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ANOTACE 

Zajíčková, R. Požární zabezpečení rozvoden elektrické energie: Bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2014. 40 s. 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení rozvoden a transformoven 

elektrické energie z hlediska požární ochrany. Část této práce je řešena z hlediska 

elektrotechniky, kde jsou popsána technická zařízení a jejích požární zabezpečení. 

V objektech kde jsou umístěny rozvodny a transformovny nejsou řešeny požárně 

bezpečnostní zařízení, proto je další část bakalářské práce zaměřena na tuto problematiku. 

V závěru této práce je uvedeno doporučení instalace vhodného požárně bezpečnostního 

zařízení v objektech rozvoden a transformoven elektrické energie. 

Klíčová slova: rozvodna elektrické energie, transformátor, požárně bezpečnostní zařízení.  

 

ANNOTATION 

Zajíčková, R. Fire Protection of Electricity Substations: bachelor´s thesis, Ostrava:  

VŠB – TU Ostrava, 2014. 40 p. 

This bachelor´s thesis deals with the security issue of electricity substations and 

transformers in terms of fire protection. A part of the thesis is solved in terms of electrical 

engineering with description of the technical facilities and their fire security. In the 

buildings where the electricity substations and transformers are located, fire safety 

equipment is not resolved, therefore another part of the thesis focusses on this issue. 

Recommendations for the installation of a suitable fire safety equipment in buildings and 

transformer substations of electricity are given in the conclusion of this work. 

Keywords: electricity substation, transformer, fire safety equipment. 
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SEZNAM ZKRATEK 

vvn  Velmi vysoké napětí 

vn   Vysoké napětí 

nn  Nízké napětí 

EPS  Elektronická požární signalizace 

RHZ   Sprejové stabilní hasicí zařízení 

GHZ   Plynové stabilní hasicí zařízení 

AHZ  Aerosolové stabilní hasicí zařízení 

SHZ  Stabilní požární zařízení 

PHP  Přenosné hasicí přístroje 
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1. ÚVOD  

 

Elektrické stanice jsou součástí elektrického rozvodu.  Součástí elektrické stanice 

jsou rozvodny, které rozvádějí elektrickou energii do více větví a transformovny, které 

transformují elektrickou energii na nižší nebo vyšší napětí.  

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat dosavadní zabezpečení rozvoden a 

transformoven elektrické energie z hlediska požární ochrany. V roce 2011 došlo ke změně 

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých 

zákonů. Tato změna zpřísnila klasifikaci látek a směsí. V transformátorech se vyskytuje 

olej, který může být brán jako hořlavá kapalina.  Otázkou k řešení je jestli po změně 

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých 

zákonů dojde ke změně v začlenění činnosti do kategorií zvýšeného nebo vysokého 

nebezpečí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.  

V této práci bude zhodnoceno, jak jsou požárně zabezpečeny rozvodny a 

transformovny elektrické energie. A také, jestli je současné požární zabezpečení 

dostačující i po změně zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí 

a o změně některých zákonů.  

V návaznosti na zhodnocení, budou popsány druhy požárně bezpečnostních zařízení a 

jejich vhodnost k požárnímu zabezpečení rozvoden a transformoven, zejména stabilní 

hasicí zařízení, která jsou vhodná pro rozvodny a transformátory. V závěru bakalářské 

práce bude navrženo doporučení instalace nejvhodnějšího zařízení pro požární zabezpečení 

objektů rozvoden a transformoven elektrické energie. 
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2. REŠERŠE 

Problematika, která je řešena v této bakalářské práci vychází z norem, zákonů a 

požárně bezpečnostních řešení. K požárnímu zabezpečení objektů rozvoden, nejsou 

dostupné žádné publikace. Publikace, které jsou využity při zpracování teoretické části 

rozvoden a transformoven, jsou řešeny z hlediska elektrotechniky.  

Provozovatelé rozvoden elektrické energie mají před výstavbou objektu zpracované 

požární bezpečnostní řešení, kde se zabývají problematikou jak z hlediska stavebního, tak 

z hlediska požárního zabezpečení. Objekty jsou řešeny dle norem a každá rozvodna je 

posuzována samostatně dle daných parametrů.     

Při zpracování této práce jsem vycházela z knih, článků, technických zpráv a 

aktuálních norem, které se zabývají požární bezpečnosti staveb a elektrotechniky, a to:  

FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. 3. vyd. Praha: České vysoké 

učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02771-6. Publikace slouží jako učební skripta 

pro studenty vysokých škol. V této publikaci je zpracována problematika k teoretické části. 

SANTARIUS, Pavel. Elektrické stanice a vedení. 2. vyd. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA, 2012. ISBN 80-248-0175-2. Skripta slouží k výuce na Fakultě 

elektrotechniky a informatiky. Obsahují kapitolu o rozvodnách a transformátorech. 

KRYCHTÁLEK, Zbyněk a Josef PAUZA. Elektrické stanice. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00075-0. Publikace je staršího data, 

ale oproti novějším publikacím je rozsáhlejší a řeší problematiku více než ostatní 

publikace. 

MERTLOVÁ, Jiřina a Lucie NOHÁČOVÁ. Elektrické stanice a vedení. 1. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství západočeské univerzity, 2008. ISBN 978-80-7043-724-7. Publikace sloužící 

k výuce na západočeské univerzitě. Tuto publikaci jsem použila ke zpracování teoretické 

části.  

