posouzení stavu
nejen vně, ale i uvnitř budovy na základě
řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
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Časté chyby ve výpočtu rizika
Ing. Milan Kaucký
revizní technik

Povinnost provádět výpočet rizika
dle ČSN EN 62305-2 ed.2 pro nové
stavby, stavební úpravy i pouhé změny
užívání udává prováděcí vyhláška ke
stavebnímu zákonu č.268/2009 Sb.
v aktuálním znění.
Výpočet rizika se provádí vždy
pro celou stavbu. Není možné hodnotit ochranu proti blesku pouze pro
část stavby. U výpočtu rizika je nutno
si uvědomit, že se jedná o statisticko
pravděpodobnostní výpočet a podle
toho k němu přistupovat.
Jednou ze zadávaných veličin, kde
se velmi často chybuje, je činitel polohy
stavby. Zejména z hlediska obklopení
okolními stavbami. Obklopení totiž
musí být ze všech směrů. Nikde nesmí
vzniknout volný prostor, kde by se valivá koule mohla dotknout země.
Nejčastějšími chybnými klasifikacemi stavby jako obklopené jsou:
• Stavba je obklopena pouze ze tří
stran
• Okolní stavby jsou na všech stranách, ale minimálně jeden roh je
úhlopříčně přístupný
• Obklopující stavby nesplňují ze
všech stran požadavky výšky
Zdrojem chyb je také často zadávání
vnějších zón z hlediska nebezpečného
krokového napětí. Zde většinou nestačí
posuzovat pouze prostor v okruhu tří
metrů okolo svodu. Toto nebezpečí musí
být zvažováno mnohem podrobněji
i z hlediska týká-li se pouze osob, nebo
osob i zvířat. Zvířata jsou díky obvodu
uzavřeném přes důležité vnitřní orgány
a většinou i větší vzdálenost končetin
dotýkajících se země, než je běžné
u lidí, daleko náchylnější k fatálním
následkům.
Další často zanedbávanou záležitostí jsou související objekty a jejich
připojovací vedení. Pokud jde o ně-
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jaké budovy, tak většinou uvažované
jsou. Zanedbávány jsou ale např. videokamery na stožárech u parkovišť,
elektricky ovládané brány, zahradní
osvětlení a hlavně taková zdánlivá banalita, jako je domovní zvonek v oplocení. Veškeré tyto prvky včetně dalších
nevyjmenovaných mohou přivést do
objektu přepětí, nebo dokonce část
bleskového proudu a vstupy vedení do
stavby by měly být tedy nejen dobře
chráněny, ale také zahrnuty do výpočtu
rizika.
U zadávaných veřejných vedení
se často dělá chyba, pokud je transformátor mezi rozvody NN a vedením
VN blíže k objektu než maximální
zadávaná délka vedení 1 000 m. Pak
se obvykle uvažuje se dvěma sekcemi vedení NN. První sekce je vedení
NN rovné vzdálenosti vyšetřovaného objektu k transformátoru, druhou
sekcí je vedení VN v délce zbytku
do 1 000 m. Ale takový přístup je špatně.
Zde je asi právě asi nejvíce nutno brát
na zřetel, že výpočet rizika je statisticko
pravděpodobnostní výpočet. Nesmíme
tedy vedení hodnotit podle směru napájení, ale podle velikosti statistického
nebezpečí od zavlečeného přepětí. Větší
nebezpečí v tomto směru je z vedení NN
z území obce, kde se nachází vyšetřovaný objekt. Až na nepatrné výjimky, kdy
je za transformátorem jediný objekt,
je délka sítě za transformátorem v obcích mnohonásobně delší, než je 1 km.
A právě z této strany je zavlečení přepětí
do objektu nejpravděpodobnější. Proto
prakticky v téměř všech případech bude
zadávaná délka vedení NN ve výpočtu
rizika rovna 1 000 m.
Asi nejzávažnější chybou, která
může výsledek výpočtu rizika značně
ovlivnit je volba rizika vzniku požáru
pouhým odhadem. Tuto volbu je vždy
potřeba odvodit z výše výpočtového
požárního požárního zatížení stavby

uvedeného v požární zprávě. Výpočtové
požární zatížení je udáváno v kg/m2 . Riziko vzniku požáru, z něhož je odvozena
i výše koeficientu rf udává ČSN EN
62305-2 ed.2 v MJ/m2 . Převodní poměr
je 16,75 MJ/kg.
Další často opomíjenou záležitostí je riziko propuknutí paniky. Zde
je nutno brát v úvahu nejen počet
osob vyskytujících se v objektu, ale
především jejich fyzické či mentální dispozice se v případě nebezpečí
dostat ven z objektu. Zejména jsou
opomíjeny děti ponechané bez dozoru.
Jejich nevítaným zvykem bývá, místo
bezproblémového opuštění objektu,
snaha se před nebezpečím schovat
do skříně, nebo pod postel. Nesmíme
také zapomenout zhodnotit únikové
cesty, jsou-li v případě požáru schopny
zabezpečit naprosto bezproblémový
přesun ven z objektu.
U protipožárních zařízení se často
bere bez dalšího v potaz EPS. Jenže
pokud někdo fyzicky nezačne hasit nejdéle do 10 minut, nelze EPS považovat
za protipožární zařízení. Proto pokud
se EPS zahrne do výpočtu rizika, musí
být od HZS písemné potvrzeno, že jsou
schopni provést hasební zásah do 10 minut, nebo se jedná o firmu s vlastním
hasičským sborem.
Dalším často nepřesně chápaným
problémem je systém vyrovnání potenciálu a připojení spotřebičů. Přestože
nějaký systém vyrovnání potenciálu
bývá alespoň částečně proveden ve
mnoha stavbách, nelze u této volby
vycházet pouze z něj. Velice důležitou
podmínkou je připojení všech spotřebičů k tomuto systému, což nesplňuje
pouhé připojení např. pomocí zásuvky.
Většinou je toto kritérium bezproblémově splněno pouze ve výrobních halách,
kde jednotlivé frémy strojů jsou samostatně přizemněny k systému vyrovnání
potenciálu.
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Velmi problematickou volbou vyskytující se ve výpočtu rizika až od
edice 2 je ve vnitřních zónách ochrana
proti krokovému a dotykovému napětí.
Vzhledem k tomu, že volby i koeficienty jsou převzaty z ochrany okolo svodů
ve vnějším prostoru, je obtížné a spíše
nemožné ve vnitřních prostorách nalézt
k této ochraně ekvivalentní opatření.
Jedinou variantou je dle mého mínění
v tomto případě volba, že žádná opatření nejsou provedena.
Samostatnou kategorií je pak zadávání ztrát pro riziko R1. Zde je důležité
podrobně projít s provozovatelem či

investorem dle uvažovaného využití objektu možný výskyt osob v jednotlivých
zónách. Přitom se nesmí zapomenout,
že celkový součet hodin v jednotlivých
zónách nesmí nikdy překročit počet
hodin za kalendářní rok, tj. 8 760 hodin.
Bohužel i toto se velice často stává…
Rovněž se často zapomíná na frekventovaných místech na ohrožení lidí na
chodníku přímo sousedícím s budovou.
Pokud jsou tato místa v exponovaných
částech měst, kde je neustále během
dne chodník plný chodců, je nutné do
výpočtu zahrnout i ztráty na lidských
životech v širším okolí stavby.

SD84/CZ/0814 © Copyright 2014 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

Stejně tak rozdělení hodnot jednotlivých zón pro riziko R4 není rozumné
určovat samostatně jen proto, že investor nás odbude.
Všechny zadávané hodnoty, které
nevyplývají přímo ze stavebního projektu, nebo fyzicky z okolí vyšetřované
stavby je třeba podrobně probrat s provozovatelem či investorem a nechat si
je od něj písemně potvrdit. Opomenutí
tohoto právního kroku by se mohlo
velmi nevyplatit při případném projednávání škod u soudu.
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Požární riziko v souvislosti s řízením rizika
v ochraně před bleskem
Ing. Eva Černochová Štihelová
osoba odborně způsobila v PO

Problematika požární ochrany a požární bezpečnosti stavebních objektů se
dnes v různém rozsahu prolíná do všech
technických oblastí a úzce souvisí také
s oblastí ochrany před bleskem. Zde je
důležitou součástí procesu řízení rizika
v ochraně před bleskem dle ČSN EN
62305-2 ed. 2 a to prostřednictvím
stanovení úrovně rizika požáru, jemuž
je objekt vystaven. Z neznalosti problematiky bývá tato veličina v řízení rizika
často podceňována a bývá zvoleno
neadekvátní, nižší riziko požáru. To se
samozřejmě ve výsledku negativně odrazí v nedostatečné úrovni ochrany před
bleskem, která neodpovídá skutečným
parametrům objektu. Abychom této
chybě předešli, pokusíme se nahlédnout
do problematiky požárního rizika ve
vztahu k ochraně před bleskem.
Požární bezpečnost staveb
Požární bezpečností stavebních objektů je míněna schopnost stavebních
objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř.
zvířat a ztrátám majetku. Dosahuje se
jí vhodným urbanistickým začleněním
objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením nebo
požárně bezpečnostními zařízeními
a opatřeními. Toto upravuje celá řada
norem, počínaje dvěma základními:
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost
staveb - Nevýrobní objekty (květen
2009) v plat. znění
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost
staveb - Výrobní objekty (únor 2010)
v platném znění
Nevýrobními objekty jsou pro účely
ČSN 73 0802 objekty pro bydlení, ubytování, školství, zdravotnictví, kulturu,
obchod, sport apod. (objekty občan-
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ského charakteru), kde hlavní užívání
objektu není určeno pro výrobu, opravárenství nebo služby průmyslové výroby.
Výrobními objekty jsou pro účely ČSN 73 0804 objekty určené pro
výrobu, opravárenství nebo služby
s charakterem průmyslové výroby,
popř. objekty s výrobou technologicky
nebo funkčně související (např. elektrocentra), nebo objekt technologicky
obdobný, i když neslouží k průmyslové
výrobě (např. kotelny a výměníkové
stanice v sídlištích).
Požární bezpečnost v některých
typech objektů upravují samostatné
předpisy, jež se dále odvolávají na výše
uvedené základní ČSN. Jedná se např. o
• ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací
prostory
• ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost
staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
• ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost
staveb - Změny staveb
• ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost
staveb - Zemědělské objekty
• ČSN 73 0843 – Požární bezpečnost
staveb - Objekty spojů
• ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost
staveb - Jednopodlažní sklady
• ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost
staveb - Sklady
Normalizace v oblasti požární bezpečnosti staveb je velmi rozsáhlá, proto
zde není možno uvést všechny související ČSN. Zde je tedy alespoň jejich část:
• ČSN 73 0818 - Obsazení objektů
osobami
• ČSN 73 0821 - Požární odolnost
stavebních konstrukcí
• ČSN 73 0822 - Šíření plamene po
povrchu stavebních hmot
• ČSN 73 0823 - Stupeň hořlavosti
stavebních hmot

•
•
•

•
•
•

ČSN 73 0824 - Výhřevnost hořlavých látek
ČSN 73 0825 - Třídy požárního
nebezpečí
ČSN 73 0850-67 - Stanovují metody zkoušení požární odolnosti
a dalších vlastností stavebních hmot
a konstrukcí
ČSN 73 0872 - Vzduchotechnika
ČSN 73 0873 - Zásobování požární
vodou
ČSN 73 0875 - Navrhování EPS

Požární riziko dle ČSN EN 62305-2
ed. 2 - Ochrana před bleskem –
Část 2: Řízení rizika (Únor 2013)

Požární riziko je hojně skloňovaný
pojem a je obsaženo i v procesu řízení
rizika v ochraně před bleskem.
V ČSN EN 62305-2 ed. 2 je požární
riziko jedním z činitelů ovlivňujících
součásti rizika ztrát úderem blesku a to:
• součást rizika RB, vztahující se
k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby,
které iniciuje požár nebo výbuch
– v tomto případě mohou nastat
všechny typy ztrát (L1, L2, L3,
L4);
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•

součást rizika RV, vztahující se
k hmotné škodě (požár nebo výbuch
iniciované nebezpečným jiskřením
mezi venkovní instalací a kovovými
částmi, obvykle na vstupu vedení
do stavby) způsobené bleskovým
proudem přeneseným přes nebo
podél vstupujícího vedení
– v tomto případě mohou nastat
opět všechny typy ztrát (L1, L2,
L3, L4).

Hodnoty rozsahu ztráty Lx mají být
vyhodnoceny a stanoveny projektantem
ochrany před bleskem popř. vlastníkem
stavby. Ztráta Lx se týká středního poměrného rozsahu určitého typu škody,
který může být způsoben úderem blesku
se zřetelem na rozsah a účinky. Hodnota
ztráty Lx se mění v závislosti na uvažovaném typu ztráty:
• L1 ( ztráta lidského života, včetně
zranění s trvalými následky): počet
ohrožených osob (obětí);
• L2 (ztráta veřejné služby): počet
uživatelů, pro něž nebude služba
zajištěna;
• L3 (ztráta kulturního dědictví):
ohrožená ekonomická hodnota stavby a jejího obsahu;
• L4 (ztráta ekonomické hodnoty):
ohrožená ekonomická hodnota zvířat, stavby (včetně jejích činností
a působení), jejího obsahu a vnitřních systémů
a pro každý typ ztráty se mění v závislosti na typu škody (D1, D2 a D3),
který ztrátu způsobuje.
Ztráta Lx by měla být určena pro
každou ze zón, do nichž je stavba rozčleněna a může být určena podle tabulky
C.1 výše uvedené ČSN EN. Ztráty Lx
jsou ovlivněny charakteristikami zóny,
přičemž jedním ze snižujících činitelů
je zde činitel rf v závislosti na riziku
požáru stavby.
V ČSN EN 62305-2 ed. 2 (tabulka
C.5 přílohy C) je riziko požáru rozděleno na:
• Vysoké

(rf = 10-1)
• Obvyklé

(rf = 10-2)
• Nízké

(rf = 10-3)
Za stavby s vysokým rizikem požáru jsou dle ČSN EN 62305-2 ed.
2 pokládány stavby postavené z hořlavých materiálů, stavby se střechou

zhotovenou z hořlavého materiálu nebo
stavby s měrným požárním zatížením
větším než 800 MJ/m2.

