
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

Příručka prochází návrhem hromosvodu od střechy po zem a návrhem vnitřního systému ochrany před přepětím. Předkládá
pravidla z norem srozumitelnějším způsobem. Je to komentář podaný způsobem, který by měl elektrotechnikovi osvětlit mnohá
úskalí normy, doplněný praktickými informacemi důležitými pro návrh a montáž.

Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný
univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač, který
bychom nakrmili odpověďmi na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak
věci fungují a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje.

Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci.
Každá cesta má svá pro a proti. Jen člověk s jasným cílem, který navíc chápe, proč jsou věci jak jsou, dokáže vymyslet něco, co
bude fungovat, co bude mít smysl, nebude to dražší než je třeba a nestane se to hlavní ozdobou stavby.

Příručka je rozdělena na dvě části.

První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o
jímačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z ČSN EN 62305-1 až 3.

Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému,
hlavně svodičů přepětí.

Praxe začíná v odpovědích na základní otázky:

Co a kde mám dát? Čím to připojím? Kde a jaké budou pojistky? Jak daleko, vysoko nebo hluboko mají být umístěna všechna
zařízení a jejich části? Čím mohu upevnit to či ono?

To jsou základy.

Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž
není opisovat text norem, ale podat vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je dalšími informacemi, které autor pokládá za důležité.

Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních techniků) vnějších i vnitřních ochran před bleskem.
Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků na odborných středních i vysokých školách i pro přípravu
elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti.

I když v současné době platí již 2. edice některých norem souboru ČSN EN 62305, příručka vychází ještě z 1. edice, jejíž platnost
skončí až v roce 2014. Do té doby bude připraveno 2. vydání této příručky, které bude vycházet již z 2. edice norem (navíc text 2.
edice se od 1. edice moc neliší, ale co je hlavní, principy ochrany zůstávají stejné).
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