RAK, Vladimír. Distribuce elektrické energie: Rozvodny 110/22 kV. [online]. 

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_documen [cit. 2014-03-10] . Článek popisuje 

obecně problematiku zabezpečení rozvoden z požárního hlediska a zabývá se rozvodnami 

22/110 kV. Jsou zde posouzeny jak vnitřní, tak venkovní rozvodny. 
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Technická zpráva – PBŘ. V této technické zprávě najdeme řešení zabezpečení rozvodny 

22/110 kV. Jsou zde zhodnoceny požární bezpečnostní zařízení a další technická opatření 

k zabezpečení rozvodny.  

Technická zpráva – PBŘ. Technická zpráva je zpracována dle norem. Jedná se o rozvodnu 

v průmyslovém závodu.  

ČSN 730804. Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Norma se zabývá požární bezpečností staveb, 

dle které jsou zpracovány technické zprávy. Dle této normy se projektují výrobní objekty. 

Norma je aktualizována v roce 2010. 

ČSN 333220. Elektrotechnické předpisy: Společná ustanovení pro elektrické stanice. 

Praha: Český normalizační institut, 1986. Norma se zabývá elektrotechnikou pro elektrické 

stanice, a zde najdeme obecná ustanovení. V normě najdeme kapitolu, která se zabývá 

požární bezpečností. 

ČSN 333220. Elektrotechnické předpisy: Stanoviště výkonných transformátorů. Praha: 

Český normalizační institut, 1987. Norma řeší danou problematiku už podrobněji, a co se 

týče požárního zabezpečení, řeší zde havarijní jímky, hasicí přístroje, odstupy a další. 

ČESKO. Zákon č. 133 ze dne 17. Prosinec 1985 o požární ochraně a o změně a doplnění 

dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. Zákon stanovuje povinnosti 

provozovateli začlenit činnost do požárního nebezpečí.    

ČESKO. Vyhláška č. 246 ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In: Sbírka 

zákonů České republiky. Vyhláška stanovuje podrobnosti, co nakazuje zákon o požární 

ochraně. 

ČESKO. Zákon č. 350 ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsí a o 

změně některých zákonů (zákon o chemických látkách). In: Sbírka zákonů České 

republiky. Po změně tohoto zákona došlo ke změně klasifikace nebezpečných látek 

z požárního hlediska.  
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ČSN EN 61936-1. Elektrické instalace nad AC 1 kV: Část 1: Všeobecná pravidla. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Tato norma je 

zaměřena na transformátory a to z hlediska elektrické instalace a požárního zabezpečení. 
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3. POJMY 

Elektrická stanice 

- Jsou součástí elektrického rozvodu. Jsou to uzlová zařízení různého rozsahu. 

Slouží k rozvádění energie v jedné napěťové hladině, k transformaci na napětí 

vhodné k distribuci energie. Ve stanicích může dojít k přeměně napětí ze 

střídavého na napětí stejnosměrného a k rozvodu energie. [16] 

Rozvodna elektrické energie 

- Je zařízení používané v silnoproudé elektrotechnice. Účel těchto zařízení je 

rozvádět přivedenou energii do více větvi. Skládá se ze spínacích, ochranných a 

měřicích přístrojů pro spínací elektrických vedení a transformátorů. Rozvodny 

obvykle představují technické celky se samostatnou budovou nebo ochranným 

prostorem. [15]    

Transformovna 

- Patří mezi elektrické stanice. Je určena pro změnu elektrického napětí stejného 

kmitočtu a k jeho rozvádění nebo ke galvanickému oddělení jedné části sítě od 

druhé. [15] Zajišťuje spolupráci s rozvodným zařízením. Transformátory mají 

různé funkce, a to funkci snižovací, zvyšovací a oddělovací. Snižovací funkce 

je, pokud vstupní napětí je větší, než výstupní. Zvyšovací funkce má charakter 

opačný než snižovací a to, že vstupní je menší než výstupní. Oddělovací funkce 

je rovnost napětí na vstupu a výstupu, napětí prochází transformovnou beze 

změny napětí. [16]   

Elektrická požární signalizace 

- Slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Samočinně nebo 

prostřednictvím lidského činitele urychluje předání informace osobám určeným 

k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání 

rozšíření požáru a usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. [1]    

Stabilní hasicí zařízení 

- Slouží k provedení hasebního zásahu bez přítomnosti lidského činitele v krátké 

době po vzniku požáru. [1] 
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Polostabilní hasicí zařízení 

- Je pevně zabudované zařízení, které je určeno k usnadnění požárního zásahu. 

Skládá se ze stabilního, pevně zabudovaného rozvodu a z koncových prvků 

sloužících pro detekci požáru a distribuci hasební látky do chráněného prostoru. 