Za stavby s obvyklým rizikem požáru jsou pokládány stavby s měrným
požárním zatížením mezi 800 MJ/m2
a 400 MJ/m2.
Za stavby s malým rizikem požáru
jsou pokládány stavby s měrným požárním zatížením menším než 400 MJ/m2.
Měrné požární zatížení je pro účely
ČSN EN 62305-2 ed. 2 definováno
jako poměr energie celého množství
hořlavého materiálu ve stavbě a celkové
plochy stavby.
Jak však toto měrné požární zatížení
zjistíme?
Pokud je na objekt zpracována technická zpráva požární ochrany, popř.
posouzení požárního nebezpečí, nemáme vyhráno, ale práci nám to usnadní.

zitu případného požáru v posuzovaném
stavebním objektu nebo jeho části a je
určeno výpočtovým požárním zatížením, což je výsledný údaj plynoucí ze
vztahu
pv = p · a · b · c,
vyjadřující teoretickou intenzitu požáru a vliv
účinnosti požárně
bezpečnostních
opatření. Toto výpočtové požární zatížení představuje
průměrné výpočtové požární zatížení
v posuzovaném
požárním úseku.
Je přímoúměrně závislé na:
• velikosti požárního zatížení (p),
• rychlosti odhořívání dle charakteru
hořlavých látek (a),
• rychlosti odhořívání dle stavebních
podmínek (b) a
• vlivu požárně bezpečnostních opatření (c)
– elektrická požární signalizace
(c1),
– možnost zásahu jednotek PO
(c2),
– samočinné stabilní hasicí zařízení (c3),
– samočinné odvětrávací zařízení
(c4).

Požární riziko dle ČSN 73 0802 –
Požární bezpečnost staveb
- Nevýrobní objekty

Je-li posuzovaný objekt nevýrobního charakteru, požárně bezpečnostní
řešení bude pravděpodobně provedeno
dle ČSN 73 0802. Pojmem požární
riziko zde označujeme rozsah a inten-
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Přičemž požární zatížení (p) je definováno jako pomyslné množství dřeva
(kg) na jednotce plochy (m2), jehož
normová výhřevnost je ekvivalentní
normové výhřevnosti všech hořlavých
látek nacházejících se na stejné posuzované ploše (např. na ploše požárního
úseku). Sestává dále ze stálého a nahodilého požárního zatížení (dle vztahu
p = ps + pn) a vyjadřuje se v kg.m-2.
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Stálým požárním zatížením p s
rozumíme požární zatížení dle výše
uvedené definice, nacházející se ve
stavebních konstrukcích posuzovaného
požárního úseku, kromě hořlavých
látek v nosných stavebních konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu
nebo jeho části a v požárně dělicích
konstrukcích.

Nahodilým požárním zatížením
pn označujeme požární zatížení všech
hořlavých látek, které se za normálních
podmínek užívání vyskytují v posuzovaného požárního úseku (např.
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S … celková plocha požárního úseku
v m2;

Mi … hmotnost i-tého druhu hořlavých
látek v kg;
Ki … součinitel ekvivalentního množ.
dřeva i-tého druhu hořlavých
látek dle ČSN 73 0824;

hořlavé zařizovací předměty, nábytek,
technologické zařízení, náplně, zpracovávané a skladované hořlavé suroviny
a výrobky). Vypočteme je dle výše uvedené rovnice nebo může být nahodilé

Stálé požární zatížení hořlavými
látkami obsaženým v konstrukcích
oken, dveří a podlah může být bez
dalších průkazů započítáno hodnotami
z tabulky 1.

požární zatížení bez dalších průkazů započítáno hodnotami uvedenými
v Tabulce A.1 přílohy A ČSN 73 0802,
jehož první strana je zde pro ilustraci
uvedena:
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Tímto se dostáváme k pojmu požární úsek, což je prostor stavebního
objektu, ohraničený od ostatních částí
tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi
(tj. stavební konstrukce, bránící šíření
požáru mimo požární úsek, schopná
po stanovenou dobu odolávat účinkům
vzniklého požáru), popř. požárně bezpečnostním zařízením. Požární úsek je
základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních
objektů. Stavební objekt může tvořit
jeden požární úsek, nepřesahuje-li jeho
velikost mezní rozměry požárního úseku (dle 7.3.2. až 7.3.4 ČSN 73 0802),
nebo nejsou-li v něm prostory – provozy, které podle 5.3.2 této normy musí
tvořit samostatné požární úseky.
Pro zjednodušení pro účely tohoto článku pomíjíme výpočet vyššího
a následně soustředěného požárního zatížení. Jelikož nás zajímá pouze výchozí

hodnota požárního zatížení, pomíjíme i výpočet rychlosti odhořívání dle
charakteru hořlavých látek (a) i dle
stavebních podmínek (b). Stejně tak
výklad výpočtu koeficientu vlivu požárně bezpečnostních opatření (c), jak
je uvedeno v ČSN 73 0802, by byl nad
rámec tohoto článku.
Vyjdeme-li z výše uvedeného výpočtového požárního zatížení, kterým
je určeno požární riziko v nevýrobních
objektech, vidíme, že je v něm zakomponován vliv požárně bezpečnostních
opatření (c). Nahlédneme-li opět do
ČSN EN 62305-2 ed. 2 do tabulky C.4
přílohy C, zjistíme, že tato ČSN již určitým způsobem počítá s opatřeními
provedenými ke zmenšení následků
požáru prostřednictvím hodnoty snižujícího činitele rp:
• žádná protipožární opatření  rp = 1
• jedno z následujících opatření:
– hasicí přístroje
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–

•

•

pevná ručně
ovládaná hasicí
instalace
ruční poplachové instalace
– hydranty
– požární úseky
– únikové cesty
 rp = 0,5
jedno z následujících opatření:
– pevná automaticky ovládaná
hasicí instalace
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–

automatické poplachové instalace (pouze jsou-li chráněny
proti přepětím a jiným škodám
a mohou-li se hasiči dostavit
dříve než za 10 min.)
 rp = 0,2
Toto sice nekoresponduje s výpočtem dle ČSN 73 0802, ale vliv požárně
bezpečnostních opatření nelze započítat
dvakrát, k čemuž by došlo, kdybychom
při procesu řízení rizika v ochraně před
bleskem vycházeli z výpočtového požárního zatížení dle ČSN 73 0802.
Z tohoto důvodu se zaměříme na
požární zatížení (p), které se jeví jako
nejvhodnější pro stanovení velikosti rizika požáru dle ČSN EN 62305-2 ed. 2
a v požárním řešení stavby by mělo
být uvedeno. Jde rovněž o měrnou
veličinu (kg.m -2), pouze s jednotkou odlišnou od požárního zatížení
v poznámkách 5 – 7 k tabulce C.5,
Přílohy C, ČSN EN 62305-2 ed. 2, kde
je počítáno s jednotkou MJ/m2.

Použijeme-li koeficient 16,75 k přepočtu hodnoty v MJ/m2 na kg.m-2, vyjde
nám kategorizace rizika požáru dle
ČSN EN 62305-2 ed. 2 takto:
• Vysoké riziko požáru
> 800 MJ/m2  > 47,76 kg.m-2
• Střední riziko požáru
≤ 800 MJ/m2  ≤ 47,76 kg.m-2
400 MJ/m2  ≥ 23,88 kg.m-2
• Malé riziko požáru
< 400 MJ/m2  < 23,88 kg.m-2
Na základě porovnání těchto hodnot
s hodnotou požárního zatížení, uvedenou
pro každý požární úsek v požárně bezpečnostním řešení stavby, už bychom
měli být schopni zvolit kategorii rizika
požáru dle ČSN EN 62305-2 ed. 2.

22

Požární riziko dle ČSN 73 0804
– Požární bezpečnost staveb
- Výrobní objekty

Posuzujeme-li objekt výrobního
charakteru, požadavky na protipožární
zajištění požárních úseků v objektu se
určují podle požárního rizika a ekonomického rizika v závislosti zejména
na charakteru požárního úseku, jeho
funkci, technickém a technologickém
zařízení, konstrukčním, dispozičním
řešení, požárně bezpečnostních zařízeních a opatřeních apod. Podle požárního
rizika se určují požadavky na stavební
konstrukce a na odstupové vzdálenosti.
Podle ekonomického rizika se určují
požadavky na požárně bezpečnostní
zařízení a opatření a velikost požárního
úseku. Pro účely článku se budeme
zabývat pouze požárním rizikem.
Požární riziko (rozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném
stavebním objektu nebo jeho části)
dle této ČSN je určeno ekvivalentní
dobou trvání požáru a normovými teplotami plynů v hořícím prostoru, nebo
pravděpodobnou dobou trvání požáru
a pravděpodobnými teplotami plynů
v hořícím prostoru. Pro zjednodušení se
zaměříme pouze na ekvivalentní dobu
trvání požáru, čímž je míněna pomyslná doba trvání požáru, během které
by požár v posuzovaném požárním
úseku probíhal podle normové teplotní
křivky (ČSN 73 0810) a vyvolal by
v reprezentativní konstrukci (betonové
desce) stejné (ekvivalentní) účinky jako
skutečný plně rozvinutý požár. Vypočteme ji ze vztahu:

, kde
p je … požární zatížení v kg.m-2, podle
6.3.1 ČSN 73 0804;

k3 … součinitel určený podle 6.4.5
a tabulky 2;
FO … parametr odvětrání v m1/2, podle
6.4.1 ČSN 73 0804;
c … součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení
a opatření dle 7.2.
Vysvětlení celé rovnice by bylo
nad rámec článku, všimněme si však,
že i zde se vyskytuje požární zatížení p,
z něhož můžeme vyjít při určení velikosti rizika požáru dle ČSN EN 62305-2
ed. 2. Toto požární zatížení opět sestává z nahodilého a stálého požárního
zatížení a při jeho stanovení můžeme
využít postupu uvedeného v předchozí
kapitole, týkající se ČSN 73 0802.
Jak se orientovat, není-li zpracováno
požárně bezpečnostní řešení stavby
Potud jsme vycházeli ze situace,
kdy je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Jak však zjistit požární
zatížení, nemáme-li požárně bezpečnostní řešení k dispozici? Samozřejmě
si jeho zpracování můžeme objednat, ale v dnešní ekonomické situaci
mnohdy nemáme k dispozici potřebné
finance. V tomto případě je nejjednodušší nahlédnout do výše uvedené
Tabulky A.1 přílohy A ČSN 73 0802,
v níž jsou uvedeny hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro vybrané
provozy. Je-li v dané zóně více druhů
provozů, musíme se orientovat dle
provozu s nejvyšším nahodilým požárním zatížením nebo spočítat pn podle
následující rovnice v odst. A.2 přílohy
A ČSN 73 0802:

, kde
pni je…nahodilé požární zatížení i-tého
provozu podle přílohy A, v kg.m-2;
Si … podlahová plocha, na které se
i-tý provoz vyskytuje, v m2;
S … celková plocha požárního úseku
(viz, 6.3.6 ČSN 73 0802), v m2;
J … počet provozů v požárním úseku.
Tabulka A.1 přílohy A ČSN 73 0802
nám tedy poskytne přibližnou orientaci,
ale jelikož je zde uvedeno pouze nahodilé požární zatížení, k přesnému určení
požárního zatížení bychom museli vzít
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v úvahu ještě stálé požární zatížení dle
Tabulky 1 ČSN 73 0802 nebo je vypočítat pomocí výše uvedené rovnice pro
stálé požární zatížení.
Úskalí, kterým je potřeba věnovat
pozornost
Určitou představu, jak postupovat při určení velikosti rizika požáru
v procesu řízení rizika v ochraně před
bleskem, již tedy máme. Jsou však ještě
nejméně dva problémy, které nám jednoznačnou kategorizaci rizika požáru
dle ČSN EN 62305-2 ed. 2 komplikují.
Za prvé - v případě, že jde o budovu s více požárními úseky, je dosti
velká pravděpodobnost, že nám tyto
požární úseky nebudou korespondovat
se zónami dle odst. 6.7 výše uvedené
normy. Dle odst. 6.7 ČSN EN 62305-2
ed. 2 může být pro stanovení každé
součásti rizika stavba rozdělena na
zóny ZS, z nich každá má homogenní
charakteristiky. Stavba však může být
uvažována také jako jediná zóna. Zóny
ZS jsou definovány zejména:
• typem půdy nebo podlahy,
• protipožárními přepážkami,
• prostorovým stíněním.
Dále mohou být zóny rozděleny podle
• uspořádání vnitřních systémů,
• existujících nebo připravených
ochranný opatření,
• velikosti ztrát LX.
Je tedy vhodné již při rozdělení
objektu do jednotlivých zón přihlédnout
k rozmístění požárních úseku v budově,
zejména je-li v některém úseku vysoké
požární zatížení, příp. soustředěné požární zatížení. Pokud se však tyto zóny
prostorově neshodují s požárními úseky,
je potřeba vybrat z požárních úseků,
jež do příslušné zóny zasahují, úsek
s nejvyšším požárním zatížením a podle něj přiřadit příslušné zóně velikost
požárního rizika.
A za druhé – nesmíme zapomenout,
že ve stálém požárním zatížení (ps) dle
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, které
spolu s nahodilým požárním zatížením
(pn) tvoří požární zatížení (p), není započtena hmotnost a výhřevnost hořlavých
látek obsažených:
• ve stavebních konstrukcích nosných, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části a
• v konstrukcích požárně dělicích.

