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1. Úvod
Projekt řeší rekonstrukci hromosvodové jímací soustavy po zateplení střechy a 

obvodového pláště Domu kultury a Domu služeb ve Střítěži u Českého Těšína.

2. Technický popis

2.1 Demontáže
Stávající jímací soustava objektu demontována. Aby celý objekt nezůstal zcela bez 

ochrany před účinky atmosférické elektřiny, bude demontáž prováděna po etapách v 
koordinaci s probíhajícími stavebními pracemi.

2.2 Nové montáže

Na objektu je navržena ochrana před bleskem podle souboru norem ČSN EN 62305. 
Objekt bude chráněn systémem ochrany před bleskem LPS III. Viz výpočet rizik.

Na objektu bude v souladu s ČSN EN 62305-3 zřízena neoddálená neizolovaná jímací 
soustava.  Jímací soustava bude realizována drátem AlMgSi 8mm upevněném na 
nalepovacích podpěrách na ploché střechy. Na komínech a stožáru požárního hlásiče budou 
instalovány jímací tyče délky 2000mm bez osazení. Jímací tyče budou uchyceny pomocí 
izolačních tyčí délky 500mm. Drát AlMgSi 8mm bude na komíny a stožár uchycen rovněž 
pomocí izolačních tyčí délky 500mm. Plechová stříška šachtice pro sušení hadic bude na 
jímací soustavu napojena dátem AlMgSi 8mm, který bude uchycen na podpěrách vedení na 
ocelových konstrukcích. Na stříšce bude drát vyveden nad tuto stříšku v délce cca 500mm 
jako pomocný jímač. K jímací soustavě budou rovněž napojeny okapy, stávající žebříky a 
potrubí odvětrání žumpy.K jímací soustavě je, podle pokynů dodavatele tepelného čerpadla, 
třeba napojit toto technické zařízení. V době zpracování projektové dokumentace 
hromosvodu nebylo přesně známo umístění tepelného čerpadla. 

Vodorovná jímací soustava bude svislými svody napojena na zamnicí soustavu. Svislé 
svody budou realizovány drátem AlMgSi 8mm, který bude uchycen pomocí podpěr do zdiva 
délky 250mm. Vzdálenosti pro uchycení jímacího vedení a svodů budou podle ČSN 62305-3 
budou 1 m.

Zemnicí soustava bude realizována  v souladu s ČSN 33 2000-5-54 a souboru norem 
ČSN EN 62305. Zemnič bude realizovám podle ČSN EN 62305-3 typu “B“, t.j zemnicím 
páskem FeZn 30x4 uloženým do výkopu v hloubce cca 500mm. Výkop bude realizován v 
rámci zateplení obvodového pláště. V místech vývodů pro svislé svody hromosvodů  budou 
realizovány vývody drátem FeZn 10, který bude napojen dvěma svorkama SR03 na zemnicí 
pásek FeZn. Podle souboru ČSN EN 62305-03 uzemnění musí dosáhnout hodnoty zemního 
odporu nižší než 10 ohm. 

3. Ochrana zdraví a zjištění bezpečnosti při práci

Při provádění prací je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a normy. 
Pracovníci provádějící práce musejí být prokazetelně proškoleni ze vyhlášky ČÚBP č. 
48/1982 Sb a přeskoušeni podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze 
určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci.

4. Výchozí revize

Před uvedením  do provozu  je nutno el. zařízení podrobit výchozí revizi podle ČSN 
33 2000-6-61.  



  
            