Rozdíl od stabilního zařízení je, že nemá zdroj vody. [23] 

Sprinklerová hasicí zařízení 

- Je nejspolehlivější a nejrozšířenější druh stabilního hasicího zařízení v současné 

době. Vysoce perspektivní oblastí jejich využití je ochrana lidských životů, 

zejména v protipožárním zabezpečení budov, hotelů, skladů a další. [1] 

Plynová hasicí zařízení 

- Jsou určena k likvidaci požáru uvnitř objektu, kde se pracuje s hořlavinami, 

v prostorách muzeí, archívech, kabelových tunelech, v prostorách, kde je 

umístěno nejrůznější elektrozařízení pod napětím.[1] 

Stabilní hasicí aerosolové zařízení  

- Je to nové hasicí zařízení. Zařízení, která aerosol produkují, se nazývají 

generátor aerosolu. Aerosol není jedovatý, ale má dráždivé účinky na sliznici 

dýchacích cest a očí. [1] 

 

Sprejové stabilní hasicí zařízení 

- Používá se pro likvidaci požárů nebo pro uvedení požáru pod kontrolu, 

ochlazování konstrukcí nebo technologického zařízení a zamezení šíření 

sálavého tepla. [1] 
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4. ELEKTRICKÉ STANICE 

Elektrické stanice jsou součástí distribuce elektrické energie. Elektrická energie se 

vyrábí v elektrárnách o napětí několik tisíc voltů. A z elektráren se distribuuje energie až 

ke spotřebitelům a prochází několika elektrickými stanicemi, které transformují energii na 

různá napětí.   

4.1. Rozdělení elektrických stanic 

Elektrické stanice dělíme z různých hledisek: 

a) Podle účelu: [16] 

- spínací stanice 

o dochází k rozdělování elektrické energie při stejném napětí. 

- transformační stanice, nebo transformovny 

o elektrická energie se transformuje na potřebné napětí a rozděluje se do 

jednotlivých větví. 

- kompenzovny  

o provádí regulaci parametrů k přenosu elektrické energie a upravuje se 

rozvádění jalové energie v soustavě. 

- usměrňovací stanice, nebo měnírny 

o přeměňují elektrickou energii ze střídavého napětí na energii 

stejnosměrného napětí. 

b) Podle umístění se elektrické stanice rozlišují: [21] 

- elektrické stanice výroben 

o jsou to transformovny, které převádějí vyrobenou energii do přenosové 

sítě vvn a transformují napětí na napětí přenosové sítě. 

- elektrické stanice v přenosové soustavě 

o tyto stanice můžeme ještě dělit na dva typy: 
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 uzlové elektrické stanice – jsou to spínací stanice, které tvoří 

společný bod mezi větvemi přenosové sítě a rozdělují energii o 

stejném napětí. 

 transformační stanice – transformuje se elektrická energie o 

různém napětí.  

- elektrické stanice spotřeby 

o stanice rozlišujeme na dva základní typy: 

 distribuční elektrické stanice – rozdělují elektrickou energii, 

transformují napětí a dodávají energii ke spotřebnímu centru. 

Nejvíce používané napětí je 22 kV.  

 průmyslové elektrické stanice – rozdělují elektrickou energii 

v průmyslových podnicích přímo ke spotřebičům a transformují 

napětí na nn. 

- měnírny  

o měnírny rozdělujeme na dva základní typy: 

 elektrické stanice (měnírny) přenosu – přenos je realizován 

stejnosměrným napětím. Slouží pro spojení soustav s různou 

frekvencí nebo s různou regulací frekvence. 

 elektrické stanice (měnírny) spotřebního charakteru – zajišťují 

stejnosměrné napětí pro trakci a průmyslové rozvody. 

4.2. Zařízení elektrických stanic 

Elektrické stanice mají zařízení a vybavení podobného charakteru. Liší se 

v závislosti na jmenovitém napětí, na typu stanice a jejím zařízení, na její velikosti a 

vnitřní konfiguraci a také vybavením podle způsobu řízení a ovládaní jednotlivých prvků. 

[16] 

Zařízení elektrických stanic je tedy možno rozdělit na tyto celky: [16] 

a) Elektrická rozvodná zařízení 
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- Jsou nejdůležitější a nosnou částí elektrických stanic, která zprostředkovává tok 

elektrické energie, její rozdělování a přenos. Tato zařízení tvoří vlastní podstatu 

rozvoden a u menších celků podstatu rozváděčů nebo rozvodnic. 

- Nejdůležitějšími parametry rozvodných zařízení jsou: 

o jmenovité napětí 

 na úrovni nízkého napětí – 110, 230, 380, 500, 660 V 

 na úrovni vysokého napětí – 3, 6, 10, 22, 35 kV 

 na úrovni velmi vysokého napětí 110, 220 kV 

 na úrovni zvlášť vysokého napětí 400, 750 kV 

o zkratová odolnost 

 vyjadřuje se podle normy ČSN 33 3040 

b) Společná zařízení 

- Spadá sem dozorna či velín stanice se vším vybavením pro řízení provozu stanice, 

tedy včetně měřících, řídicích, signalizačních a ochranných zařízení. Do společného 

zařízení patří dále zařízení pro napájení a zajištění vlastní spotřeby stanice, dále 

nouzové zdroje, akumulátorová baterie, kompresorová stanice a rozvod stlačeného 

vzduchu, zařízení pro osvětlení, vytápění a větrání. 

c) Pomocná zařízení 

- Zahrnují vybavení pro opravy a údržbu přístrojů a zařízení, dílny, revizní věž, 

garáže, zařízení pro olejové hospodářství a další vybavení podle druhu a účelu 

elektrické stanice. 

d) Protipožární zařízení 

- Elektronická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, hasicí přístroj, nádrže 

s hasivem. 

e) Komunikace  

- Patří sem například železniční vlečka pro přepravu největších a nejtěžších strojů a 

zařízení, dále přístupová silnice, vnitřní komunikace ve stanici, které musí být 

schopny umožnit přepravu strojů a zařízení stanice až na jejich provozní stanoviště. 

f) Sociální zařízení 

- Vybavení pro ochranu a hygienu práce, do kterého je možno zahrnout jídelnu, 

kuchyňku, umývárny, toalety, místnost pro odpočinek po službě a další vybavení 

podle typu a velikosti stanice i podle druhu řízení stanice. 
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5. ROZVODNY A TRANSFORMOVNY 

Rozvodny a transformovny jsou technická zařízení elektrických stanic. Účel 

rozvoden je rozvádět přivedenou energii do více větvi. Transformovna se využívá ke 

změně elektrického napětí stejného kmitočtu a k jeho rozvádění nebo ke galvanickému 

oddělení jedné části sítě od druhé. Tyto zařízení jsou následně rozděleny a podrobněji 

popsány. 

