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Příloha č. 1 

Zdolávání požárů rodinných domů s instalovanými FV systémy 

Charakteristika 

Menší instalace FV panelů do napětí 600 V. Skládá se ze stejnosměrné a střídavé části. 

Stejnosměrná část je od panelů po měnič 

napětí. 

Hlavní části systému jsou:  

  fotovoltaické panely, 

  kabelový rozvod stejnosměrného napětí, 

  měnič napětí (střídač), 

  rozvaděč FV systému (obsahuje jističe), 

  kabelový rozvod střídavého napětí, 

  baterie a regulátor nabíjení, jedná-li  

se o systém s akumulací elektrické 

energie. 

Nejčastější příčinou požáru jsou střídače 

a rozvaděče. Umístění je individuální pro 

každý systém. Nutno zjistit průzkumem. 

Nebezpečí 

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména na stejnosměrné části. Kovové části střechy a 

FV systému mohou být pod napětím. Dále hrozí nebezpečí zřícení konstrukcí střechy a panelů. U 

systému s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu, poleptání a intoxikace při přehřátí akumulátorů. 

Odpojení elektrické energie 

Nutno zajistit odpojení elektřiny pokud možno střídavé (AC) i stejnosměrné (DC) části systému. 

Odpojení AC části – odpojením hlavního jističe v rozvaděči FV, odpojením elektroměru veřejné sítě 

a případně odpojením baterií. Umístění rozvaděčů zjistit od osoby znalé systému (majitel domu). 

Odpojení DC části – přerušením kabelového vedení mezi panely a od panelů ke střídači napětí. 

Přerušení provádět přestřižením kabelovými nůžkami Knipex. Kabely stříhat jednotlivě. 

Hasební zásah 

Hoření elektroinstalace – zásah provádět pomocí hasicích přístrojů CO2 nebo práškovými.  

Požár uvnitř objektu – provést odpojení AC i DC části fotovoltaického systému. Při vypnuté 

elektrické energii možno hasit vodou. Jinak použít nevodivá hasiva – prášek, CO2.  

Požár střechy – provést odpojení AC části systému. Pokud to lze, odpojit i DC část. Nejsou-li 

přestřihány kabely DC části, je systém až po střídač pod napětím. Používat nevodivá hasiva – CO2, 

prášek. 

Pokud se velitel zásahu rozhodne využít pravomoc danou § 26 odst. 9 vyhlášky 247/2001 

Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a rozhodne o hašení vodou, použít proudnici 

AWG CM – 52. Hasit pouze roztříštěným proudem a dodržovat minimální vzdálenosti dle Bojového 

řádu. Hašení provádět na frontě požáru pro zabránění šíření. Požárem zasažené panely nehasit, pokud 

to není nutné. Vyvarovat se stání v souvislé vrstvě vody a dotyku kovových částí konstrukce střechy. 

Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je také možno v 

odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle § 14 odst. 2 vyhlášky 247/2001 Sb. 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů: „Velitel zásahu je 

oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani 

přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo 

pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“
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Příloha č. 2 

Zdolávání požárů průmyslových objektů a hal s instalovanými FV systémy 

Charakteristika 

Rozsáhlé instalace FV panelů spojovaných do sekcí. Napětí systému do 1000 V. Skládá se ze 

stejnosměrné a střídavé části. Stejnosměrná část je od panelů po měnič napětí. Objekt může 

mít zpracovanou Operativní kartu na FV systém. 

Hlavní části systému jsou: 

  fotovoltaické panely, 

  kabelový rozvod stejnosměrného napětí s páteřním 

kabelem vedoucím od sekcí ke střídači, 

  měnič napětí (střídač) a sběrnice stejnosměrného napětí,  

  rozvaděč FV systému (obsahuje jističe), 

  kabelový rozvod střídavého napětí, 

  trafostanice před napojením na veřejnou rozvodnou síť. 

Jednotlivé sekce mohou být opatřeny tlačítkem 

„CENTRAL STOP“, nebo mohou mít samostatné 

odpojovače od páteřního rozvodu – viz Obrázek.  

Nejčastější příčinou požáru jsou kabelové rozvody, jističe a především střídače. Požárem může být 

ohrožena i trafostanice. Uvedená zařízení mohou být součástí jedné technologické místnosti. Nutno 

zjistit průzkumem nebo z Operativní karty. 

Nebezpečí 

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména na stejnosměrné části. Kovové části střechy a 

FV systému mohou být pod napětím. Dále hrozí nebezpečí zřícení konstrukce střechy, která je 

namáhána zatížením instalovanými FV panely a nebezpečí pádu hasičů, pohybujících se po střeše. 

Odpojení elektrické energie 

Nutno zajistit odpojení elektřiny pokud možno střídavé (AC) i stejnosměrné (DC) části systému. 

K odpojení elektrické energie požadovat účast kvalifikované osoby provozovatele FV elektrárny 

nebo odborně způsobilé osoby v oblasti elektrozařízení. 

Odpojení AC části – zajistit odpojení od veřejné rozvodné sítě dle systému zapojení nejčastěji 

v technologické místnosti ruční pákou, nebo odpojením elektroměru.  

Odpojení DC části – odpojením jističů jednotlivých sekcí, nebo přerušením kabelového vedení mezi 

panely a od panelů ke střídači napětí. Přerušení provádět přestřižením kabelovými nůžkami Knipex. 

Kabely stříhat jednotlivě. 

Hasební zásah 

Hoření elektroinstalace – zásah provádět pomocí hasicích přístrojů CO2 nebo práškovými.  

Požár uvnitř objektu – provést odpojení AC i DC části fotovoltaického systému. Při vypnuté 

elektrické energii možno hasit vodou. Jinak použít nevodivá hasiva – prášek, CO2.  

Požár střechy – provést odpojení AC části systému a odpojit co největší množství sekcí a panelů od 

páteřního kabelu a střídače. Nejsou-li přestřihány kabely DC části, je systém až po střídač pod 

napětím. Používat nevodivá hasiva – CO2, prášek.  

Pokud se velitel zásahu rozhodne využít pravomoc danou § 26 odst. 9 vyhlášky 247/2001 

Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a rozhodne o hašení vodou, použít proudnici 

AWG CM – 52. Hasit pouze roztříštěným proudem a dodržovat minimální vzdálenosti dle Bojového 

řádu. Hašení provádět na frontě požáru pro zabránění šíření. Požárem zasažené panely nehasit, pokud 

to není nutné. Vyvarovat se stání v souvislé vrstvě vody a dotyku kovových částí konstrukce střechy. 

Nenasazovat hasiče na střechu při současném hašení vodivými hasivy. 

Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je také možno v 

odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle § 14 odst. 2 vyhlášky 247/2001 Sb. 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů: „Velitel zásahu je 

oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani 

přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo 

pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“ 

 


