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Problematika bludných prúdov v obytných budovách 

Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING - SLUŽBY ELEKTRO, Trenčín 

Všetko má svoj čas. Predpísaná životnosť technických zariadení je pri užívaní často 
prekročená, začínajú sa postupne objavovať poruchy a nedostatky, ktoré vyústia do potreby 
vykonania rekonštrukcie zariadenia v objekte budovy. Zameriam sa v ďalšom na obytné budovy, 
ktoré boli postavené niekedy v polovici 50- tych rokov minulého storočia, ale môže ísť aj o novšie 
budovy. V týchto budovách sa postupne menia elektrické rozvody, rozvody studenej a teplej vody, 
rozvody ústredného vykurovania, rozvody plynu a pod. Pri výmene elektrických rozvodov sa tiež 
menia prípojkové skrine, hlavné domové skrine, elektromerové rozvádzače jednotlivých bytov 
alebo sa na prízemí osadí rozvádzač, do ktorého sa sústredí meranie spotreby pre každú bytovú 
jednotku.  Je tiež časté, že pri takejto výmene sa nájomníci v obytnom dome dohodnú na 
vybudovaní vlastnej kotolne, aby sa mohli odpojiť od centrálneho zdroja tepla dodávaného z 
centrálnej kotolne. Často sa to skombinuje so zateplením predmetného objektu s rekonštrukciou 
jestvujúcej bleskozvodnej sústavy a podobne. Na to všetko treba peniaze. Hodne peňazí. Bankové 
inštitúcie radi poskytnú potrebný úver. A tak od zámeru k realizácii často nebýva ďaleko. Stačí si 
len vybrať tú správnu banku a ide sa vyberať dodávateľ diela. Koho vyberieme? No predsa sme na 
Slovensku, tak je jasné, že toho, ktorý to urobí najlacnejšie. Vôbec nás nenapadne spýtať sa ho na 
referencie, či niečo podobné už niekedy robil a či je vôbec odborne zdatný vykonať takúto prácu. 
Firma bola teda vybratá a môže sa začať realizácia. Realizácia diela prebehne, spíše sa záznam o 
odovzdaní a prevzatí diela, niekedy sa priložia aj potrebné doklady a život beží ďalej. Ale čo to? 
Zhruba za pol roka začína tiecť potrubie vodovodné, ústredného kúrenia a pod. Volá sa teda 
vodoinštalatérska firma, ktorá robila výmenu potrubia teplej a studenej vody a rekonštrukciu 
kúrenia. Pri podrobnej prehliadke sa zistí, že potrubie je na viacerých miestach deravé ako sito. 
Nastáva krútenie hlavami a zodpovednosť sa prevaľuje ako horúci zemiak. Volajú sa odborníci a 
špecialisti, ktorí na základe obhliadky a vykonaných meraní konštatujú, že príčinou tohto stavu sú 
bludné prúdy. Ide o jednosmerné prúdy, ktoré keď pretekajú potrubím, vyvolávajú v ňom 
deštrukciu v podobe postupného odtavovania častíc kovu až dôjde k vytvoreniu dierok, cez ktoré 
uniká voda z potrubia a spôsobuje vytopenie priestorov v obytnom dome. Nastávajú zmätky u 
obyvateľov obytného domu nad vzniknutou škodou pretože, len čo sa to v jednom mieste opraví, 
v zápätí to už tečie inde. A tak dokola. Až tu vystane otázka, prečo sa vybrala na rekonštrukciu 
práve táto firma a prečo a prečo ... .      

Nájomníci si na rekonštrukciu zobrali značnú hypotéku, ktorú bude treba postupne splácať, 
ale vytvorené dielo neslúži svojmu účelu. Zmluva s dodávateľskou firmou (niekedy ich býva aj 
viac) neprešla cez právnika, pretože sa šetrilo a sú v nej viaceré nedostatky, ktoré nepriaznivo  
zasahujú do práv vlastníkov (nájomníkov) obytných bytov. Tak nastupujú znalci, špecialisti, 
ktorí analyzujú jestvujúci stav a ich rezultát je spravidla, že v predmetnom objekte nie je vôbec 
vytvorené uzemnenie ani pospájanie alebo keď aj je, tak nie je v súlade so súčasnými predpismi 
a technickými normami. Väčšinou dostáva „Čierneho Petra“ firma, ktorá vykonávala v 
predmetnom obytnom dome rekonštrukciu elektrickej inštalácie (ak tam pravda bola) a táto 
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nevenovala potrebnú pozornosť uzemneniu a ochrannému pospájaniu. Nezriedka to končí na 
súde, kde sa to časovo nekonečne naťahuje a požiera to nemalé peniaze od nájomníkov. 
Najväčší zisk z takýchto udalostí majú právnici ... . 