5.1. Rozvodny 

Rozvodny můžeme dělit: 

a) Podle způsobu montáže: [16] 

- Rozvodny  

o montují se na místě použití a vyžadují speciální stavební úpravy. Jsou velká 

až rozsáhlá zařízení, s napětím na úrovních nízkého, vysokého, velmi 

vysokého a zvlášť vysokého napětí. Představují celé elektrické stanice, které 

mohou být vnitřní nebo venkovní.  

- Rozvaděče  

o sestavují se ve výrobě a na místě se kompletují. Jsou větší zařízení, která 

obsahují větší množství spínacích, jistících, měřících, ovládacích přístrojů a 

zařízení na úrovni nízkého napětí. Rozvaděče se umisťují na stěny nebo 

mohou být zapouštěny do stěny.   

- Rozvodnice 

o jsou malá zařízení v úrovni nízkého napětí. Rozvodnice mohou být 

provedeny jako nástěnná deska, nebo skříňka připevněná na zdi, nebo 

mohou být zapuštěná deska, nebo skřínka ve zdi. 

b) Podle provedení: [27] 

- vnitřní, 

- venkovní, 

- polokryté.  

Vybavení rozvodných zařízení: [27] 
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- spínací – vypínače, odpínače, odpojovače, 

- spojovací – přípojnice, 

- ochranné – pojistky, bleskojistky, tlumivky, relé, 

- měřící – měřící transformátory proudu a napětí, 

- izolační – izolátory podpěrné a visací, průchodky. 

5.1.1. Rozvodná zařízení 

Základní uspořádání rozvodných zařízení: [27] 

- rozvodná zařízení vvn (nad 52 kV), 

- rozvodná zařízení vn (do 52 kV), 

- rozvodná zařízení nn,  

- stanoviště transformátorů. 

 

Rozvodná zařízení vvn se používají jak pro energetické účely, tak pro průmyslové 

účely. Provádí se ve většině případů jako venkovní rozvodny, které znázorňuje Obr. 1. 

Vybavení venkovních rozvodem musí odolávat extrémním podmínkám a také 

povětrnostním vlivům. Pokud srovnáme venkovní provedení s vnitřním provedením, tak 

venkovní rozvodny mají větší volnost při návrhu, mohou se provádět změny na zařízení, 

přechod na větší výkon. Nevýhodou venkovních provedení jsou větší nároky na údržbu. 

Rozvodná zařízení mohou být provedena dle nosné konstrukce jako klasická, tandemová a 

kýlová. [27] 
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Obr. 1. Venkovní rozvodna 110 kV.[28] 

Rozvodná zařízení vn venkovní se řeší podobně jako rozvodny vvn. Dále se 

používají rozvodny kobkové a skříňové (zapouzdřené) Obr. 2. V dnešní době se více 

používají rozvodny skříňové. Rozvaděč je sestaven ze samostatných modulů a umožňují 

různá provedení. [27] 

 

Obr. 2. Vnitřní zapouzdřená rozvodna.[19] 

Rozvodná zařízení nn se konstruují jako rozvaděče Obr. 3. Rozvaděč je samostatná 

konstrukční jednotka. Používají se pro distribuci elektrické energie stejnosměrné i střídavé 

a pro kompenzaci účinku. Rozvaděče jsou využívána pro napájení skupin spotřebičů nn 

v průmyslu i pro veřejnost, pro napájení vlastní spotřeby elektrických stanic. [27] 
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Obr. 3. Rozvaděč NN.[17] 

 

Stanoviště transformátorů u distribučních nebo průmyslových se provádí kombinace 

vnitřní provedení rozvodny a venkovní transformovny. [27] 

5.2. Transformovny 

Transformovny mohou být rozděleny podle umístění: [16] 

- Vnitřní 

o Transformátor a rozvodna je umístěna uvnitř budovy. Nejběžnější zařízení 

uvnitř budovy jsou s nízkým napětím a vysokým napětím. 

- Venkovní 

o Na venkovním prostranství se umisťují transformátory a zařízení s velmi 

vysokým napětím.  