A jelikož měrné požární zatížení dle
ČSN EN 62305-2 ed. 2 je definováno
jako poměr energie celého množství
hořlavého materiálu ve stavbě (výše
uvedené konstrukce z tohoto tedy vyjmuty nejsou), musíme je zohlednit
minimálně v rozsahu definice pro vysoké riziko požáru dle této ČSN EN. Za
stavby s vysokým rizikem požáru jsou
tedy pokládány nejen stavby s měrným
požárním zatížením větším než 800 MJ/
m2 (tedy s požárním zatížením p větším
47,76 kg.m-2), ale také stavby postavené
z hořlavých materiálů a stavby se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu.
Hořlavost stavebních výrobků
je stanovena třídami reakce na oheň
s označením A1, A2, B, C, D, E, F podle
ČSN EN 13501-1. Hořlavé stavební výrobky jsou výrobky třídy reakce na oheň
B až F, které při požár mohou uvolňovat
teplo, šířit požár apod. (toto označení se
netýká třídění konstrukčních částí – viz.
kapitola 3 ČSN 73 0810:2009). Nehořlavé stavební výrobky jsou výrobky
třídy reakce na oheň A1 a A2, které ani
při požáru neuvolňují teplo, popř. množství uvolněného tepla je zanedbatelné.
Třídy reakce na oheň s dolním indexem „fl“ charakterizují podlahoviny,
s indexem „L“ tepelné izolace potrubí
a s indexem „ca“ elektrické kabely. Třídy
reakce na oheň elektrických kabelů mají
tedy označení Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca, Fca a stanovují se podle Rozhodnutí
komise 2006/751/ES ze dne 27. října
2006. Stavební výrobky lze zařazovat do
uvedených tříd reakce na oheň pouze na
základě provedených zkoušek. Případy
zařazení nejčastěji používaných stavebních výrobků do jednotlivých tříd reakce
na oheň bez zkoušení jsou uvedeny v příloze A ČSN 73 0810:2009.
Závěrem
Problematika požárního rizika je
velmi rozsáhlá, proto jsme si alespoň
velmi zjednodušeně uvedli, jak se orientovat při stanovení velikosti rizika
požáru dle ČSN EN 62305-2 ed. 2
v procesu řízení rizika v ochraně před
bleskem:
1. Je-li na objekt zpracováno požárně
bezpečnostní řešení stavby, zjistíme
z něj hodnotu požárního zatížení (p)
v kg.m-2.
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2. Není-li zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, určitým
vodítkem nám mohou být hodnoty
nahodilého požárního zatížení (pn)
uvedené v Tabulce A.1 přílohy A
ČSN 73 0802, k němuž bychom však
pro přesnost měli přičíst ještě hodnotu stálého požárního zatížení (ps).
3. Použijeme-li k vynásobení požárního
zatížení dle bodů 1. a 2. koeficient
16,75, dostaneme velikost požárního
zatížení v MJ/m2. Dále bychom měli
přičíst požární zatížení obsažené ve
stavebních konstrukcích nosných,
které zajišťují stabilitu objektu nebo
jeho části a v konstrukcích požárně
dělících, což však zřejmě z požárně
bezpečnostního řešení stavby nezjistíme. K určení tohoto parametru
bychom museli znát hmotnost a výhřevnost hořlavých látek obsažených
v těchto konstrukcích. Na základě
tohoto můžeme potom zatřídit a určit
velikost rizika požáru dle tabulky C.5,
Přílohy C, ČSN EN 62305-2 ed. 2.
4. Pokud si však nejsme jisti výsledkem,
je jistější zvolit vyšší riziko požáru.
Stejně tak pokud nebudeme chtít
věnovat čas výpočtu rizika požáru,
nemůžeme zvolit nízké či střední
riziko požáru, aniž bychom toto měli
podloženo hodnotou požárního zatížení. Při tomto zjednodušení nelze
jinak než doporučit volbu vysokého
rizika požáru.
5. Je-li objekt členěn do požárních úseků a tyto nejsou shodné se zónami
dle odst. 6.7 ČSN EN 62305-2 ed. 2,
musíme porovnat požární zatížení
jednotlivých požárních úseků, které
do dané zóny zasahují a pro stanovení
rizika požáru počítat s nejvyšší hodnotou požárního zatížení.
6. Posuzujeme-li stavbu postavenou
z hořlavých materiálů a stavbu se
střechou zhotovenou z hořlavého
materiálu, jsou tyto stavby dle výše
uvedené ČSN EN pokládány za stavby s vysokým rizikem požáru, tudíž
rovnou zvolíme vysoké riziko požáru.
Jelikož je stanovení rizika požáru důležitou součástí řízení rizika
v ochraně před bleskem, je důležité
toto nepodceňovat a nejsme-li si jisti,
zejména v případě složitějších staveb
a provozů, je lépe obrátit se na odborníka v dané oblasti.
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Nejčastější chyby vyšetření
ochranného prostoru jímací soustavy
Ing. Milan Kaucký
revizní technik

Pro vyšetření ochranného prostoru
jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3
ed.2 platí pouze tři následující metody:
• metoda valivé koule
• metoda ochranného úhlu
• metoda mřížové soustavy.
V podstatě jediná metoda odpovídající fyzikálním zákonům je metoda
valivé koule. Ostatní metody jsou od
ní buď odvozené (metoda ochranného
úhlu), nebo by měly být její podmínky
alespoň respektovat
S poslední jmenovanou metodou
mřížové soustavy obvykle nejsou žádné
potíže. Jediný problém, který se občas
vyskytne, je uvažování dostatečné vzdálenosti od mřížové soustavy, jako kdyby
to byla plná plocha. Ve skutečnosti
valivá koule a tím i ochranný prostor
do ok mřížové soustavy nezanedbatelně
propadají. Pokud to tedy není respektováno, mohou nastat problémy. I blesk
z intervalu vrcholové hodnoty, který
norma pro danou třídu LPS uvažuje se
místo do mřížové soustavy může trefit
do vodivého předmětu pod krytinou
střechy, který se octne v prostoru, nebo
na okraji prostoru propadu valivé koule
mezi vodiči mřížové jímací soustavy.
Více než 97% projektů, které se
mi dostali do ruky řešených metodou
ochranného úhlu, nebo metodou valivé
koule měly jeden zásadní nedostatek.
Ochranný prostor byl vyšetřen pouze ve 2D. Tím nemyslím zkreslen ale
opravdu vyšetřen. Nesmíme zapomínat,
že ve skutečnosti se jedná o prostorový
problém tedy 3D vyšetření ochranného
prostoru.
U zdánlivě jednoduché metody
ochranného úhlu jsem se setkal ponejvíce se dvěma zásadními nedostatky:
• chybnému určení vztažné roviny, ke
kterému se hodnota úhlu vztahuje
• vnímání ochranného úhlu pouze ve
2D
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Ochranný úhel musí vztažnou kouli nebyla vydávána pouhá kružnice
rovinu vždy fyzicky protínat. Nelze přímo opřená o jímač. Skutečnost, že
považovat za správné určení ochranné- koule mezi dvěma jímači propadá směho úhlu, pokud vztažnou rovinu protíná rem k objektu asi nikoho moc netrápí.
mimo fyzickou plochu střechy. Pokud Takže by se takto použitá metoda měla
se to stane, vztažnou rovinou není stře- spíše než metodou valivé koule nazývat
cha, ale okolí budovy.
„metodou valivé kružnice“.
Další častou chybou je, že od tyčoNa druhou stranu i „metoda vavých jímačů se ochranný úhel považuje livé kružnice“ je pro všechny natolik
za skloněnou rovinu rovnoběžnou s hře- názorná, že zde odpadá problém s určobenem střechy. Ve skutečnosti je ale váním vztažné roviny k určení velikosti
ochranný prostor kolem tyčového jí- ochranného úhlu.
mače kuželovou plochou s vrcholem
Proto bych všem projektantům,
v hrotu jímače.
kterým dělá problémy prostorové vníMéně podstatná chyba užití meto- mání, doporučoval, aby své konstrukce
dy ochranného úhlu, která se ale také ochranného prostoru metodou ochranvyskytuje často, je způsobena skuteč- ného úhlu, vždy alespoň pro představu
ností, že hodnota ochranného úhlu je kontrolovali ještě tou „valivou kružniodvozena z metody valivé koule. Jenže cí“, když již nezvládají metodu valivé
ochranný úhel není tečnou k průmě- koule.
ru valivé koule,
ale je její sečnou.
Projektovaný
Proto v cca horochranný úhel
ní třetině valivá
Jímač
koule propadá pod
Plocha střechy
ochranný úhel. To
může způsobit
Chráněný rozvaděč
problém, např.
pokud je takto
chráněna klimatizační jednotka
na stěně budovy
nahoře pod parapetem. Podle
Valivá koule LPS I
metody ochranného úhlu sice
chráněna bude,
ale ve skutečnosti
metodou valivé
koule úplně chráněna být nemusí.
Daleko větší problém dělá
projektantům metoda valivé koule.
Vlastně jsem neviděl jediný projekt,
kde by za valivou

SD84/CZ/0814 © Copyright 2014 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

Opravit hromosvod?
Ivan Rezek
REMA, spol.s.r.o., Praha

V posledních letech se vlastníci
domu již vzpamatovali z nákladů na
výměnu výtahů a výměnu plynovodů,
ke kterým byli donuceni legislativou EU
a provádějí opravy střech a obvodových
plášťů budov. Jako správní hospodáři
vybírají ty nejlevnější firmy. Dodavatelé
to velmi dobře vědí, a proto se snaží své,
nabídkové ceny co nejvíce snížit. Jednou
z možných úspor je hromosvod. Bytové
domy, o kterých hovořím, pocházejí
většinou z šedesátých až sedmdesátých
let minulého století. Na domech tedy
většinou nějaký hromosvod bývá. Nejčastěji firma rekonstruující střechu nebo
obvodový plášť domu řekne, že s hromosvodem nebude dělat nic nebo, že „ho
vrátí tak jak je“. Investor, který nikdy
s hromosvodem neměl žádný problém,
nebo na něho má dokonce revizní zprávu
zpravidla, neprotestuje a je rád že ušetří
a nepřibudou mu starosti.
Zde je na místě položit si první otázku. Co se při rekonstrukci střechy děje
s hromosvodem? Je to oprava, rekonstrukce, nová montáž nebo co vlastně?
Na tuto otázku bohužel nenajdeme
přesnou odpověď v žádném zákonném předpisu. Stavební zákon pojem
rekonstrukce nezná, pracuje s obecnějším pojmem „stavební úpravy“. Jediné
přesnější definice lze najít v daňových
zákonech zabývajícím se zhodnocením
stavby, ale do této oblasti bych se nerad
pouštěl. Na to zda při rekonstrukci střechy nebo pláště budovy se hromosvod
musí opravit, rekonstruovat, nebo zřídit
nový podle platných norem tedy asi
odpověď nenajdeme. Pokud by někdo
z čtenářů tohoto příspěvku odpověď
znal, tak ji velmi uvítáme v diskuzi.
Nyní si položme druhou otázku. Co
je hromosvod a k čemu slouží? Jsou to
jen jakési dráty a tyče na střeše, které
se musí revidovat, protože to vyžadují
pojišťovna a hasiči? Nikoliv, je to technické zařízení, které má chránit budovu
a vnitřní instalace proti škodám při úderu
blesku. Ale jak to udělat, aby to fungovalo co nejlépe? Touto otázkou se lidstvo

zabývá od nepaměti. Protože se jedná
o přírodní jevy s mnoha různorodými
projevy, tak výzkum je vždy dluhový
a pracuje na něm mnoho vědců, kteří
vycházejí jednak z empirických zkušeností, ale i z nejmodernějších poznatků
přírodních a technických věd. Myslím
si, že my technici, pracující v oboru
hromosvodů, bychom měli mít určitou
pokoru a nepokoušet se hodnotit jaké
z řešení je správné. Technik by měl vždy
používat technické normy, které vznikly
na základě uvedeného bádání. Nelze
tedy říci, že hromosvod zřízený podle
ČSN 341390 je zcela špatný, ale lze
asi říci, že hromosvod zhotovený podle
ČSN EN 62305 je modernější a lépe
splňuje moderní požadavky na ochranu
objektů a především vnitřních instalací.
Nám technikům je to asi jasné. Ale jak
tuto informaci dostat k investorům. Při
rekonstrukcích budov má stavbyvedoucí
málo kdy u sebe odborníka na hromosvody, málo, kdy také investor angažuje
technický dozor, který by zajišťoval koordinaci mezi jednotlivými profesemi.
Podle mého názoru právě nedostatek
koordinace je největším problémem.
Při zdvizích vidím řemeslně velmi dobře provedenou střešní krytinu,
zateplení stěn, nové komíny, nové antény, pěkné klempířské prvky, i pěkný
hromosvod, ale málokdy správně provedenou vzájemnou vazbu mezi těmito
zařízeními. V praxi jsem se setkal několikrát s tím, že dodavatel
střechy investorovi dodá
revizní zprávu hromosvodu, kde je uvedeno,
že hromosvod byl uveden do původního stavu,
nebo dokonce, že revizní
zpráva se týká pouze nástřešní části hromosvodu,
že ovšem hromosvod
již nemá žádné funkční uzemnění, že nejsou
dodrženy bezpečné vzdálenosti, není dostatečný
počet svodů, apod. o tom Fotografie č. 2
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Fotografie č. 1

se již investor nedozví. Na několika
přiložených fotografiích je vidět jak to
vypadá v praxi. Na fotografii č. 1 je vidět
pěkný nový komín a pěkný nový svod
hromosvodu, ale že by mezi nimi měl
být nějaký vztah, nikoho nenapadlo. Na
další fotografii č. 2 je vidět jak dodavatel
střech „ vrátil původní hromosvod „ na
střechu – ten zprohýbaný drát je jediný
jímač na střeše, na fotografii č. 3 je opět
další varianta „vráceného“ hromosvodu,
kde jim asi již nezbyl drát na obvod
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Fotografie č. 3

střechy. I poměrně pěkně provedený
nový hromosvod je možno využít jako
nosnou konstrukci anténních rozvodů
(foto č. 4). Na další fotografii č. 5 a 6
je typické provedení ochrany vložek
komínů proti přímému úderu blesku.
Všichni kolegové revizní technici
by jistě mohli posloužit desítkami podobných fotek.