Poďme však na to pekne po poriadku. Čo je to vlastne bludný prúd?  Ide 
o jednosmerný zvodový (plazivý, túlavý) prúd tečúci do zeme alebo do kovových 
konštrukcií zapustených do zeme, ktorý je dôsledkom buď úmyselného alebo náhodného 
uzemnenia jedného pólu zdroja. Jeho smer a veľkosť je daná Ohmovým zákonom a 1. 
Kirchhofovým zákonom. Spočíva v tom, že prúd sa vracia do zdroja nie po ochrannom 
vodiči ale čiastočne vodivou zemou. Pretože zem je zmesou rôzne vodivých chemických 
látok, dochádza postupne k jej elektrolýze a rozrušovaniu. Pokiaľ je zem dostatočne vlhká 
a nachádzajú sa v nej predmety z rôznych kovov, potom sa celý celok chová ako korózny 
článok a kovové súčasti sú chemicky rozrušované koróziou. Bludné prúdy môžu svojimi 
korozívnymi účinkami vážne ohroziť životnosť kovových častí (potrubí, nádrží a pod.) 
a môžu mať nepriaznivý vplyv na ich prevádzkovú bezpečnosť. 

            

Obr.1 Dôsledok pôsobenia bludných prúdov na oceľové potrubie 

Pôvodcom bludných prúdov nebezpečných hodnôt sú najčastejšie železničná jednosmerná 

trakcia, ktorá má nepriaznivý dopad hlavne na blízke inžinierske siete nachádzajúce sa v zemi 

 

Obr.2 Princíp pôsobenia bludného prúdu na plynové potrubie v zemi 
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v ich blízkosti. Pri železničnej trakcii netečie spätný prúd k zdroju koľajnicami ale nájde si 

cestu menšieho odporu napríklad sa vracia plynovým potrubím uloženým v zemi. 

V mieste, kde bludný prúd opúšťa plynové potrubie (viď obr.2), dochádza k elektrokorózii, 

materiál potrubia sa rozrušuje, čím sa zoslabuje stena potrubia až do takej miery, že dôjde 

k jej prederaveniu, odkiaľ je už len krôčik k výbuchu plynu.    

Kedy vznikajú bludné prúdy? Vo všeobecnosti možno konštatovať, že bludné prúdy 

vznikajú pri nekvalitne urobenej elektroinštalácii. Hlavne rekonštrukcie elektrickej inštalácie 

napríklad v obytných budovách sa v súčasnosti vykonáva vybraná firma, ktorá ponúkla 

najnižšiu cenu. Preto aj vyhrala pri výbere. Nikto sa nepýta, koľko podobných rekonštrukcií 

v poslednom období vybratá firma urobila ani na referencie od takejto firmy, aby sa mohla 

vykonať kontrola tak, ako je to bežné v celom svete, len u nás to ešte akosi neplatí. Predišlo by 

sa tým mnohým neskorším problémom, ktoré takto čakajú na svoju príležitosť. 

V jednom mestečku na Slovensku sa obyvatelia obytného domu rozhodli vymeniť si 
pôvodné vodovodné,  potrubie a potrubie teplej úžitkovej vody za nové. Súčasne si vymenia  
viac ako 50 – ročné rozvody elektriny vrátane výmeny prípojkových a elektromerových 
rozvádzačov. Predstavenstvo obytného domu dostalo teda od nájomníkov zelenú a mohlo sa 
začať konať. Vybavil sa najskôr úver v banke na triko nájomníkov obývajúcich predmetný 
objekt. Potom sa urobil výber a samozrejme vyhrala najlacnejšia firma, ktorá ako dodávateľ 
uistila prítomných, že zabezpečí k plnej spokojnosti tieto práce. Začalo sa s výmenou vodo-
vodného potrubia za nové kovové pozinkované potrubie, podobne aj potrubie teplej 
úžitkovej vody. Nasledovala výmena elektrických rozvodov v priestore obytného domu, kde 
sa vymieňali jestvujúce prípojkové skrine a elektromerové rozvádzače za nové. Išlo 
o trojnad-podlažný podpivničený objekt s 8- mimi vchodmi, obsahujúci celkove 72 bytových 
jednotiek. V prvom podpodlaží sa v objekte nachádza výmenníková stanica tepla, odkiaľ sú 
rozvody do jednotlivých častí obytného domu. 
Dielo bolo dokončené za spokojnosti dodávateľa aj odberateľa. Zhruba za pol roka po 
dokončení diela začala v priestore 1.PP presakovať voda z vodovodného potrubia 
a z potrubia TUV. 