 

Nejčastější využití transformátorů v energetice je v trojfázovém provedení. U 

velkých jednotek se používají jednofázové jednotky nebo autotransformátory.  Rozlišení 

transformátorů je blokové, spojovací, průmyslové a distribuční. [16] 

Transformátory malých výkonů se provádějí jako suché transformátory se 

silikonovou izolací a vzduchovým chlazením. Také jsou transformátory olejové, kde olej 

má funkci izolační i chladící. Pomocí oleje se zkratové teplo předává nádobě 



15 

 

transformátoru, která je chlazená vzduchem. Chlazení se provádí přirozeným, nebo 

vynuceným tahem s použitím ventilátorů. Suché transformátory se umisťují přímo do 

rozvodných skříní ve výrobních halách nebo průmyslových závodů. Olejové 

transformátory musí mít olejovou jímku, nebo musí být zabezpečeny proti úniku oleje do 

okolí. Velké transformátory jsou pomořeny do olejové lázně. Stanoviště transformátorů je 

závislé na celkovém řešení transformovny. [16] 

Stanoviště transformátoru ve vnitřním prostoru znázorňuje Obr. 4. Transformátor je 

umístěn v kobce na podvozku s kolejničkami. Pod nádobou je otvor, kterým se přivádí 

chladicí vzduch do kobky přes uzavíratelnou klapku. Chladící vzduch omývá nádobu 

transformátoru největší možné ploše. Z těchto důvodů má transformátor žebrový povrch. 

Chladicí vzduch se ohřívá o nádobu transformátoru a stoupá vzhůru do výfukového kanálu. 

Výfukový kanál je uzavřený výstupní klapkou a kryje před deštěm. Klapky mají i jiná 

použití a to v případě požáru se vstupní a výstupní klapky uzavřou a nádoba bude vyplněna 

hasicím prostředkem. Pokud by došlo k úniku oleje je pod nádobou rošt, který je pokryt 

štěrkem, a pod ním je záchytná jímka na uniklý olej. Vrstva štěrku má funkci oddělovací, 

která odděluje olej v kobce od oleje, který prosákl štěrkem do jímky. [16]       

 

 

Obr. 4. Transformátor ve vnitřním provedení[16] 
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Venkovní stanoviště transformátoru jsou uspořádány tak, že transformátory stojí na 

betonovém základě na kolejničkách. Pod těmito základy je jímka pro zachycení oleje. 

Transformátor bývá obezděn třemi stěnami. Pokud by vznikla porucha, nebo požár na 

transformátoru, slouží tyto stěny k ochraně dalších zařízení. Venkovní stanoviště 

transformátoru jsou situovány na severní straně budovy rozvodny. Severní strana slouží 

k ochraně trafostanic v letních měsících před přímým zářením, kdy se vyskytují problémy 

s chlazením. [16] 

Menší distribuční transformátory vn/nn jsou také umístěny na stožárech 

z předepjatého betonu. Stožáry mohou být jednoduché, které znázorňuje Obr. 5, nebo na 

dvojitém stožáru. Jednoduchý stožár musí mít připevněn výložník, podepřený konzolou, na 

který se umisťuje transformátor. Na těžší transformátory se používají dvousloupové, lépe 

se umisťují mezi stožáry. Ovládací skříně jsou umístěny na sloupech nad zemí. [16]   

 

 

Obr. 5. Jednosloupové uspořádaní venkovní transformovny[16] 
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6. ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVODEN A 

TRANSFORMOVEN 

Rozvodny a transformovny jsou z požárního hlediska nebezpečné a jsou zařazeny do 

kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. V české republice se rozvodny nejvíce 

vyskytují, jako vnitřní rozvodny o výkonu 22 kV a venkovní rozvodny o výkonu 110 kV. 

Proto jsem použila materiály, které řeší rozvodny s výkonem 22 kV, 110 kV a 

transformátory, které obsahují jako chladicí medium transformační olej. Vnitřní rozvodny 

se rozdělují na kobkové, skříňové a zapouzdřené. Nově stavěné rozvodny jsou 

zapouzdřené.  

Posouzení vzniku požáru, jeho rozšíření a poškození zdraví osob u rozvoden a 

transformoven je možno provést následujícím postupem: [25] 

- identifikace nebezpečí, 

- analýza možného ohrožení, 

- posouzení míry rizika, 

- stanovení a určení opatření k minimalizaci rizik na přijatelnou úroveň. 

 

Nebezpečí, které se může vyskytnout: [25] 

- elektrické napětí (nn, vn, vvn), 

- nepříznivé přírodní jevy (zásah blesku), 

- činnost osob, 

- množství hořlavé látky (transformační olej). 

 

Analýza možného ohrožení: [25] 

- osoby pověřené obsluhou zařízení,  

- zasahující hasiči, 

- okolí.  

 

Požár může vzniknout při poruše technologického zařízení, vadnou manipulaci, 

činností osob, přírodními jevy a jinou mimořádnou události. Příčiny rozšíření požáru jsou 
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nedostatečná protipožární opatření, reakce obsluhy rozvodny, nedostatečné množství 

prostředků pro prvotní zásah a hasicích prostředků.  

Stanovení a určení opatření k minimalizaci rizik na přijatelnou úroveň jsou organizačního a 

technického řešení: 

První krok vedoucí k požárnímu zabezpečení rozvoden je provedení opatření a 

povinností vyplývající z právních předpisů. Základním krokem je správné začlenění 

rozvoden a transformátorů do kategorie požárního nebezpečí, které vychází z § 4 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Rozvodny elektrické 

energie jsou začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a to dle § 4 odst. 2 

písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění PP a § 18 písm. b) vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci. V prostorech, kde se vyskytují olejové transformátory, 

jsou začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a to dle § 4 odst. 2 písm. 

e), j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění PP a dále § 18 písm. b) vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Pro objekty, které jsou začleněny do kategorie se 

zvýšeným nebezpečím je právnická, nebo podnikající fyzická osoba povinna zpracovávat 

dokumentaci požární ochrany v souladu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 

znění PP a to, požární řád, požární poplachovou směrnici, požární evakuační plán, požární 

knihu, řád ohlašovny požárů, dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšením 

požárním nebezpečím, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a dokumentaci 

zdolávání požáru. Dokumentace zdolávání požáru se u rozvoden a transformoven 

zpracovává v podobě operativní karty. Tato karta je uložena u příslušného hasičského 

záchranného sboru a v rozvodně společně s další dokumentací.    