Fotografie č. 5

Jak tedy pomoci ke zlepšení úrovně hromosvodů na rekonstruovaných
budovách?
Především investor by se neměl
nechat ukolébat tím, že s hromosvodem
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Fotografie č. 4

se nebude nic dělat. Náklady na nový telné, že tento dozor také dohlédne na
hromosvod provedený podle platných to, že hromosvod realizují odborníci
předpisů a z moderních bezúdržbových s patřičnými znalostmi.
materiálů nebývají ve srovnání s náklady
A nakonec musí investor obdržet
na stavební úpravy nijak závratné. Inves- správně provedenou revizní zprávu
tor by, v zájmu ochrany majetku, tedy a dokumentaci.
měl trvat na novém řešení hromosvodu
Zde je třeba zdůraznit, že zpráva
a to pochopitelně včetně uzemnění. o výchozí revizi nesmí obsahovat žádné
Všichni víme, že uzemnění stará 40 let závady. To je velmi důležité, protože
je již málo kdy dostatečně pokud revizní technik postupuje v rámci
funkční. Bývá paradoxem, zákonných předpisů, tak potom nikdy
že investor rekonstruuje dům nemůže vystavit VÝCHOZÍ revizi pos výhledem životnosti úprav na dle neplatné normy. Revizní zpráva,
mnoho desítek let a na střechu kde je uvedeno, že část hromosvodu na
si nechá „vrátit“ hromosvod střeše je v pořádku, ale je málo svodů
z rezavých drátů, který v lep- a špatné uzemnění je tedy pro investora
ším případě odpovídá normám, zcela bezcenná.
které neplatí již téměř
deset let, nehledě na to
že již dávno hromosvod
neplní svou funkci.
Pokud dodavatelská firma nedisponuje
odborníky na hromosvody, měl by si investor
najmout technický dozor stavebníka z oboru hromosvodů nebo
z elektrotechnického oboru, jehož
hlavním úkolem bude koordinace
jednotlivých profesí. Je pochopi- Fotografie č. 6
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Komplexní ochrana před bleskem pro rodinný domek
Využití vodičů HVI light
Dalibor Šalanský
LUMA Plus, s.r.o., Chomutov

Ve svém příspěvku bych chtěl popsat postup při plánování a instalaci
komplexní ochrany před bleskem pro
rodinný domek. Pro vytvoření ochranného systému byla využita norma ČSN EN
62305, část 1 až 4.
Na obrázku 1 je celkový pohled na
rodinný dům. Důležité bylo zajistit u hromosvodu (vnějšího LPS), aby nedošlo
k zavlečení části bleskového proudu
dovnitř zejména přes koaxiální kabely
od antén. Věnec a stropní deska objektu
jsou železobetonové, a to znamená, že
i zde je nebezpečí přeskoků blesku na
vnitřní elektroinstalace. Bylo proto třeba
plánovat izolovaný hromosvod.

izokeraunické mapy (která je součástí
programu DEHNsupport), jednak místním šetřením.
Na obrázku 2 je znázorněno skutečné vypočtené riziko. Řádkový graf dole

vlevo ukazuje, že vypočtené riziko vysoko přesahuje tolerovatelnou hodnotu
nastavenou v souladu s normou.
Na obrázku 3 je znázorněno zbylé
riziko po doplnění ochranných opatření.

01 – Pohled na rodinný dům. Vzhledem
k nejistému chování blesku (možné přeskoky)
bylo třeba řešit izolovaný hromosvod.

02 – Analýza rizika – vypočtená rizika bez ochranných opatření vysoko převyšují tolerovatelné riziko.

Prvním krokem bylo zpracování
analýzy rizika. K tomuto účelu jsem
využil program DEHNsupport. Tento
velice účelně připravený program slouží
pro poměrně snadné zpracování analýzy rizika v souladu s ČSN EN 62305
– 2. V průběhu zadávání vstupních dat
můžeme kontrolovat, která rizika pro
konkrétní objekt hrozí. Ať je to přímý
úder blesku do stavby nebo do připojených inženýrských sítí, dále riziko
požáru, rizika dotykových a krokových
napětí apod.
U tohoto RD bylo třeba m. j. správně
zadat i všechny vstupní inženýrské sítě.
Přívod napájení je realizován vrchním
vedením, telefonní linka je uložena
v zemi. Bylo třeba zohlednit i výstup
napájení do sousedního malého domku. Bouřková činnost, činitel polohy
a další data byla zadána jednak podle

03 – Analýza rizika – zbylé riziko po doplnění ochranných opatření.
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Výběr opatření byl následující:
6.0. Výběr ochranných opatření
pB
systém ochrany před bleskem (hromosvod)
pEB
pospojování proti blesku
pa
vnější ochrana před úrazem
rp
protipožární opatření

0,1 LPS třída III
0,03 Pospojování pro LPL III nebo IV
0,01 Elektrická izolace týkající se svodů
0,5 Hasicí zařízení

Inženýrské sítě Přívod NN, telefon
pSPD
koordinovaná SPD ochrana

0,01 LPL 1

Inženýrské sítě Napájení sousední stavba
pSPD
koordinovaná SPD ochrana

0,03 LPL 3 nebo 4

Vzhledem k tomu, že bylo uvažováno o instalaci izolovaného hromosvodu,
bylo třeba provést výpočty dostatečných
vzdáleností. Metody výpočtů uvedené
v ČSN EN 62305 – 3 poskytují mírně
zkreslené výstupy, proto používám
program Distance tool, který je součástí
programového balíčku DEHNsupport.
Výpočty jsou založeny na uzlové metodě dělení bleskového proudu, kde jsou
započteny i délky jednotlivých vedení.
Výsledné výpočty proto poskytují přesné informace.
Pro moje účely bylo třeba kontrolovat zejména dostatečné vzdálenosti „s“
na střeše RD, kde je jednak anténní stožár a jednak komín s kovovou vložkou.
Svody bylo nutno vzhledem ke stavební povaze objektu realizovat vodiči
HVI light, proto bylo třeba překontrolovat i „s“ v místě připojení svodů.
Riziková místa jsou znázorněna na
obrázcích 4, 5, 6 a 7.
Analýza rizika slouží projektantovi jako hlavní podklad pro
zpracování projektové dokumentace.
Obzvlášť v tomto případě bylo třeba
zaměřit se zejména na detaily spojené s instalací vodičů HVI light.
Všechny podrobnosti s tím spojené
ovšem přesahují rámec mého příspěvku.
Pro simulaci ochranných prostorů
jímací soustavy jsem využil metody
valivé bleskové koule, v tomto případě
o poloměru 45 m pro hladinu ochrany
před bleskem LPL III. Detailně musely
být zpracovány podklady pro montážní
firmu právě v souvislosti s instalací
vodičů HVI light. Zde platí obecná
zásada, že instalaci by měly provádět
osoby, které mají zkušenosti s touto
specializovanou prací nebo ještě lépe

28

04 – Riziko možného přeskoku části bleskového proudu na armování věnce (atiky)
a dále na vnitřní elektroinstalaci.

05 – V případě neizolovaného hromosvodu
hrozí šíření bleskového proudu přes svislé
okapy jednak do elektroinstalace…

06 – … jednak do špatně instalovaných
koaxiálních kabelů…

07 - … jednak na kovové části střechy.

pracovníci proškolení přímo ve firmě
DEHN.
Na obrázcích 8, 9 a 10 jsou znázorněny detaily projektové dokumentace.
Samotná instalace vnějšího LPS je
na obrázcích 11 až 20.
Vyrovnání potenciálů. Nedílnou
součástí komplexní ochrany před bleskem je i vyrovnání potenciálů neživých

i živých částí. Podle výstupu z analýzy
rizika bylo třeba provést vyrovnání
potenciálů minimálně s požadavky na
třídu ochrany před bleskem LPL III
+ IV. Vyrovnání potenciálů neživých
částí spočívá v relativně jednoduchém
pospojování na hlavní ekvipotenciální
přípojnice (těch může být v objektu
i několik. U živých částí (pracovních
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vodičů) provedeme toto pospojování
pomocí vhodných svodičů bleskových
proudů. Tyto svodiče mají být instalovány na rozhraní zón bleskové ochrany
LPZ 0B a LPZ 1.
Na obrázku 21 je schéma zapojení jednotlivých svodičů bleskových
proudů.
Pro propojení ekvipotenciálních
přípojnic byl využit zemnič typu B,
tedy pásek uložený ve výkopu kolem
celého objektu.
Instalace ekvipotenciálních přípojnic a jednotlivých SPD (svodičů přepětí)
je na obrázcích 22 až 26.
Dále byla doplněna i koordinovaná
ochrana jednak pro vnitřní rozvody nn,
jednak pro vstupy koaxiálních kabelů
od antén.
Takto konstruovaná komplexní
ochrana před bleskem zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu ochrany spojenou
s danou třídou ochrany před bleskem.

08 – Část projektové dokumentace řešící obvodové vedení, PA pospojování a svody.

09 – Detail připojení svodu HVI light na okružní vedení na střeše.
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11 – Okružní vedení nadzvednuté na distančních nevodivých vzpěrách DLH.

10 – Rozlišení mezi hromosvodem (červeně) a PA pospojováním.

12 – Detail připojení svodu HVI light.

17 – Atika i plechová stříška jsou uzemněny
– nejsou spojeny s hromosvodem na střeše.
15 – Detail jímací tyče, připojení svodu
HVI light a oplechování atiky využité jako
PA pospojování.
13 – Detail připojení svodu HVI light.

14 – Jímací tyč včetně fixace u anténního
stožárku.
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16 – PA pospojování vedoucí od atiky k anténnímu stožárku.

18 – Svod HVI light připojený k uzemnění.
Důležité z hlediska ochrany proti dotykovému
napětí vést svody HVI light co nejníže k zemi.
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22 – Jedna z ekvipotenciálních přípojnic.

19 – Svod HVI light.

20 – Svislá okapová roura je využita jako
vyvedení uzemnění na střechu jednak pro
obecné pospojování, jednak pro pospojování
plášťů vodičů HVI light.

23 – SPD T1 + T2 DV M TNC 255 instalovaný na hlavním přívodu nn závěsným kabelem.

21 – Část projektové dokumentace řešící SPD.
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24 – SPD T1 + T2 BXT ML4 BD 180 instalovaný na přívodu
telefonních linek.

25 – SPD T1 + T2 DSH TNC na výstupu napájení pro
vedlejší domek a zařízení na zahradě.

26 – SPD T2 DGA FF TV pro koaxiální kabely od antén.
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27 – SPD T2 DG M TNS 275 instalovaný v PR rodinného domku.
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Hromosvod na kovové střešní krytině Lindab
Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka Praha
Dalibor Šalanský, LUMA Plus, s.r.o.,Chomutov
Štěpán Lášek, LINDAB, s.r.o.

1. Platná legislativa ČR
v ochraně před bleskem
Od roku 1998 do roku 2009 platila
na území ČR vyhláška č. 137/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích
na výstavbu [1]. V §47 - Ochrana před
bleskem byly definovány stavby a zařízení, pro které/á se musí zřídit tato
ochrana.
Od roku 2009 je v platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb. „o technických
požadavcích na stavby“ [2], podle které
musí být, viz. § 36 provedena analýza
rizika škod dle normových 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) musí 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.“
Normovou hodnotou dle § 3 písm. k)
této vyhlášky [2] se rozumí:
„Konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda,
národně stanovené parametry, technické
vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné
české technické normě, jehož dodržení
se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.
Podle stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj, průmyslu a ÚNMZ pro
účely této vyhlášky je to soubor norem
ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 [3 až 6].
Pro účely posuzování komponentů
pro hromosvod se nepoužije zákon
č. 22/97 Sb. [7].
Po dokončení montáže komponentů se hromosvod stává vyhrazeným
technickým zařízením podle vyhlášky
č. 73/2010 Sb. [8].
ČSN 33 1500 [9] stanoví postup
dle platných ČSN a předpisů (odkaz na
ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [3 až 6], viz
ČSN 33 1500 [9], změna Z4:2007). Dle
článku 6.1.2 v závěru zprávy o revizi
musí být uvedeno, zda její provedení
odpovídá normě platné v době jejího
zřízení a zda její součásti jsou v dobrém
funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké
je v důsledku závady riziko ohrožení
bezpečnosti.
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2. Platné normy v ochraně
před bleskem
Projektant hromosvodu by měl nejprve spočítat podle normy ČSN EN
62305-2 ed.2 [4] míru rizika pro daný
objekt. Tento výpočet určí, zda je nutno
instalovat hromosvod nebo ne. Když
ano, tak v jaké kvalitě – třídě LPS
(LPS I – nejvyšší třída, LPS IV – nejnižší třída).
Vlastní provedení hromosvodu se řídí
metodami:
- Valící se koule
(nejuniverzálnější metoda);
- Ochranný úhel
(zjednodušená metoda);
- Mřížová soustava
(na ploché střechy).
Při návrhu a instalaci hromosvodu
na kovové střechy, případně využití
střešní krytiny jako náhodného jímače
či svodu, je třeba posoudit více faktorů.
Může být střešní krytina využita jako
náhodný jímač?
V normě ČSN EN 62305-3 ed.2 [5]
(dále se bude vycházet pouze z této normy) je v příslušné tabulce uvedeno, jaké
parametry musí splňovat plech, aby byl
použitelný jako náhodný jímač. Dále je
třeba posoudit, na jakém podkladu bude
střešní krytina položena (hořlavém –
nehořlavém). Co se nesmí opomenout,
je zachování celistvosti hromosvodu,
tzn. zajištění správných spojů kovových
dílců střechy schopných přenést velké
bleskové proudy. Ale postupně, krok
za krokem:
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- Prvním předpokladem je tloušťka materiálu, viz Tabulka 3.
Tab 3 - ČSN EN 62305-3 ed.2 [5],
Minimální tloušťka kovových oplechování nebo kovových potrubí jímacích
soustav

Ve sloupečku označeném Tloušťka b jsou uvedeny minimální tloušťky
materiálů. Hodnoty uvedené v tomto
sloupečku však umožní využít kovových krytin jako náhodných jímačů
pouze za předpokladu, že nejsou uloženy na hořlavých podkladech. V případě
úderu blesku do krytiny těchto tlouštěk
dojde v místě vniknutí blesku k vypálení relativně velkého otvoru (jednotky až
desítky mm). Materiál se roztaví. Je nad
vší pochybnost, že teplota roztaveného
kovu mnohonásobně překračuje zápalnou teplotu sebelépe „protipožárně“
ošetřeného dřeva či stavebních desek
na bázi dřeva. O tom, zda roztavená
kulička kovu zapálí či nezapálí dřevo,
nemá smysl diskutovat (čili využití kovových střech položených na hořlavých
materiálech vylučuje jejich použití
jako náhodných jímačů, ale i svodů).
V případě tohoto řešení, se musí zvýšit
tloušťka materiálu na hodnoty uvedené
ve sloupečku Tloušťka a. To je naprosto nereálné a nemá smysl pokračovat
v této variantě.

stovek tisíc ampér (obr. 1). Zároveň je
potřeba zajistit správné spojení plechů
nahoře i dole, v místě napojení svodů.
Určitě nebude naším cílem sesvorkovat
poměrně masivními spojkami celou
střechu. V konečném důsledku to bude
asi i neproveditelné.

