
1. Úvod – projektové podklady: 
 Projekt je navržen v rozsahu ZDS. Podkladem pro zpracování projektu byla 
stavební dokumentace rekonstruovaného objektu č.p. 99 v Rynolticích.. 
 
2. Rozsah projektového řešení: 
 Projekt řeší novou ochranu před bleskovými proudy – hromosvody, protože při 
rekonstrukci střechy objektu bude vyměněna stávající střešní krytina a na objektu 
žádná ochrana proti blesku zatím nebyla instalována.  
 
3. Ochrana před bleskem: 
 Je navržena dle ČSN 62305-1 až 4. Objekt je zařazen do třídy III ochrany před 
bleskem. Výpočet řízeného rizika je součástí této projektové dokumentace. 

Na střeše objektu bude zřízena hřebenová  jímací soustava z vodiče AlMgSi 
8mm. Jímací vedení bude upevněno na  podpěry, v dostatečné vzdálenosti od 
střešní krytiny.  

Hřebenová soustava  bude doplněna jímacími tyčemi, v jejichž ochranném 
úhlu budou  komín a stávající anténa. K jímacímu vedení na střeše budou připojeny 
střešní komínové lávky, oplechování výstupů na střechu a soustava okapních žlabů a 
svodů. 

Kolem objektu bude uloženo okružní uzemnění z pásku FeZn 120mm2. Toto 
uzemnění bude uloženo do výkopu 35 x 70cm, provedeného cca 1m od základů 
objektu. Před započetím výkopových prací je nutno prověřit, jestli nejsou v trase 
podzemní inženýrské sítě, které by mohly být výkopovými pracemi poškozeny. 
 Svody ze střechy budou přes zkušební svorky spojeny s okružním 
uzemněním.  
 Z okružního zemniče bude proveden vývod z drátu FeZn 10mm do rozvaděče 
domu a bude připojen na hlavní ochrannou přípojnici. 
 
4. Závěr: 
 Je nutno připomenout, že soustava hromosvodů musí být doplněna ochranou 
SPD, to je instalací přepěťových ochran v objektu . Toto není součástí projektu, ale 
investor musí prověřit, jestli přepěťové ochrany jsou instalovány a pokud tomu tak 
není, musí tyto ochrany doplnit, jinak ochrana před bleskovými proudy nebude 
funkční. 
 Montáž hromosvodů bude provedena podle platné legislativy ČR, za dodržení 
bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví při práci. 
 Po dokončení montáže bude na zařízení provedena výchozí revize a bude 
zpracována výchozí revizní zpráva. Potom bude zařízení předáno investorovi 
s jedním paré dokumentace skutečného provedení hromosvodů. 