Požární zabezpečení objektu vychází z požárně bezpečnostního řešení. Obsah a 

rozsah požárně bezpečnostního řešení je popsán v § 41 vyhlášky č. 246/2011 Sb., o požární 

prevenci. V těchto zprávách je řešena jak vnitřní tak venkovní část rozvoden. V souladu 

s ČSN 730802 a ČSN 730804 musí vnitřní rozvodny a transformátorovny tvořit 

samostatný požární úsek.  Venkovní zařízení jsou hodnoceny jako otevřená technologická 

zařízení.  

Dále se transformátory posuzují podle normy ČSN EN 61936-1, která řeší 

elektrickou instalaci a požární ochranu transformátorů.  
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Venkovní stanoviště se musejí uspořádat, tak aby neohrožovali při požáru další 

zařízení, nebo prostor okolo něj. Z těchto důvodů se u venkovních transformátorů posuzují 

odstupové vzdálenosti. Tyto odstupové vzdálenosti jsou uvedeny v tab. 3 v normě ČSN EN 

61936-1. Podle typu transformátoru např. olejový transformátor s množstvím kapaliny více 

jak 1000 l je odstup od transformátoru nebo budov 3 m, ale od budov s hořlavým 

povrchem je odstup 7,5 m. Suché transformátory se posuzují dle třídy hořlavosti, např. 

s třídou F0 je odstup vodorovný 1,5 m a svislý 3 m. Další opatření je záchytná a havarijní 

jímka, která odvádí unikající kapalinu do nádrže. U dimenzování těchto jímek se musí brát 

v úvahu nepříznivé počasí a instalace SHZ. 

Vnitřní instalace v rozvodnách musí splňovat minimální bezpečnostní požadavky. 

ČSN EN 61936-1 uvádí v tab. 4, stanovená opatření pro tento typ rozvoden. U 

transformátorů s množstvím oleje více jak 1000 l musí být instalováno samočinné stabilní 

hasicí zařízení a dále musí být splněny požadavky na odolnosti stavebních konstrukcí, a to 

EI 60 respektive REI 60 nebo EI 90 respektive REI 90. Na suché transformátory jsou 

předepsané odolnosti stavebních konstrukcí dle třídy hořlavosti, např. u třídy F0 je 

odolnost stavebních konstrukcí EI 60 nebo REI 60.     

V rozvodnách a transformovnách může být instalováno požárně bezpečnostní 

zařízení, jako je elektronická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení. Elektrická 

požární signalizace se dle normy ČSN 730804 se v objektech nemusí požadovat. Stejně 

jako další požárně bezpečnostní zařízení a to stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrací 

zařízení.  Toto vyplývá z výpočtu ekonomického rizika v požárně bezpečnostním řešení. 

Pokud požárně bezpečnostní řešení nevyžaduje instalaci jakéhokoliv požárního zařízení, 

není řečeno, že v objektu toto zařízení nemůže být instalováno. Požární bezpečnostní 

zařízení muže být instalována na žádost pojišťovny nebo investora.  

Hasební prostředky jsou pro každou rozvodnu různé a závisí na výpočtu v požárně 

bezpečnostním řešení. Jsou řešeny ve vnitřní budově pomocí přenosných hasicích přístrojů 

s vhodnou hasební látkou dle požárního úseku. V těchto objektech se nejvíce vyskytují 

PHP s náplní prášek a sněhový.  Ve venkovních prostorech je řešeno pojízdnými hasicími 

přístroji.  
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7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na požárně bezpečnostní zařízení a to konkrétně stabilní 

hasicí zařízení. V bezpečnostních listech transformačních olejů, jsou uvedena vhodná 

hasiva, která můžeme použít k hašení rozvoden a transformoven. V těchto objektech se 

může použít sprejové, plynové, aerosolové stabilní hasicí zařízení. Tyto zařízení jsou 

následně podrobněji popsány.   

7.1. Sprejové stabilní hasicí zařízení 

Slouží k aplikaci vody pomocí sprchového proudu otevřenými koncovkami. Hašení 

se provádí vodou, ale také může být použita pěna. Proto rozeznáváme sprejová zařízení 

vodní, nebo pěno – vodní. Sprejová zařízení jsou obměnou sprinklerových zařízení. Rozdíl 

mezi těmito zařízeními je, že se sprinkler otevírá teplem postupně a sprejová se otevírají 

všechny najednou. [26]  

Hasicí účinek je chladící. Snižuje teplotu povrchu pod zápalnou teplotu. [26] 

7.1.1. Navrhování 

Navrhování sprejového stabilního zařízení vyplývá z normy ČSN P CEN/TS 14816, 

která se zabývá navrhováním, provedením a údržbou stabilních hasicích zařízení – vodní 

sprejová zařízení. 