-

Jedna drobná poznámka uvedená
v normě – veškerá výše popsaná opatření lze provádět pouze v případě, že
plech není opatřen izolační hmotou.
Čili jakékoliv povrchové úpravy plechů
vylučují možnost použití této krytiny
jako náhodného hromosvodu.
Již ve fázi projektování je možno narazit na tolik problémů, že je lepší se jim
vyhnout.

Dalším předpokladem jsou spoje
jednotlivých dílců kovových krytin.
U dlouhých pasů lze považovat za
kvalitní spoj falcování v celé délce.
V případě obyčejného přeložení plechů
přes sebe a připevnění pomocí kotvících
vrutů není spoj zajištěn. Ještě jednou
je nutno připomenout, že takový spoj
musí být schopen přenést bleskový
proud o hodnotě několika desítek či
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Jiskĝení a oblouky mezi jednotlivými
kovovými taškami

Řešením je instalace normálního
hromosvodu za využití jímačů, vodičů,
podpěr a svorek. Koneckonců střecha
je střecha – její využití je jasné, a hromosvod je hromosvod. Není dobré
pokoušet se tyto dvě funkce slučovat.
Instalace hromosvodu
(dle technické terminologie LPS
– lightning protection system) na
kovových střechách.
Taková instalace vyžaduje odlišný
přístup, než u střech sestavovaných
z relativně malých stavebních dílců
(betonové a pálené tašky, asfaltové
šindele…). Předpokladem úspěšné
instalace bude zejména zajištění vodotěsnosti a dostatečné mechanické
odolnosti (zejména sjíždějící sníh, v případě jímacích tyčí silný vítr). Pro jímací
tyče až do výšky 1 m lze použít podpěry
s širokou základnou tvořenou nerezovým páskem s kotvami a upínacím
mechanizmem. Je to odolné a časově
stálé provedení (obr. 2).
Zde je účelné upozornit na vhodnost
použití materiálů. Jakýkoliv sortiment

Pĝipojení zkušebního vzorku
ke zkušebnímu zaĝízení

Zatížení impulzním proudem 10,6 kA

Obr. 1 Jiskření bleskového proudu – na kovové střeše, která je složena s jednotlivých kovových tašek

Obr. 2
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na bázi železa opatřeného vrstvou zinku
(ať galvanicky či žárově nanesenou)
představuje v prvopočátku jistou finanční úsporu oproti součástkám
nepodléhajícím korozi. Ano, je to koroze, která se nám v budoucnu nemusí
vyplatit a naopak může v extrémních
případech skrývat dokonce finanční
ztráty. Hromosvod, stejně jako celý
dům, nestavíme s výhledem několika
let. U kvalitních staveb budeme očekávat životnost 30 – 50 let bez provádění
velkých stavebních úprav. Ovšem jakákoliv kovová součást opatřená vrstvou
zinku bude dávno za časovým horizontem své protikorozní odolnosti.
A nastane čas oprav. Někdy menších,
někdy rozsáhlých, spojených s výměnou celého hromosvodu. Poškození
střechy včetně porušení vodotěsnosti
je nasnadě.

Obr. 5

Obr. 7
Podpěry – svorky na okapové žlaby
mají tu zásadní vlastnost, že nijak nedeformují zaoblení vnější hrany okapu
(obr. 8). S výhodou jsou rovněž používány páskové podpěry vedení na svislé
okapové roury (obr. 9). Tím je značně
usnadněna montáž hromosvodu. Toto
řešení v sobě dále přináší tu výhodu, že je
možné svody „skrýt“ za okapovou rouru.

Obr. 6

Obr. 3
Pro vedení uložená v hřebenech sedlových střech se nabízí opět podpěra
v celonerezovém provedení (obr. 3).
Obě zmíněné podpěry lze na střešní
krytinu instalovat bez použití jiných
kotvících prvků. U podpěr do plochy
střechy však musí využít kotvících
vrutů. Ve spojení podpěry s těsnicím
kroužkem je však vodotěsnost zajištěna

Obr. 4

(obr. 4 a 5).
Unikátní podpěra (obr. 6) se osazuje na samolepící plošku, která je
součástí podpěry. Míra přídržností
spoje je značná. Pro bezpečné spojení je použita značková lepící hmota
3M. Podpěru je možné umístit na jakoukoliv rovnou plochu krytiny nebo
oplechování.
Daleko důležitější je zajištění
volného pohybu drátu v podpěrách.
Všechny podpěry toto volné uchycení
umožňují. Tuto důležitou vlastnost je
třeba dodržet z důvodu různé tepelné
roztažnosti odlišných kovů. Tak například dnes hojně využívaná slitina
hliníkového drátu má tepelnou roztažnost 0,24 % při teplotním rozdílu
100 °C, u oceli je to 0,11 %. Takže pro
názornost – hliník změní svou délku na
jednom metru o 2,4 mm! Kdybychom
hliníkový drát ukotvili pevně ke střeše,
neustálým namáháním kotevního vrutu
dojde k jeho uvolnění a následně k porušení vodotěsnosti.
Podpěry vedení na stojaté falcy jsou
znázorněny na obrázku 7.
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Obr. 8

Obr. 9
Sortiment hromosvodů Lindab
Pro sezónu 2014 přichází Lindab
s obnovenou komplexní nabídkou prvků pro vedení jímací soustavy na všech
plechových střechách Lindab. Tyto
profesionální nerezové výrobky jsou
testovány na krytiny Lindab a v případě jejich použití je zabezpečena jak
funkčnost celku při jímání blesků, tak
životnost a záruka krytiny (obr. 2 až 9).
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3. Shrnutí:
Montážní firmy by vždy měly provádět instalaci na základě projektové
dokumentace pro provedení stavby. Je
třeba si uvědomit, že hromosvod je vysokonapěťové elektrické zařízení, proto
zde obzvlášť platí doporučení používat
kvalitní součástky a materiály.
Na základě výše uvedených doporučení
je nutno dodržet tento postup:
- Výpočet míry rizika podle ČSN EN
62305- 2 ed.2 [4].
- Návrh jímací soustavy podle
ČSN EN 62305-3 ed.2 [5].
- Hromosvod není stanoveným výrobkem podle zákona 22/97 Sb. [7]
v platném znění, ale podle vyhlášky
č.73/2010 Sb. [8] vyhrazeným technickým zařízením (obr. 10 a 11).
Literatura:
[1] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu.
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
[3] ČSN EN 62305 – 1 ed.2, 2011-09:
Ochrana před bleskem – část 1: Obecné
principy.
[4] ČSN EN 62305 – 2 ed.2, 2013: Ochrana
před bleskem – část 2: Řízení rizika.
[5] ČSN EN 62305 – 3 ed.2, 2011-01:
Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné
škody na stavbách a ohrožení života.
[6] ČSN EN 62305 – 4, ed.2, 2011-09:
Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
[7] Zákon č. 22/97 Sb. o technických
požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů.
[8] Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení
vyhrazených elektrických technických
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních).
[9] ČSN 33 1500, 1990-06: Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických
zařízení.
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Obr. 10 Provedení hromosvodu na plechové střeše

Obr. 11 Provedení hromosvodu na plechové střeše
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Ochrana před bleskem a přepětím
pro průmyslová zařízení
(

Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG.,
organizační složka Praha

1. Úvod

Obr. 2. Svodič
DEHNvenCI
s integrovaným
předjištěním

V současné době si většina investorů
a provozovatelů začíná uvědomovat důležitost správně provedené instalace ochrany před bleskem a přepětím. Mnozí dojdou
k tomuto poznání vlastní cestou až při vzniku problému. Může to souviset nejen s částečnou úhradou pojistného plnění škody
z důvodů nesplnění požadavků norem ČSN

žení) na podzóny; jedním
z rozdílů mezi edicí 1 a 2
normy ČSN EN 62305-2
[1] je stanovení počtu
osob a času, ve kterém
se osoby pohybují v dané
zóně ochrany před bleskem.
Pro vyhodnocení celkového rizika průmyslového objektu jsou jedněmi ze směrodatných údajů informace o počtu:
– vstupujících metalických vedení do jednotlivých objektů,
– všech vnitřních elektrických instalací v daných objektech (síť nn, telefonní vedení,
datová síť, vedení MaR, EPS a EZS).

OCPD
a

S
P
D

E/I

b

a + b ≤ 1m

hlavní
uzemňovací
svorka nebo
přípojnice

3. Zóny ochrany před bleskem

OCPD nadproudový ochranný přístroj
požadovaný výrobcem SPD
SPD

přepěťové ochranné zařízení
(přepěťová ochrana)

E/I

zařízení nebo instalace, které mají být
chráněny před přepětím

Zóny ochrany před bleskem jsou deﬁnovány v normě ČSN EN 62305-4 ed. 2 [2]:
– LPZ 0A vně budovy (vně valící se koule je
možný přímý úder blesku) – technologická
zařízení by se měla nacházet v ochranném
prostoru jímací soustavy,

Obr. 1. Připojení svodiče přepětí SPD k síti nn
z hlediska délky přívodních vodičů [3]

nebo platné legislativy ČR nebo se znehodnocením výrobní produkce. Vzniklá výsledná škoda je ve většině těchto případů mnohem vyšší než škoda na vlastním zařízení.
Nemluvě o přerušení výroby či spojení. Každá následná instalace je vždy dražší než instalace provedená při prvotní dodávce technologického zařízení.

Obr. 3. Svodič DEHNbloc MAXI S s integrovaným předjištěním

2. Vyhodnocení rizik
Na počátku návrhu správné koncepce
ochrany před bleskem a přepětím by měl
projektant:
– vypočítat míru rizika škod způsobených
bleskem a přepětím podle ČSN EN 62305-2
ed. 2 [1] pro jednotlivé budovy průmyslového areálu,
– rozdělit jednotlivé budovy do zón ochrany
před bleskem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2
[2] (LPZ 0A, 1, 2 a 3) a tyto rozčlenit podle rizik (paniky, výbuchu, požárního zatí-

Obr. 4. Svodič DEHNguard M/S CI s integrovaným předjištěním

Obr. 5. Svodič V NH s integrovaným předjištěním

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2014 – téma – Amper 2014 – 22. mezinárodní elektrotechnický veletrh (18. až 21. března)
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Tab. 1. Označení svodičů pro informačně technické sítě Yellow Line
Vlastnosti

Symbol třídy – typ
přepěťové ochrany

propustnost
svodiče
pro impulz.
proud podle
ČSN EN
61643-21

zkuš. impulz D1 (10/350), impulzní bleskový proud
≥ 2,5 kA/žílu, příp. ≥ 5kA/celkový; propustnost je
svodič bleskových proudů/ vyšší než u svodičů TYPE 2 – TYPE 4
/kombinovaný svodič

svodič přepětí

jemný svodič přepětí

Poznámka

zkuš impulz C2 (8/20), impulzní proud ≥ 2,5 kA/
žílu, příp. ≥ 5kA/celkový; propustnost je vyšší než
u svodičů TYPE 3 – TYPE 4
zkuš. impulz C1 (8/20), impulzní proud ≥ 0,25 kA/
žílu příp. ≥ 0,5 kA/celkový; propustnost je vyšší než
u svodičů TYPE 4
propustnost je nižší než u TYPE 3

jemný svodič přepětí
ochranný
účinek svodiče
podle ČSN EN
61000-4-5

nejnižší požadovaná odolnost konc. zařízení 1 a výše
vyšší požadovaná odolnost konc. zařízení 2 a výše
vyšší požadovaná odolnost konc. zařízení 3 a výše
nejvyšší požadovaná odolnost konc. zařízení 4 a výše

energetická
koordinace
svodiče
(k ostatním
svodičům
Yellow Line)

svodič obsahuje vazební (koordinační) impedanci
a lze jej zkoordinovat se svodičem označeným
svodič je možné zkoordinovat se svodičem
s vazební (koordinační) impedancí označeným

– DEHNbloc MAXI S (svodič SPD typu 1,
souhrnný proud pro síť TN-C – 100 kA,
vlny 10/350, Up ≤ 2,5 kV) (obr. 3),
– DEHNguard M/S CI (svodič SPD typu 2,
impulzní proud 25 kA, vlny 8/20, Up ≤
≤ 1,5 kV) (obr. 4),
– V NH, V·A NH (svodič SPD typu 2, impulzní proud 30 kA, vlny 8/20, Up ≤
≤ 1,5 kV) (obr. 5).
Uvedené přepěťové ochrany přinášejí tyto
výhody:
– až 75 % úspory místa v rozváděči,
– dodržení normy ČSN 33 2000-5-534 [3]
z hlediska délky přívodních vodičů SPD,
– časová úspora při zpracování projektové
dokumentace a instalace SPD,
– zabudovaná signalizace pojistek, včetně
svodiče,
– větší disponibilita provozuschopnosti technologických zařízení.

