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Národní příloha NA ČSN EN 62305-3 ed. 2
Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, včetně všech alternativních ochran
před bleskem, např. jímače ESE
Ing. Jiří Kutáč,
předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 97
V červenci 2013 byla vydána národní příloha (informativní) ČSN EN 62305-3 ed. 2 Změna
Z1 [1], která informuje o minimálních požadavcích na zajištění ochrany zdraví a života
živých bytostí (lidí a zvířat) a majetku před
účinky úderů blesků a jejich následky.
Všechny typy jímací soustavy jsou navrhovány a prováděny podle článků 5.2.2, 5.2.3
a přílohy A ČSN EN 62305-3 ed. 2 [2].
Podle článku 5.2.2 jsou tyto přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy:
– metoda ochranného úhlu,
– metoda valící se koule,
– metoda mřížové soustavy.

Metody návrhu jímací soustavy
a soustavy svodů

mi inženýrskými sítěmi (vyplývá-li z výpočtu analýzy rizika). Parametry SPD typu 1
jsou určeny podle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [2].

Shrnutí
Národní informativní příloha ČSN EN
62305-3 ed. 2 Změna Z1 [1] vyšla jako praktické doplnění dokumentu Společné stanovisko Odboru stavebního řádu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách z ledna 2013 [3], [4] a [5].

Jímací soustava je
jímač (klasický nebo alternativní, vč. jímače ESE)
fyzická délka jímače h2
navrhována a realizorozměr
valící se
vána podle článku 5.2.3
mříže wm
koule
tak, aby zabezpečila
ochranný prostor stah2
α1 α2
veb vyšších než 60 m
před bočními údery.
ochranný
Pro určení ochranných
úhel
h1
svod
prostorů jímačů jsou
podle přílohy A uvažovány jen skutečné fyzické rozměry kovové
zemnič
jímací soustavy. Zde se
zohlední fyzická délka
všech jímačů: klasických nebo alternativních, včetně aktivního
Dalšími argumenty pro vznik národní injímače ESE (obr.).
formativní přílohy ČSN EN 62305-3 ed. 2
Je třeba, aby všechny komponenty pouZměna Z1 [1] jsou:
žité pro vnější LPS splňovaly vlastnosti po
– Na základě stanoviska Evropského výdle platných norem ČSN a jejich deklarované
boru pro normalizaci v elektrotechnice
vlastnosti byly ověřitelné metodami nezávisCENELEC v roce 2010 zůstaly francouzlými na jejich výrobcích ve všech případech,
ská národní norma NF C 17-102 [6] a slokdy není jasná a fyzikálně zdůvodnitelná jak
venská národní norma STN 34 1391 [7]
jejich funkce, tak jejich ověření funkčnosti.
pouze národními normami Francie a SloSoustava svodů je budována podle ČSN
venska. V těchto normách nejsou uvedeny
EN 62305-3 ed. 2 [2], bez ohledu na typ jížádné návaznosti na české technické normy
mací soustavy. V soustavě svodů vždy teče
ČSN a není v nich řešena vnitřní ochrana
stejný bleskový proud bez rozdílu jímací soupřed bleskem a přepětím.
stavy. Snížením hodnoty bleskového prou– Bezpečnostní normy v ochraně před blesdu soustavou svodů se také snižuje hladina
kem musí pokrývat celé předpokládané
ochrany před bleskem LPL. U neizolované
spektrum rychlosti šíření blesku, ne pouLPS se respektuje tabulka č. 4 normy. Svody
ze určitou výseč.
by měly být umístěny symetricky. U izolova– Délka ochranného prostoru, který je odné LPS jsou počet a rozmístění svodů určevozen na základě rychlosti generovanény výpočtem dostatečné vzdálenosti s podle
ho výboje v = 106 m·s–1 podle francouzčlánku 6.3 normy.
ské normy NF C 17-102 [6], je (pro čas
Na každém objektu musí být vyrovnány
předstihu výboje100·10–6 s) 100 m.
potenciály bleskových proudů, a to i mezi
– Délka ochranného prostoru, který je odmístní uzemňovací soustavou a přivedenývozen na základě rychlosti generova-

ného výboje v = 105 m·s–1 podle mezinárodních a evropských norem, je (pro
čas předstihu výboje 100·10–6 s) pouze
10 m.
– V tabulkách A.10 normy NF C 17-102 [6]
a B.3 normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 [2]
pro stanovení rizik nejsou definovány jímače ESE jako volitelný parametr. Jímače
ESE je podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 [2] a
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Změna Z1 [1] nutné brát jen jako jímací tyče.
– Jímače jsou zkoušeny podle článku C.2.3
NF C 17-102 [6] elektrickým proudem
100 kA vlny 10/350.
– Zkoušky nezávislých laboratoří ČVUT
v Praze, na univerzitě v Manchesteru (Velká Británie) a v přírodní laboratoři v Novém Mexiku (USA) neprokázaly zvýšenou
účinnost jímačů ESE oproti klasickým jímačům.
Při použití francouzské a slovenské normy
v praxi nejsou dále dodržovány:
– články 2 a 5.6 normy ČSN EN 62305-2
ed. 2 [2], které vyžadují uplatnění dalších
částí téhož souboru norem,
– § 102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006
Sb.) [8]. o vytváření bezpečného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání
opatření k předcházení rizikům.
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