 

Obr.3 Pohľad na poškodené potrubie TUV dôsledkom bludných prúdov 
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Najskôr to boli drobné kvapôčky vody, neskôr začala voda striekať z potrubia 

cícerkom. Len čo sa vymenila poškodená časť potrubia v podchvíľou to tieklo už inde. 

Vodoinštalatérska firma, ktorá robila výmenu potrubí TUV a vody odmietala 

zodpovednosť za vzniknutú udalosť. 

 

Obr.4 Pohľad na opravenú časť potrubia TUV poškodeného bludným prúdom 

Do predmetného objektu sa dostavili znalci, ktorí si pozorne prezreli celý predmetný 

objekt, vykonali potrebné merania a po oboznámení sa danou situáciou konštatovali: 

a) Predmetný objekt neobsahuje  uzemňovač!, čo je v rozpore s čl. 411.3.1.1 normy 
 STN 33 2000-5-54 a čl. 542 normy STN 33 2000-5-54.  

b) Pospájanie v predmetnom objekte je vykonané chaoticky, nie je zabezpečená 
ekvipotencialita predmetného objektu! Objekt neobsahuje svorku HUS. 

c) Na predmetný objekt nebola vypracovaná projektová dokumentácia uzemnenia ani 
pospájania objektu.  

d) Uzemnenie a pospájanie vo výmenníkovej stanici nie je dostatočné! 
e) Do predmetného objektu sú z rôznych častí privedené 4 zemné vodovodné prípojky. 

Pri meraní bludných prúdov sa našiel u vodovodnej prípojky č.4 vstup bludného 
prúdu do predmetného objektu (DC=0,68A) a na vodovodnej prípojke č.2 výstup 
bludného prúdu z predmetného objektu (DC=0,69A). 

f) Na inkriminovaných potrubiach TUV bola nameraná hodnota prechodového 
bludného prúdu (DC=0,35 až 0,55A). 

g) V správe o OPaOS vypracovanej elektrotechnikom špecialistom na vykonávanie  
OPaOS elektrických zariadení nie je konštatované, že predmetný objekt nemá 
vypracovanú technickú dokumentáciu uzemnenia ani ochranného pospájania. 
Napriek tomu konštatuje v celkovom posudku, že predmetný objekt vyhovuje 
predpísaným normám a je schopný bezpečnej prevádzky! 

Poznámka: V jednej z predložených cenových ponúk firma ponúkla vytvorenie 

uzemňovacej sústavy a ochranného pospájania  v predmetnom objekte,  

bola ale vyradená z výberu, lebo mala drahšiu ponuku (o tieto činnosti). 
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Obr.5 Miesto vstupu bludného prúdu do predmetného objektu(prívod vody č.4) 

 

Obr.6 >ameraná hodnota bludného prúdu na potrubí TUV 

h) Na štyri vstupy studenej vody č.1, č.2, č.3 a č.4 do predmetného objektu inštalovať  
izolovanú časť potrubia (min. 1 m) na prívode na zabránenie bludným prúdom. 

i) Po odstránení nedostatkov preukázať bezpečnosť zariadenia novou správou o OPaOS. 

Ďalšie prípady výskytu bludných prúdov v obytných objektoch sú obdobné. Je treba 

zdôrazniť, že treba dôsledne dodržiavať platné technické predpisy a normy, hlavne 

vytvorenie uzemnenia a pospájania v predmetnom objekte. Je až záhadné, že v objektoch, 

pri ktorých v blízkosti nevedie žiadna jednosmerná elektrická trakcia, sa objavujú bludné 

prúdy. V prípade, že uzemnenie ak je spoločné pre elektrickú inštaláciu a bleskozvod, 

občas sa vidí aj taká skutočnosť, že zvod bleskozvodu je privedený na svorku HUS 

v objekte budovy, čo je veľmi nebezpečné! 

Ing. Ján MERAVÝ -  
revízny technik VTZ elektrických,   
certifikovaný elektrotechnik špecialista,  
súdny znalec  
LIGHT>I>G – služby elektro Trenčín 
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