5. Svodiče přepětí pro informačnětechnické sítě
V současné době patří Ethernet mezi nejrozšířenější sítě v průmyslu. Tento typ sítě
vznikl v osmdesátých letech minulého století v provedení koaxiálního kabelu s rychlostí přenosu 10 Mbit/s. Pak následoval rychlý
Ethernet s rychlostí 100 Mbit/s a GigaEthernet s rychlostí 1 Gbit/s a 10 Gbit/s. Z hlediska
trvalého bezporuchového provozu datové sítě

– LPZ 0B (v těsné blízkosti objektu není
možný přímý úder blesku) – svody by
neměly být umísťovány u vchodů budov,
na toto rozhraní LPZ 0B/1 se instalují svodiče bleskových proudů SPD T1 pro všechna vstupující metalická vedení (síť nn, telefon),
– LPZ 1 (uvnitř objektu, na kterém je instalován hromosvod) – elektrické sítě nebo
vnitřní kovová zařízení by se měla nacházet v dostatečné vzdálenosti s a na rozhraní zón LPZ 1/2 se instalují svodiče
přepětí SPD T2 a T3 (u koncových zařízení),
– LPZ 2 (uvnitř kovového odstínění místnosti nebo kovového rozváděče) – na rozhraní
této zóny se umísťují svodiče přepětí SPD
T2 nebo T3 podle vzdálenosti ke koncovému zařízení.

4. Rozhodující kritéria pro dimenzování
předjištění SPD
Podle normy ČSN 33 2000-5-534 [3] je
nutné při instalaci dodržet tyto podmínky pro:
– maximální délku přívodních a odvodních
vodičů svodiče do 1 m (obr. 1),
– schopnost pojistek přenést zkušební impulzní proud.
Nové svodiče DEHN s integrovaným
předjištěním jsou:
– DEHNvenCI (svodič SPD typu 1+2, souhrnný proud pro síť TN-C – 100 kA, vlny
10/350, Up ≤ 1,5 kV) (obr. 2),

Obr. 6. Průmyslová budova s vysokou disponibilitou technologických zařízení

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2014 – téma – Amper 2014 – 22. mezinárodní elektrotechnický veletrh (18. až 21. března)
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Tab. 2. Legenda k obr. 6

(

Pozice Typ SPD
1
typ 1+2
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výrobek
DEHNven CI 1 255 (FM)
sběrnice vyrovnání potenciálů DPG LSA … P
TL2 10DA LSA
TYPE 1
DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 FSD
EF 10 DRL
TYPE 3/P1 DEHNrapid LSA DRL PD 180
sběrnice pospojování K12
typ 2
DEHNguard M TNS CI (FM)
typ 3
DEHNrail modular DR M 2P 255
TYPE2/P2 DEHNpatch DPA M CAT6 RJ45H 48
TYPE2/P2 DEHNlink (před splitter) DLI TC 2 I
typ 3
SFL-Protector CZ
TYPE2/P2 NET-Protector pro 8× 2 DA NET PRO TC 2 LSA
19“ EG NET PRO 19“
typ 3
DEHNﬂex M DFL M 255
TYPE2/P2 DSM TC 2 SK
TYPE2/P1 DEHNprotector DPRO 230 LAN100

je nezbytný včasný návrh opatření elektromagnetické kompatibility (EMC). Proto je důležité v průmyslovém areálu zohlednit celkovou
elektrotechnickou topologii. Moderní komunikace se vyznačuje především použitím vyšších
frekvencí a tím související zvýšenou citlivostí

Obj. č.
961 205
906 10…
907 996
907 401
907 498
907 430
563 200
952 406
953 200
929 110
929 028
912 261
929 072
929 034
924 396
924 272
909 326

proti rušivým vlivům. Správný návrh, instalace a údržba přepěťových ochran (SPD) vyžadují koordinaci mezi projektantem, montážní
ﬁrmou, revizním technikem a výrobcem SPD.
Pro zjednodušení návrhu vyvinula ﬁrma
DEHN řadu přepěťových ochran pro infor-

mačně-technické sítě, které jsou zkoušeny
podle ČSN EN 61643-21 [4] s označením
Yellow/Line (tab. 1).
Na obr. 6 je zobrazena koncepce svodičů
bleskových proudů a přepětí pro správní budovu s vysokými požadavky na disponibilitu
elektrických a elektronických zařízení.
http://www.dehn.cz
Literatura:
[1] ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 Ochrana před
bleskem – Část 2: Řízení rizika.
[2] ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 Ochrana před
bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbách.
[3] ČSN EN 33 2000-5-53, 4:2009: Elektrické
instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr
a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná
zařízení.
[4] ČSN EN 61643-2, 1:2002: Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před
přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební
metody.

Zdroj: Časopis ELEKTRO 3/2014 – téma – Amper 2014 – 22. mezinárodní elektrotechnický veletrh (18. až 21. března)
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Svodiče s integrovaným
předjištěním
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, organizační složka Praha

Nejenom v případě průmyslových aplikací, ale stále častěji i v běžné občanské
výstavbě je velmi často nutné instalovat
před svodič přepětí předřazené jištění.
V tomto okamžiku je projektant postaven
před mnohdy komplikovaný návrh, jak
svodič přepětí a jeho předjištění dostat
do co nejmenšího prostoru. Svodiče bleskových proudů je potřeba předjišťovat
pojistkami vždy, když hodnota hlavních
pojistek aplikace je vyšší, než maximální
doporučená k danému svodiči přepětí.
Vždy je ale třeba dbát, aby hodnota pojistek před svodičem nebyla zároveň ani
nižší, než ta doporučená. Nižší hodnota
pojistek by zbytečně omezila funkci svodiče a omezila rozsah jeho funkce.

Svodič
bleskových proudů
S
s integrovanou pojistkou
DEHNven CI obj.č. 961 200 je jednopólový
v kombinovaný svodič s integrovaným
předjištěním.
Chrání zařízení a spotřebiče
p
připojené
k napájecí síti nízkého napětí
p
v občanských i průmyslových objektech
před
přepětími vzniklými při spínání
p
a při bouřkách. Jedná se kombinovaný
svodič
bleskových proudů a přepětí, typ
s
1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2. Svodič
d DEHNven CI je kompletní jednotka
s kompaktní konstrukcí, která obsahuje
v jednom prostoru kombinovaný svodič
přepětí s integrovanými pojistkami, a je
přizpůsobena k montáži v rozváděčích
s lištou TS 35. Srdcem svodiče DEHNven
CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow,které účinně zháší následné síťové proudy
a zajišťuje vysokou provozní pohotovost
chráněných zařízení.
Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič
s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést
bleskový proud až 25 kA (10/350 μs). Tento kombinovaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké ochranné
úrovni Up ≤ 1,5 kV. Pro zajištění co nejvyšší
spolehlivosti je funkční stav nebo porucha
signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM obj.
č. 961 205 se vodiče dálkové signalizace

funkčnosti připojují k bezpotenciálovému
přepínači pomocí třípólové svorkovnice.
Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám PNE 33 0000-5 pro instalaci
svodičů přepětí SPD v neměřené části
rozvodů nn.
Přednosti viděné odborníky
A jaké jsou hlavní důvody pro jeho volbu,
které uvádějí naši zákazníci? Mezi první
důvod patří jednoduchá instalace dvou
požadovaných prvků, svodiče a jeho
předjištění, bez starostí s jejich výběrem.
Druhou hlavní výhodou je úspora místa
v rozváděči a ušetření montážního času,
který by si vyžádala instalace separátních
pojistek.
DEHNguard CI
Obdobná situace nastává v podružném
rozváděči, kde je nejenom velmi častý
problém s místem pro umístění předjištění, ale i se zajištěním správné koordinace
mezi svodičem a jeho předjištěním. Díky
instalaci jističů, je ve fázi projektování celého rozváděče nejasné, jestli výsledná
kombinace jističů a přepěťové ochrany
bude plnohodnotnou náhradou pojistkám s charakteristikou gG/gL. Zde pak
přichází jako logická volba svodič s integrovanou pojistkou, kde veškeré starosti
s koordinací odpadají a ještě se ušetří nejenom prostor v rozváděči. Tím řešením je

Zdroj: Časopis Elektro a trh
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nasazení DEHNguard CI. Jedná se o vícepólový svodič přepětí s integrovanou pojistkou, který chrání zařízení a spotřebiče
připojené k napájecí síti nízkého napětí
v občanských i průmyslových objektech
před přepětím. DEHNguard CI je svodič
přepětí typ 2, podle ČSN EN 61643-11 a instaluje se na rozhraních LPZ 0B- 1. Svodič je
kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí skládající se ze základního
dílu s vyjímatelnými ochrannými moduly,
které mají integrované pojistky. Svodič
je přizpůsoben pro montáž v rozváděčích s lištou TS 35. Svodiče přepětí jsou
energeticky zkoordinovány s ostatními
svodiči řady Red/Line. Ochranné moduly
jsou osazeny výkonnými varistory ZnO
a pojistkou zapojenou do série. Vysoký
stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením s technologií „Thermo-Dynamic-Control“ s dvojitou kontrolou.
Svodič přepětí je schopen chránit koncová zařízení Up ≤ 1,5 kV. Funkční stav nebo
porucha jsou signalizovány mechanickým
terčíkem v signalizačním poli. Snadné je
i vyjmutí modulů pomocí aretovacího
tlačítka na ochranném modulu. Přívodní
vodiče se připojují do připojovacích svorek nebo pomocí hřebenových propojek.
Vodiče dálkové signalizace se u provedení
FM připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice.
Integrovaná pojistka ve svodiči přepětí šetří samozřejmě i montážní čas, kdy je jedním pracovním úkonem instalována
dvojice potřebných přístrojů.
STAK 25
Mezi novinky co zkrátí čas potřebný k instalaci a zároveň ušetří prostor v rozváděči
patří svorka STAK 25 Obj.č. 952 589. U svodičů typ 2 není obvyklé, aby obsahovaly
svorku umožňující zapojení do V tak, jak
je již běžné u svodičů bleskových proudů
např. u DEHNventilu nebo DEHNven CI.
V praxi se toto provedení hodí všude tam,
kde zdvojení kontaktu na svodiči přepětí
ušetří prostor v rozváděči a zároveň toto
zapojení zkrátí délku vodičů připojujících
svodič. Mezi výhody patří i velmi velký
rozsah možných připojovacích vodičů,
díky rozšíření kontaktu o STAK 25 je možné na SPD spojit dva vodiče s průřezem až
25 mm2. Mezi další výhody této rozšiřující svorky patří její odolnost na bleskový
proud a to až do hodnoty 25 kA. Svorku
lze díky jejímu provedení použít i k rozšíření výše uvedených DEHNguard CI.

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč
tel.: 222 998 880-2
fax: 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz
Zdroj: Časopis Elektro a trh
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DEHNcombo pro fotovoltaické aplikace

N

HMGRNRQDOHML FKUiQČQp IRWRYROWDLFNp HOHNWUiUQ\ ]D
SRPRFL L]RORYDQêFK KURPRVYRGĤ MVRX SĜL ]iVDKX
EOHVNHPVLFHWDNpY\VWDYHQ\QHWOXPHQêP~þLQNĤP
HOHNWURPDJQHWLFNpKRSROHDOHUL]LNRMHMLFKSRãNR]HQtMHWČPLWRRSDWĜHQtPLVQtåHQRQDQHMQLåãtPRåQRX~URYHĖ
3RMćPH VH VSROX SRGtYDW QD ]FHOD RSDþQê SĜtSDG NG\ VH
PDMLWHO IRWRYROWDLFNpKR ]GURMH UR]KRGQH REČWRYDW SDQHO\
]DVDåHQpEOHVNHPWRWRUL]LNRDNFHSWXMHDOH]iURYHĖVLQHSĜHMHGRNĜHPtNRYpKRQHEHSRVODWYãHFKQ\SDQHO\D]iURYHĖWDNpLPČQLþ

81,DWRMDNYXQLYHUViOQtPSURYHGHQtREMþQHER
Y SURYHGHQt VH ãURXEHP V NODGtYNRYRX KODYRX 00
REMþ

Fotovoltaická elektrárna bez izolované jímací soustavy
-DNRSUYQtVHMHWĜHEDVRXVWĜHGLWQD]HPQLFtVRXVWDYXEH]
NYDOLWQČY\EXGRYDQp]HPQLFtVRXVWDY\E\E\ORYHOPLQHMLVWpIXQJRYiQtRFKUDQQêFKRSDWĜHQtDYHãNHUiLQYHVWLFHGR
QLFKE\WDNPRKODY\MtWQDSUi]GQR=HPQLFtVRXVWDYDPXVt
EêWY\EXGRYiQDMDNRVDPRVWDWQi]DSRPRFLPĜtåHWYRĜHQp
GUiWHP QHER SiVNHP Y RGSRYtGDMtFt KORXEFH QHPČO\ E\
WHG\MDNRX]HPQČQtEêWSRXåLW\SRX]HQRVQpYUXW\þL]DWOXþHQpNRWY\9HONêGĤUD]E\PČOEêWNODGHQLQDY]iMHPQp
SURSRMHQtWDNDE\RND]HPQLþHPČO\FRQHMPHQãtYHOLNRVW
9LGHiOQtPSĜtSDGČE\PČOEêWNDåGêVWRMDQSĜLSRMHQVDPRVWDWQêPYêYRGHP]X]HPQČQtDVWHMQČWDNNDåGêUR]YiGČþ
XPČQLþH

Schéma solárního parku s FV panely

Vodivé propojení jednotlivých dílů
6WRMDQ\IRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤE\PČO\PtWPH]LVVHERX
YHOPLGREĜHSURSRMHQpMHGQRWOLYpþiVWLWDNDE\MLPLPRKO
WpFLSR]iVDKXEOHVNHPSURXGEH]WRKRåHE\GtN\YHONêP
SĜHFKRGRYêPRGSRUĤPGRFKi]HORNQH]YOiGQXWHOQêPSĜHVNRNĤPEOHVNRYpKRSURXGX3URY\WYRĜHQtYHOPLNYDOLWQtFK
D KODYQČ XQLYHUViOQtFK VSRMĤ MH YêKRGQp SRXåtW VYRUNX