Návrh vychází z intenzity dodávky vody, které jsou stanoveny v navrhovaném 

dokumentu pro konkrétní zařízení. Podle závislosti na druhu nebezpečí se pohybuje 

intenzita dodávky vody od 5 mm/min do 30 mm/min. [26] 

Při navrhování je potřeba respektovat omezení použití vody, jako hasicí prostředek a 

řešit i bezpečnost osob proti úrazu elektrickým proudem. Takovým příkladem jsou 

kabelové kanály a šachty. [26] 

K zajištění trvalé provozuschopnosti je třeba vyloučit náchylnost hubic, pokud 

nevyužívají nárazový způsob tříštěného proudu, k zanášení mechanickými nečistotami, 

které vznikají v potrubí v důsledku koroze. Jako účinné opatření mohou být potrubí z nerez 

oceli. Potrubí a sprejové hubice se opatřují dle potřeby síty a v prašném prostředí krytkami. 

[26] 
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7.1.2. Provedení  

U sprejových zařízení se používají otevřené sprejové hubice, clonové hubice nebo 

otevřené standartní sprinklery. Na potrubním systému jsou rozmístěny výstřikové 

koncovky a řízení dodávky vody je provedeno zaplavovacím řídicím ventilem. [26] 

Spouštění těchto zařízení může být ruční, nebo samočinně pomocí EPS, 

pneumatickým nebo hydraulickým detekčním systémem. [26] 

Sprejové hubice se rozlišují dle konstrukce, úhel výstřiku, průtok vyjádřeným jako u 

sprinklerů K faktorem, tvaru výstřiku a rychlost výstřiku. Druhy sprejových hubic jsou 

znázorněné na Obr. 6. [26] 

Podle výstřikové rychlosti jsou hubice: [26] 

- vysokorychlostní 

o  používají se u kapalin s vyšším bodem vzplanutí než 66°C 

- středněrychlostní 

o používají se u kapalin s bodem vzplanutí do 66°C  

   

 

Obr. 6. Sprejové hubice [26] 
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7.1.3. Rozsah použití  

RHZ mají uvést požár pod kontrolu. Navrhují se jako ochlazovací zařízení, která 

zabraňují šíření sálavého tepla, nebo zvyšuje požární odolnost stavebních konstrukcí. [26] 

Slouží k ochraně nejrůznějších technologických zařízení, jako jsou transformátory, 

kabelové kanály a šachty, sila na štěpky, pásové dopravníky, eskalátory, spalovny odpadů, 

vysokotlaké olejové potrubní rozvody nebo olejové hospodářství. Hlavní použití je 

znázorněno na Obr. 7. [26] 

Dále se dají použít sprejová zařízení k zamezení šíření sálavého tepla nebo rozšíření 

požáru vodní clonou. Jejich využití v zamezení šíření požáru otvory pro dopravníky, 

v zauhlovacích mostech nebo jako náhrada za požární uzávěry a oddělení stavebních 

konstrukcí. [26] 

 

 

 

 

Obr. 7. Sprejové zařízení a jeho hlavní použití[26] 
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7.2. Plynová stabilní hasicí zařízení 

Plynová SHZ jsou určeny k zaplavení chráněných úseků hasicím plynem, nebo také 

lokální hašení ohnisek požáru v technologickém zařízení. Aby došlo k uhašení požáru, 

musí být dosažena hasicí koncentrace v požadovaném čase a udržení po stanovenou dobu. 

[26] 

Hasicí účinek u plynu je dusivý, z důvodu snížení obsahu kyslíku v chráněném 

prostoru.  Hlavní účinek u chemických hasiv je v plamenném hoření. CO2 má výrazný 

chladicí účinek. [26] 

V posledních letech se toto hasicí zařízení rozšířilo v souvislosti s dramatickým 

rozvojem elektrických systémů a technologií. [26] 

 

7.2.1. Navrhování 

Navrhování plynového zařízení vychází z normy ČSN EN 15004-1-10, tato norma se 

dále zabývá instalací a údržbou, část 2-10 plynná hasiva. 

Návrh plynových SHZ patří k nejkomplikovanějším. Aby byla dosažena schopnost 

hašení, musí být u těchto zařízení prokazatelná těsnost chráněného prostoru. Těsnost se 

ověřuje zkouškou těsnosti, která se označuje Door Fann Test.[26]   

Návrh musí být proveden dle navrhovaného dokumentu a musí být doložen 

hydraulický výpočet. Řeší ochranu zdraví osob v chráněném prostoru, hasicí schopnost a 

tlakovou bezpečnost. Zásadním parametrem je dodržení limitního času pro dodržení 

stanovené navrhované koncentrace. U nezkapalněných hasiv nesmí překročit 60 s a u 

zkapalnění 10 s. Hasící koncentrace se v chráněném prostoru musí udržet minimálně 10 

min. [26] 

Projektant musí navrhnout vhodné hasivo, a to ovlivňuje velikost místností pro 

uložení hasiva, únosnost podlahy, teplota v prostoru, perspektivnost hasiva, zdravotní 

aspekty, ekologické aspekty a také cena. [26] 

Inertní plyny v porovnání s chemickými plyny má nižší hasící účinnost. Z tohoto 

důvodu musí být navrhnuto více tlakových lahví, větší únosnost podlahy a velikost 
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místností. Ale na druhou stranu je toto hasivo trvale perspektivní, jsou ekologicky 

nekonfliktní. [26] 

