
Celkové hodnotenie:

Zahájená dňa: 11.7.2017

Ukončená dňa: 11.7.2017

Vypracovaná dňa: 11.7.2017

Prevádzkovateľ:

Prevádzka:

Predmet 

OP a OS

skupina VTZE podľa 

Vyhl. 508/2009 A

Druh OP a OS: Pravidelná revízia.

Rozsah revízie: Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS - aktívny bleskozvod

STN 33 2000-5-54, STN EN 34 1398/2014

LPS (hladina ochrany pred bleskom): LPL II.

Ochrana pred bleskom je prevedená podľa STN EN 62305-3:2007

Súpis použitých meracích prístrojov: KEW EARTH 4200 v.č. 8120399 dát. kal. 16.4.2016

DiGiOHM v.č. 0617 dát. kal. Automatic

GROMOSTAR Tester

Celkové zhodnotenie technického zariadenia (podľa článku č.16, odst.2, odsek h, vyhlášky 508/2009 Z.z.):

Dodávateľ: Revíziu vykonal a protokol vystavil: Samuel Hajko - RT

REVIZIE VTZE s.r.o. Evidenčné č. osvedčenia:  0207/30/12/EZ-E-E1-A,B/OS

Záhradný rad 669/17 Číslo oprávnenia:  OPO-000001-07

936 26 Starý Tekov Tel. : +421905329362

IČO: 47478675 DIČ: 2023936365

Pečiatka a podpis:

ZARIADENIE JE Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI SPÔSOBILÉ PREVÁDZKY.

Vyhovuje

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

systému ochrany pred bleskom LPS
vykonanej podľa § 9 zákona č.124/2006 Z.z., súboru STN 62305-3:2007, 

STN 332000-6:2007 a STN 341391

Termín ďalšej odbornej prehliadky a odbornej skúšky 

bleskozvodu, je najneskôr v roku: 7/2019
(viď protokol vonk. vplyvov a prostredí a príl. č.8 vyhl. 508/2009)

Rímskokatolícky farský úrad Rybník nad Hronom

Rímskokatolícka cirkev, farnosť-Viničná 726/13A, 93521 Tlmače

BLESKOZVOD 

a uzemnenie

Zistené závady a návrh na ich odstránenie:

So stavom bleskozvodného zariadenia bol oboznámený a 

protokol prevzal: 

Meno, priezvisko a podpis:

 - svorka merania nad ochranným uholníkom, nie je označená. / Označiť.

VZOR Bleskozvod

HP
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Pôda okolo: Zemina, návoz, zatrávnený.

Počasie v posledných troch dňoch: 1. slnečno, 2. slnečno, 3. slnečno

22.10.2010

áno

22.10.2012

Budova: Murovaná stavba, stracha opláštená nerezovým plechom.

Rozmery:

Výška :

Strecha:

Krytina: 

1 ks

Poznámka:

Aktívny bleskozvod bol vyhotovený v čase platnosti STN 34 1391:1998. Postup pri odbornej prehliadke a skúške 

vrátane hodnotenia tejto správy, sú realizované podľa platných STN a pri nesúlade s požiadavkami nových STN EN 

bolo prihliadnuté na predtým platné STN.

Rímskokatolícky kostol

Zhromaždenie ľudí

Okrajová časť sídliska Lipník

2012

K revízii boli predložené:

Okolie: Kamenný posyp - referenčná zem je trávnatý povrch

Voľne prístupné

Metóda ochranného uhla

Ochranný uhol zachytávačov: Na streche veže

Aj pri vedení po hrebeni strechy Po zem (pätu budovy)

Ochranné opatrenia pre obmedzenie úrazu, spôsobených dotykovým a krokovým napätím: 

Počet zvodov:

Materiál:

Umiestnenie: Po boku budovy veže aj ako náhodný zberač.

Zvody:  prevedené podľa STN EN 62305-3 čl. 5.3.

1

FeZn - ø8mm

Prístupnosť:

Prístupnosť a okolie zvodov:

vypracoval Marian Krčmár

Zachytávacia sústava: prevedenie podľa STN EN 62305-3 čl. 5.2.

112°

Typ LPS: (Lighting Protection System)

Obdĺžnikový pôdorys 25,7 m x 24,5 m

20,4 m

Stanová, Veža - Ihlanová, spádová

Počet zachytávačov:

Rok výstavby:

Rok prestavby (rozšírenia):

Projektová dokumentácia z roku:

Plocha strechy je pokrytá FeZn plechmi. 