Svorky UNI a jejich použití

Jímače na konstrukci
3UR ]DMLãWČQt RSWLPiOQtKR UR]GČOHQt EOHVNRYpKR SURXGX MH
SRWĜHED ]DEH]SHþLW DE\ VH ~GHU QHRGHKUiO GR SDQHOĤ DOH
NRYRYpQRVQpNRQVWUXNFH-HMDVQpåHþtPY\ããtMtPDþHWtP
E\ VH MHMLFK FHQD D FHQD MHMLFK UHDOL]DFH EOtåLOD L]RORYDQp
MtPDFtVRXVWDYČDWDNMHQHMYKRGQČMãtY\XåtWSURFHOpĜHãHQt
PQRåVWYtPDOêFKMtPDþĤ]GUiWXNWHUpVHGDMtY\WYRĜLWYHOPLMHGQRGXãH1HVPtVH]DSRPHQRXWåHVROiUQtHOHNWUiUQ\
MVRX ]DWĜtGČQ\ GOH DQDOê]\ UL]LND SRGOH ý61 (1 
GRKODGLQ\RFKUDQ\SĜHGEOHVNHP/3/,,,DOHY\VN\WXMtVH
L DSOLNDFH Y /3/ ,, QHER QDRSDN /3/ ,9 -H WHG\ WĜHED
DE\ MtPDþ E\O SĜLSRMHQ YåG\ DOHVSRĖ MHGQRX VYRUNRX VH
VFKRSQRVWt SĜHQpVW RþHNiYDQê EOHVNRYê SURXG PLQLPiOQČ
N$YKODGLQČRFKUDQ\SĜHGEOHVNHP/3/,,EXGHWHG\
SRWĜHEDLQVWDORYDWGYČVYRUN\VWĜtGRXSRåDGDYNĤ+SRGOH
ý61 (1   ý61 (1    3ĜLSUDYHQêP ĜHãHQtP Y VRUWLPHQWX '(+1  6g+1( MH MtPDþ ]  PP
$/GUiWXVGYČPDSĜLSRMRYDFtPLVYRUNDPLREMþ
0RåQpMHWDNpQDNRYRYRXNRQVWUXNFLLQVWDORYDWSĜtPRMtPDFtW\þHPPSURMHMLFKåXSHYQČQtO]HVYêKRGRXY\XåtWGUåiNVYRUNXVDWHVWHPQDWĜtGX1REMþ
3RNXGMHFHOiIRWRYROWDLFNiDSOLNDFHQDMHGQRPVSROHþQpP
SRWHQFLiOX YãH YRGLYp PiPH VSRMHQR GREĜH QD ]HPQtFt
VRXVWDYXNWHUiSOQtPLQLPiOQtSRåDGDYN\XUþHQpý61(1
 D YãH GĤOHåLWp VH QDFKi]t Y RFKUDQQpP SURVWRUX
MtPDþĤWDNDE\EOHVNSĜtPRQHXGHĜLOGRåiGQpKR]SDQHOĤ
þLGRNRQFHPČQLþĤ]EêYiQiPMLåVHMHQSRGtYDWQDĜHãHQt
RFKUDQ\ ]DĜt]HQt NWHUp VH EXGH QDFKi]HW YHGOH SURVWRUX
NGHGRMGHN]iVDKXEOHVNX

Ochrana panelů
9WRPWRSĜtSDGČE\VLFHSRPRKORNG\E\QDYêVWXSX]NDåGpKR SROH QD VWRMDQX E\O LQVWDORYDQê VYRGLþ EOHVNRYêFK
SURXGĤDOHFHONRYiQiURþQRVWĜHãHQtE\RSČWE\ODYČWãtQHå

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 4/2014 – ochrana před přepětím
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QDFHORXHOHNWUiUQXLQVWDORYDWL]RORYDQRXMtPDFtVRXVWDYX
9 WRPWR SĜtSDGČ VH YãHFKQD ]DĜt]HQt RG PtVWD ]iVDKX GR
SUYQtKR PČQLþH REČWXMt ãNRGD QD ]DĜt]HQt VH PĤåH Y ]iYLVORVWLQDPtVWQtFKSRGPtQNiFKDSDUDPHWUHFKWRKRNRQNUpWQtKREOHVNXSRK\ERYDWYUR]PH]tDå]DĜt]HQt
3ĜLYČWãtY]GiOHQRVWLRGVYRGLþHMHGRSRUXþHQRYEOt]NRVWL
SDQHOĤLQVWDORYDWVYRGLþSĜHSČWt

1DSČWtQDYVWXSXGRPČQLþH

9

9

9

'(+1FRPER<396&,

REMþ


REMþ


REMþ


'(+1FRPER<396&,)0
VNRQWDNWHPSURGiONRYRX
VLJQDOL]DFL

REMþ


REMþ


REMþ


Svodič bleskových proudů na DC straně měniče
3URRFKUDQXIRWRYROWDLFNêFKDSOLNDFtSODWtSDUDOHOQČVĜDGRXQRUHPý61(1Lý61&/&76NWHUiVRKOHGHPQDPQRåVWYt]DĜt]HQtFRVHQDSROLY\VN\WXMt
SĜHGSRNOiGi WRN\ SRX]H GtOþtFK EOHVNRYêFK SURXGĤ NWHUp
GtN\ NYDOLWQtPX X]HPQČQt D PtVWX ]iVDKX Y PDOp YêãFH
QDGQtPQHGRViKQRXYHYČWãLQČWDNY\VRNêFKKRGQRWMDNR
Y  RVWDWQtFK SĜtSDGHFK 1D YVWXSQt VWUDQČ PČQLþH VH WHG\
PĤåH LQVWDORYDW VYRGLþ EOHVNRYêFK SURXGĤ MHKRå PD[LPiOQtVFKRSQRVWVYiGČWLPSXOVQtSURXGMHRPH]HQDQDKRGQRWXN$SĜLWYDUXYOQ\V.RPSDNWQtVYRGLþ
'(+1FRPERMHSĜL]SĤVREHQSRåDGDYNĤPNWHUpY\SO\QXO\
]IRWRYROWDLFNpKRRGYČWYt3ĜHVVYRXRSWLPDOL]RYDQRXNRQVWUXNFLREVDKXMHYãHSRGVWDWQpFR]QČMþLQtãSLþNRYêSURGXNWNWHUêQHMHQRPFKUiQt]DĜt]HQtDOH]iURYHĖSRVN\WQH
VDPRWQpDSOLNDFLYHOPLY\VRNRX]iUXNXVSROHKOLYRVWL

SCI – Ochrana před zahořením SPD
SKRUWCLUFXLWIQWHUUXSWLRQ6YRGLþSĜHSČWtREVDKXMHWĜtVWXSĖRYpVWHMQRVPČUQpRGStQDFt]DĜt]HQt3ĜLUR]SRMRYiQtMHGQRGXFKpKR NRQWDNWX YH VWHMQRVPČUQpP REYRGX GRFKi]t
NY\WDåHQtREORXþNXNWHUêQDUR]GtORGVWĜtGDYpKRV\VWpPX
QHPiPRåQRVW]KDVQRXWSĜLSUĤFKRGXQXORX

Svodiče DEHN s SCI

DEHNcombo

9SURYR]QtPVWDYXMHSĜHSČWtY\URYQiYiQRGtN\VpULRYpPX
]DSRMHQt YDULVWRUĤ 9 RNDPåLNX SĜHWtåHQt YDULVWRUX GRMGH
NH VSXãWČQt PHFKDQL]PX UR]SRMHQt 3RNXG EČKHP UR]SRMRYiQt]DKRĜtREORXNPH]LNRQWDNW\GRMGHNMHKR]KDVQXWt
Y RNDPåLNX ]NUDWX SĜHV E\SDVV SĜHPRVĢXMtFt YDULVWRU =D
~þHOHPEH]SHþQpKRUR]SRMHQtV\VWpPXDåGR9VWHMQRVPČUQpKR SURXGX YHGH WHQWR E\SDVV SRMLVWNRX V YHOPL
Qt]NRXKRGQRWRXXUþHQRXNEH]SHþQpPXUR]SRMHQtWRKRWR
REYRGX

Nákladově optimalizovaná ochrana
ve fotovoltaickém poli
3RMćPHVHWHG\Q\QtSRGtYDWWURFKXDW\SLFN\QD]FHODQD]DþiWNX MPHQRYDQRX DSOLNDFL SRX]H SRKOHGHP Y\WYRĜHQt
FRQHMOHYQČMãtKRĜHãHQtNG\MHRYãHPWĜHEDSRGRWNQRXWåH
NOLHQW PXVt SĜLMPRXW YČWãt UL]LNR QHå NG\E\ VH YãH ĜHãLOR
VNRPSRQHQW\VGDOHNROHSãtPLVFKRSQRVWPL

Stojan s panely

Obr. Princip odepínání

6WRMDQMHYHOPLGREĜHX]HPQČQQDNYDOLWQČSURYHGHQê]HPQLþSUR]DEUiQČQtSĜtPpPX~GHUXGRSDQHOXMHQDVWRMDQX
GRSOQČQSRPRFQêMtPDþ]GUiWXQHERQLåãtNODVLFNêMtPDþ
] SUĤPČUX  PP .RQVWUXNFH VWRMDQX D SDQHOĤ MH PH]L
VVHERXYHOPLNYDOLWQČSURSRMHQD]DSRPRFLSĜLSRMRYDFtFK
VYRUHN81,QHERVYRUHN81,VNODGtYNRYRXKODYRX

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 4/2014 – ochrana před přepětím
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Rozváděč u měniče

Jde to i bez rozváděčů!

'& VWUDQD MH RFKUiQČQD VYRGLþHP EOHVNRYêFK SURXGĤ '(+1FRPER 9êVWXS ] PČQLþH MH RãHWĜHQ VYRGLþHP
'(+1VKLHOG MLVNĜLãĢRYêP VYRGLþHP EOHVNRYêFK SURXGĤ
SURN$EOHVNRYpKRSURXGXQDNDåGê]MHKRSyOĤ3UR
RFKUDQX GDWRYêFK YRGLþĤ NRPXQLNDFH PČQLþH MH QDVD]HQ
VYRGLþ SĜHSČWt YH IRUPČ ĜDGRYp VYRUN\ '(+1FRQQHFW
6''tN\NRPSDNWQtPYHOLNRVWHPYãHFKVYRGLþĤ]DEHUHWDWRVHVWDYDYUR]YiGČþLMHGQRIi]RYpKRPČQLþHQHFHOêFK
VHGPPRGXOĤ

Ideální řešení pro dovýbavu = DEHNcube YPV SCI

DEHNconnect SD2

7HQWRVYRGLþSĜHSČWtW\SSRGOHý61(1VHLQVWDOXMHQDUR]KUDQtFK]yQ/3=%±2EVDKXMH6&,±NRPELQRYDQp RGSRMRYDFt D ]NUDWRYDFt ]DĜt]HQt VH ]DMLãWČQêP
RGSRMHQtPRFKUDQQpKRPRGXOXFKUiQtSĜHGQHEH]SHþtPSRåiUXNWHUêE\PRKOY]QLNQRXW]REORXNXY'&REYRGHFK
,QWHJURYDQi VWHMQRVPČUQi SRMLVWND ]DEUDĖXMH ÄY\WiKQXWt³
REORXNXSĜLRGHStQiQtSĜHWtåHQpKRYDULVWRUXYPRGXOX
6YRGLþSĜHSČWtMHNRPSDNWQtDMHKRYHOPLVQDGQpLQVWDORYDW6YRGLþSĜHSČWtMHXPtVWČQYNUDELFLVYHOPLY\VRNêP
NU\WtP,3DWDNQHQtQXWQpLQVWDORYDWUR]YiGČþSURVYRGLþSĜHSČWt'(+1FXEH<396&,MHPRåQpQDVDGLWYV\VWpPHFKIRWRYROWDLFNêFKHOHNWUiUHQDåGRPD[LPiOQtKRQDSČWt
U&396YRGLþMHY\UiEČQYHGYRXPRGHOHFKDWRSUR
MHGHQQHERGYDVWULQJ\-HKRYQLWĜQt]DSRMHQtGRÄ<³FKUiQtVYRGLþSĜLSRãNR]HQtL]RODFHYREYRGHFK)9JHQHUiWRUX
)XQNþQtVWDYQHERSRUXFKDMVRXVLJQDOL]RYiQ\YVLJQDOL]DþQtPSROLPHFKDQLFNêPWHUþtNHP

Propojovací kabely jako příslušenství
0H]LSĜtVOXãHQVWYt'(+1FXEHSDWĜtV\VWpPRYpSURSRMRYDFt
YRGLþHY<QHER;SURYHGHQtSUREH]SHþQpSURYHGHQtSĜLSRMHQtVYRGLþHSĜHSČWtNYVWXSXGRPČQLþH

DEHNbox pro ochranu datových rozvodů

DEHNshield TNS
9DULDW\'(+1VKLHOG

2EMþ

'(+1VKLHOG71&



'(+1VKLHOG716



'(+1VKLHOG77



'(+1VKLHOG71



'(+1VKLHOG773



Trafostanice
9 PtVWČ WUDIRVWDQLFH O]H LQVWDORYDW VYRGLþ '(+1YHQ &,
NWHUêPiRSURWL'(+1YHQWLOX]HNWHUpKRY\FKi]tLQWHJURYDQpSRMLVWN\DWDNRSČWQH]DEtUi]E\WHþQêSURVWRU

A jak by vypadala nekompromisní varianta?
-DNR VYRGLþ EOHVNRYêFK SURXGĤ QD '& VWUDQČ MH SRXåLW
'(+1OLPLWFRåMHVYRGLþEOHVNRYêFKSURXGĤQDEi]LMLVNĜLãWČSURDåN$EOHVNRYpKRSURXGX1DYêVWXSX]PČQLþHMHSDNSRXåLW'(+1YHQWLO.RFKUDQČNRPXQLNDþQtFK
YRGLþĤMHQDVD]HQ%/,7='8&725;7

2EGREQiVLWXDFHQDVWDQHSĜLGRGDWHþQpSRWĜHEČRVDGLWNRPXQLNDþQt YRGLþH PH]L MHGQRWOLYêPL PČQLþL VYRGLþHP
SĜHSČWt3RNXGQHQtNGLVSR]LFLSURLQVWDODFLPtVWRYUR]YiGČþLQHERYDSOLNDFLUR]YiGČþYĤEHFQHQtMHWtPĜHãHQtP
SRXåLWt XQLYHU]iOQtKR VYRGLþH SĜHSČWt L SUR OLQNX 56 
±'(+1ER[6YRGLþSĜHSČWtMHRVD]HQYNUDELþFHVNU\WtP
,3  NWHUi Pi PHPEUiQRYp SUĤFKRGN\ SUR NDEHO\ D ]D
QLPLVHQDFKi]tEH]ãURXERYpVYRUNRYQLFHSURYHOPLVQDGQRXPRQWiå6YRGLþSUDFXMHVWHFKQRORJLtDFWL9VHQVHNWHUi
VDPDUR]H]QiSURYR]QtQDSČWtDå9DSĜL]SĤVREtMLP
VYRXRFKUDQRX~URYHĖ6YRGLþMHSRXåLWHOQêYV\VWpPHFKVH
ãtĜNRXVLJQiOX97DEXONXSURSRVRX]HQtMHKRYKRGQRVWLSURMHGQRWOLYpV\VWpP\QDOH]QHWHYH]NUiFHQpPNDWDORJX
VSROHþQRVWL'(+16g+1(
Zdroje:
ČSN EN 62561-1 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na
spojovací součásti Lightning protection system components (LPSC) – Part 1:
Requirements for connection components
ČSN EN 50164-1 ed. 2 Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Lightning Protection Components (LPC) – Part 1: Requirements for connection components
ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro
zvláštní použití zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do
fotovoltaických instalací
Materiály společnosti DEHN + SÖHNE
Jan Hájek,
'HKQ6|KQH*PE+&R.*RUJDQL]DþQtVORåND3UDKD
www.dehn.cz

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 4/2014 – ochrana před přepětím
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▷▶▷

Přepěťové ochrany

2øVOKPWVRQFXCP½EVÅUXQFKêGRįGRøVÉRTQ
FQX[DCXGPÉJQVQXÙEJHQVQXQNVCKEMÙEJCRNKMCEÉ
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG (www.dehn.cz)

Za loňskou bouřkovou sezónu je skupina provozovatelů fotovoltaických elektráren, kteří vědí, že svodiče přepětí jsou důležitou součástí zařízení, zase o dost větší. Velká část větších fotovoltaických elektráren na volných plochách není i v současné době chráněna vůči přepětí, nebo není jejich ochrana
dostatečná a tak přichází pět minut po dvanácté rozhodnutí o jejich dovybavení svodiči přepětí.
Typická problémová aplikace
Ochrana před bleskem a přepětím
Typickým příkladem je fotovoltaický
zdroj elektrické energie s kovovými stojany na rovině, nebo ve svahu. Kovové
stojany, na kterých jsou panely umístěny, jsou využity jako náhodné jímače,
nebo jsou použity jako nosiče jímačů.
Nejedná se tedy o provedení izolované jímací soustavy, ale o variantu, kdy
panel s velmi malou izolační pevností

maximálně několik kilovoltů, leží přímo
na konstrukci kde je bleskový proud.
Provozovatel je tedy srozuměn, že po
zásahu bleskem, bude vše v nejbližším
okolí místa zásahu na vyhození. Pokud
nejsou použity svodiče přepětí, dojde
díky velmi silnému elektromagnetickému impulsu k přetížení závěrných diod
na panelu, které jsou jeho nejslabším
místem. V případě, že u poškozené diody nedojde ke zktratu, ale naopak k jejímu nevodivému přerušení, je zaděláno

nejenom na další problémy, ale i na citelné ztráty vyrobené elektrické energie.

Neexistence uzemnění
Velkým nešvarem bylo, že v tom lepším případě uzemnění takovéto aplikace tvořilo několik málo pásků, nebo
drátů, které byly vloženy do výkopů pro
kabely. V tom horším případě byl pseudozemnič tvořen pouze vruty a kotvami
stojanů. Pokud elektrárna zabírá velmi velkou plochu, je jasné, že výsledky

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany

SD84/CZ/0814 © Copyright 2014 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

45

DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2015

měření odporu uzemnění, pokud je revizní technik opravdu provedl, budou
více než dobré, ale odpor uzemnění
není vše, důležité je i dodržení rozměrů
zemničů. Pokud byl použit jako zemnič
vrut s délkou necelého jednoho metru,
jednalo by se o zemnič typu A, tedy dle
ČSN EN 62305 se nezohledňuje ta část
zemniče, která je v zámrzné hloubce,
což je u nás většinou 0,5 m, takže zbývá délka max. 0,5 m, takovýto zbyteček
není zemničem už jen proto, že zemniče typu A tvořené tyčemi mají být ales-

poň dva a jejich společná délka začíná
na 2,5 m! V případě jakéhokoliv zhoupnutí potenciálu, nebo zásahu bleskem,
takto provedená soustava neplní funkci
zemniče a veškerá energie blesku putuje trasami kabelů.

Smyčky datových vodičů
Na sobě v podstatě nezávislé řady
s panely jsou příčně propojeny datovými
liniemi, které zlepšují vyrovnání potenciálu v celém rozsáhlém systému. Vyrovnání potenciálu prostřednictvím datové

karty je velmi nepříjemným a drahým
způsobem jak naložit s přepětím.

Dovybavení fotovoltaické
elektrárny svodiči přepětí
Nasadit svodič přepětí do aplikace
není úkon, který by šel realizovat jedním krokem. Pro umístění svodičů je
třeba vytvořit místo instalace a to vždy
znamenalo osadit na plochu rozváděč,
to celou instalaci ochranných opatření ještě více prodražilo a provozovatel
fotovoltaické elektrárny se opět dostal ▷

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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k základní úvaze, jestli není výhodnější,
se škodami počítat a smířit se s nimi.

Ideální řešení: DEHNcube YPV SCI
Svodič přepětí je kompaktní a je ho
velmi snadné instalovat. Svodič přepětí je umístěn v krabici s velmi vysokým
krytím IP 65 a tak není nutné instalovat
rozváděč pro svodič přepětí. DEHNcube YPV SCI je možné nasadit v systémech fotovoltaických elektráren až
do maximálního napětí UCPV <1000 V.
Svodič je vyráběn ve dvou modelech
a to pro jeden, nebo dva stringy. Jeho
vnitřní zapojení do „Y“ chrání svodič
při poškození izolace v obvodech FV
generátoru. Funkční stav nebo porucha jsou signalizovány v signalizačním
poli mechanickým terčíkem.

Žádné starosti s SCI
Short Circuit Interruption. Svodič
přepětí obsahuje třístupňové stejnosměrné spínací zařízení. Tento svodič
přepětí, typ 2 podle ČSN EN 61643-11,
se instaluje na rozhraních zón LPZ 0B
– 1. Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení se zajištěným odpojením ochranného modulu chrání před
nebezpečím požáru, který by mohl
vzniknout z oblouku v DC obvodech.
Integrovaná stejnosměrná pojistka zabraňuje „vytáhnutí“ oblouku při odepínání přetíženého varistoru v modulu.

Propojovací kabely jako příslušenství
Mezi příslušenství DEHNcube patří systémové propojovací vodiče v Y,

nebo X provedení pro bezpečné provedení připojení svodiče přepětí k vstupu
do měniče.

DEHNbox pro ochranu datových
rozvodů
Obdobná situace nastane při dodatečné potřebě osadit komunikační
vodiče mezi jednotlivými měniči svodičem přepětí. Pokud není k dispozici
pro instalaci místo v rozváděči, nebo
v aplikaci rozváděč vůbec není, je tím
nejjednodušším řešením univerzálního svodiče přepětí i pro linku RS 485
- DEHNbox. Svodič přepětí je osazen
v krabičce s krytím IP 65, která má
membránové průchodky pro kabely a za nimi se nachází bezšroubové
svorkovnice pro velmi snadnou montáž. Svodič pracuje s technologií actiVsense, která sama rozezná provozní
napětí 0-180 V a přizpůsobí jim svou
ochranou úroveň. Svodič je použitelný
v systémech se šířkou signálu +- 5V.
Tabulku pro posouzení jeho vhodnosti pro jednotlivé systémy naleznete
ve zkráceném katalogu společnosti
DEHN + SÖHNE.
Dodatečné osazení svodičů přepětí
tak nemusí být ekonomicky a montážně tak složité, jak se na první pohled
zdálo. Více informací naleznete na
www.dehn.cz nebo Vám je rádi zašleme po vyžádání na info@dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč
tel: + 420 222 998 880-2
fax: + 420 222 998 887
info@dehn.cz
www.dehn.cz

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany

SD84/CZ/0814 © Copyright 2014 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

47

DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2015

Ochrana před bleskem a přepětím
pro systémy nouzového osvětlení
Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka Praha

1. Úvod
Na základě poznatků z praxe z celé
ČR je možno konstatovat, že projektanti
montážní firmy a revizní technici v mnoha případech opomíjejí instalaci svodičů
přepětí SPD typu 1 pro podružné vývody, které opouštějí chráněnou budovu.
Udeří-li blesk do objektů nebo zařízení
mimo chráněnou stavbu může dojít
k zavlečení části bleskového proudu do
stavby a jejímu následného zapálení. To

byl případ požáru objektu
v roce 2013, kdy po úderu
blesku do koruny stromu
část bleskového proudu
vtekla do objektu přes
podružný vývod zahradního osvětlení. V objektu
nebyly žádné přepěťové
ochrany. Celková výše
škod dosáhla hodnoty
30 000 000 Kč.
Obr. 1 Dva objekty, které vyhořely vlivem bleskového proudu
z vnějšího podružného vývodu

2. Koncepce ochrany před bleskem
pro systémy nouzového osvětlení
Hlavním cílem nouzového osvětlení [1] je upozornění a osvětlení únikových východů a tras, které
vyvedou např. pracovníky z jejich pracovních pozic
k únikovému východu tak, aby nevznikla panika.
Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy
nouzového osvětlení se bude týkat především těchto
rozhraní:
- sítě NN;
- rozváděče baterií (BR);

Obr. 2 Centrální bateriový systém, napájecí vedení, přívodní vedení baterií,
vedení BUS a LAN a dálková signalizace se nacházejí v zóně LPZ 1 na
stejném požárním úseku.
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-

-

proudového přepínání zdrojů,
které je spřaženo se systémovým
přepínáním osvětlení z hlediska
doby a připravenosti dodávky
elektrické energie. Další modely
umožňují provedení předepsané
revize a údržbu zařízení;
pro komunikaci BUS s centrálou
bateriového systému/podružnou
centrálou;
LAN;
pro dálkovou signalizaci;
pro bezpotenciálové programovatelné vstupy/výstupy.

Analýza rizika podle ČSN EN
62305-2 ed.2 [2] určí nutnost instalace
přepěťových ochran SPD a hodnotu
jejich parametrů na daných rozhraních
(obr. 2). Proto je velice důležité zadat do
výpočtu rizika všechny vnější (do objektu vstupující) a vnitřní metalické sítě.
Na obrázcích 2 až 5 [3] jsou zobrazeny možnosti instalací svodičů přepětí
na rozhraní zón ochrany před bleskem
LPZ 0A – 1.
Na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A-1 by měly být instalovány
tyto svodiče přepětí SPD typu 1 pro:
- síť NN (3 x 230/400V), např. DEHNventil DV M TNC 255;
- síť LAN, která navzájem spojuje
více objektů;

obvody nouzového osvětlení, které
také opouští hranice
budovy LPZ 0A – 1
např. DEHNsecure
M 1 242 (podle provozního napětí DC)
(obr. 3).
Ve stejnosměrných
o b v o d ec h ne mohou
být použity svodiče
bleskových proudů pro
střídavá napětí, protože
v těchto obvodech DC
napětí neprochází nulou. Proto byla vyvinuta
speciální řada jiskřišť
pod názvem DEHNsecure. Jsou určeny nejen Obr. 3 Rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A-1 pro
pro obvody DC, ale napájecí obvody nouzového osvětlení
také pro obvody AC pro
maximální předjištění
10 A gl/gG.
V obvodech nouzového osvětlení se musí
zohlednit nejen funkce Tabulka 2
sítě při poruše, ale také
ochrana před přepětím
pro tuto síť. Rozváděč E-30 (obr. 4) přepěťových ochran. Na obrázku 5
musí být dimenzován tak, že nebude je zobrazena instalace svodičů přepro svodiče přepětí překročena nej- pětí v rozváděči (v příslušném krytí)
vyšší dovolená teplota okolí. Tyto vně požárního úseku na vnější straně
informace musí poskytnout výrobce objektu.
-

Obr. 4 Vyrovnání potenciálu bleskového proudu na vedení E-30
v rozváděči E-30 (vnitřní stěna vnější zdi)

SD84/CZ/0814 © Copyright 2014 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

Obr. 5 Vyrovnání potenciálu bleskového proudu v běžném rozváděči
(vnější stěna vnější zdi)
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3. Shrnutí

Literatura:

Koncepce instalace svodičů přepětí
musí respektovat:
– Jednotlivé požární úseky a přechody mezi nimi (ČSN EN 62305-2
ed.2, obr. 6) [2].
– Zóny ochrany před bleskem – rozhraní LP2 0A/1 – svodič SPD typu 1.
– Nejvyšší provozní napětí obvodu
(AC/DC).
Podcenění ochrany před bleskem může
znamenat pro nouzové systémy nefunkčnost těchto systémů při poruše.

[1] ČSN EN 1838:2000-09: Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
[2] ČSN EN 62305-2 ed.2, 2013: Ochrana
před bleskem – část 2: Řízení rizika
[3] BLITZPLANER® 3. aktualisierte Auflage: Redaktioneller Stand: Juli 2013,
ISBN 978-3-9813770-0-2

Obr. 6 Stavba uvažovaná při vyhodnocení sběrné plochy AD
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Ochrana před bleskem
Ochrana před přepětím
Ochrana při práci
DEHN chrání.
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