Vonkajší systém LPS (systém ochrany pred bleskom): II. - katedrála

aktívny tyčový zberač

Protokol LPL  (Lighting Protection Level)

Východisková revízna správa z roku

Predchádzajúca revízna správa z

Využitie:

Lokalita:

Predmetom tejto OP a OS je posúdenie stavu vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS - aktívny bleskozvod 

na objekte rímskokatolíckeho kostola v Tlmačoch na sídlisku Lipník.

Označenie objektu:
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Popis a usporiadanie bleskozvodnej sústavy:

Súpis vykonaných úkonov:

Prechodový odpor pripojenia inžinierskych sietí voči svorke hlavného pospájania:

Svorka hlavného pospájania: HP

/

/

/

/

/

/

Meranie odporu jednotlivých uzemňovačov:

Zvod

Nameraná

 hodnota

 Ω

Zvod

 druh

Zvody ku 

skúšobnej 

svorke

Zvody k zemniču

Zemniče

uvedené 

v projekte

ZS1 9,01 vonkajší, ø 8mm FeZn 4x30mm
spoločná sústava 

uzemnenia

Svorky a vodivé spoje <0,1 Ω

Stav počítadla 001

Skorodované spoje a skrutky pospájania musia byť vymenené za spoje a skrutky, ktoré vyhovujú vonk. prostrediu.

Skúšobné svorky nie sú označené. Označte ich ZS1.

Termín ďalšej odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu je min.  1 x za 3 roky (v roku 7/2020), podľa prílohy 

č. 8 vyhlášky 508/2009, alebo:

   - pri zistenom zásahu blesku do objektu, 

   - pri stavebných úpravách a zmenách na objekte.

Objekt je chránený pred účinkami atmosferických porúch bleskozvodnou sústavou pozostávajúcej z jedného strešného 

zachytávača, osadeného na streche. Zvod zo strechy je vodičom FeZn ᴓ8 mm upevnený v normalizačných držiakoch, 

ukončené na skúšobných svorkách.osadených 1,8m nad terénom. Zvod od skúšobných svoriek k zemniču, je na 

spoločnej uzemňovacej sústave spojené pásovinou FeZn 4x30mm.

Iné

Zariadenie

Závady a návrh na ich odstránenie:

Záver:

Prechodové odpory pospojovania strechy a atiky, ktoré boli namerané, vyhovujú.

Fyzickou (vizuálnou) kontrolou objektu bolo zistené, že zariadenie na ochranu pred bleskom je zhotovené  v súlade s 

predpismi, platné v čase realizácie.

Vodovodné potrubie

Plynové potrubie

Vzduchotechnika

Klimatizácia

Potrubie ústredného kúrenia

Aktívny bleskozvod vykrýva celú zastavanú plochu budovy a priľahlé časti okolia. Ekvivalentná zberná oblasť je udaná 

vo výpočtovej časti PD. Strecha je stanová, veža ihlanová, pokrytá FeZn plechmi. Objekt je chránený aktívnym 

bleskozvodom, ktorý je tvorený aktívnym zberačom typu GROMOSTAR v.č.4-8196, umiestneným na tyči 

HRI3503/CMI3002 s kotvením konzolami HPS 2706 na objekt. Prevýšenie hrotu zberača nad rovinou strechy je 5 m. 

Bleskozvod je zvedený jedným zvodom, vodičom AlMgSi ᴓ8 mm, po stene veže, na ktorej je umiestnená skúšobná 

svorka a počítadlo zásahu bleskov. Zemné vedenie vodičom FeZn ᴓ10 mm je pripojené na uzemňovaciu sústavu 

objektu, tvorenú zemniacou FeZn pásovinou 30x4 mm. Na zvode je umiestnené počítadlo zásahov blesku. 

Kontrolovaný stupeň ochrany pre objekt a komunikácie je I. stupeň. Vnútorný systém ochrany je tvorený 

ekvipotencionálnym pospojovaním.

V zmysle STN 34 1398:2014 čl.8.1 a STN EN 62 305-3:2007 čl. 7 a čl. E7.2. Vizuálna prehliadka bleskozvodu, zvodov, 

držiakov vedenia, pospájania kovových predmetov, kontrola značení zemničov, ochrany proti korózii, ochrany pred 

mechanickým poškodením. Zmeranie zemného odporu, funkčná skúška aktívnej elektronickej časti aktívneho 

bleskozvodu, vyhodnotenie OP a OS.

Vedenie 

zemniča od 

svorky HP

Vedenie 

mm²

Prechodový

 odpor

 Ω

Odpor 

uzemnenia

 Ω
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