Chemická hasiva mají výrazně vyšší hasicí účinnost, mají nižší požadavky na 

únosnost podlahy a na velikost místnosti. Toto hasivo je perspektivnost problematická, 

z důvodu zpřísňování ekologických požadavků. Hasivo v budoucnu může být omezeno, 

nebo úplně zakázáno. [26] 

7.2.2. Provedení 

Plynové SHZ je samočinné zařízení, které se skládá z detekční, řídicí a hasicí části 

tvořící jeden integrální celek. Řídicí funkci zajišťuje buď samostatná hasicí ústředna, nebo 

ústředna EPS. [26] 

Nejčastěji se používá k detekci požáru ústředna EPS. Detekční část zjišťuje požár na 

základě hlášení minimálně dvou hlásičů, které předávají signál do řídicího zařízení a ten 

zajistí spuštění hasicího zařízení. Dále aktivuje poplachová zařízení, odstavuje 

vzduchotechnická zařízení a uzavírá požární klapky a uzávěry. Pokud je toto zařízení 

instalováno, tak se aktivuje se zpožděním z důvodu bezpečného opuštění prostoru. [26] 

Hasicí zařízení je tvořeno zásobníky s hasivem, potrubní rozvod s hubicemi, sekční 

ventily a další armatury. [26] 

Vlastnosti plynových SHZ ovlivňuje hasivo. Hasiva se nejčastěji skladují 

v tlakových lahvích, nádobách nebo zásobnících. Tlakové zásobníky se používají o objemu 

50 l, 80 l a 140 l. [26]     

Plynová SHZ se mohou rozdělovat podle různých kritérií:[26] 

Podle tlaku: 

-  nízkotlaká  

o hasivo je v zásobníku ve zkapalněném stavu. U CO2 je to při - 143°C a 

tlaku 20 – 30 bar. U argonu při - 20°C a taku 20 bar. Vhodné pro rozsáhlé 

požární úseky. 

- vysokotlaká 
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o hasivo je v tlakových lahvích nebo zásobnících. Inertní plyn se skladuje při 

tlaku 200 bar nebo 300 bar. Chemické plyny při tlaku 25 bar nebo 42 bar. 

V tlakových lahvích s CO2  je při teplotě 20°C tlak 54bar.  

Podle umístění zdroje hasiva: 

- bariérového typu  

o tlakové láhve nebo zásobníky jsou umístěny v požárním úseku. 

- modulová 

o nacházejí se přímo v chráněném prostoru. Není potřeba rozváděcího 

potrubí, tím není potřeba hydraulického výpočtu a instalace je levnější.  

Podle druhu hasiva: 

- CO2, 

- inertní plyny – argon, dusík nebo jejich směs, 

- halonové alternativy – halogenové uhlovodíky typu HFC.  

7.2.3. Rozsah použití  

GHZ mají uplatnění v ochraně elektrických a elektronických zařízení, kde se 

požaduje rychlé uhašení a rychlé obnovení činnosti bez nákladných a zdlouhavých oprav 

uhašeného zařízení. [26] 

Hlavní použití plynových SHZ jsou serverovny, rozvodny, telekomunikační zařízení 

nebo řídicí systémy, muzea, galerie, kulturní památky, hořlavé a zkapalněné plyny. [26] 

Pro objektové hašení se používají na ochranu lakoven, číslicově řízených obráběcích 

strojů, strojů na obrábění slitin hořčíku, závodních automobilů, automobilů VIP, 

lokomotiv, bojových letadel a vozidel. V minulosti se hodně rozšířilo SHZ na CO2, důvod 

byl jeho nízká cena a hasivo je těžší než vzduch, což vedlo k aplikaci otevřených nebo polo 

otevřených prostorů k snadnějšímu dosažení hasicí koncentrace. CO2 se v posledních 

letech nahrazuje hasivem IG 541. [26] 
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7.3. Aerosolová stabilní hasicí zařízení 

Hasící látkou je aerosol, který vzniká při procesu hoření pevné směsi v generátoru 

aerosolu. Zaplavuje chráněný prostor obdobně jako u práškových nebo plynových SHZ. 

Hasicí účinek je chemický. Vedlejší účinek je ochlazování ohniska požárů. Účinnost 

hašení je ovlivňována velikostí částic aerosolu, takže čím menší částice, tím účinnější. 

Vykazuje větší účinnost než prášková SHZ. [26] 

7.3.1. Navrhování 

Provádí se dle normy ČSN P CEN/TR 15276-2, která se také zabývá instalací a 

údržbou. 

Použít toto zařízení je možné jen v uzavřených prostorech, a dalších podmínek. Jako 

výchozí navrhovaný parametr se považuje množství hasiva v gramech na 1 m
3
 a minimální 

hodnota je 23 g/m
3
 – 32 g/m

3
. [26] 

Při návrhu zařízení se musí respektovat nadmořská výška a účinky teplot. Pří vyšší 

nadmořské výšce a vyšší teplotě se aerosol rozpíná – má větší objem. Pokud se v objektu 

nachází osoby, tak při návrhu se musí věnovat ochraně zdraví osob z důvodů snížení 

viditelnosti na nulu a nebezpečí toxicity plynů. Nebezpečí muže vzniknout i od generátoru 

zařízení, a to že teplota pláště muže být až 400 °C a může dojít k rozšíření požáru. Po 

uhašení požáru je bezpečný vstup do objektu až po odvětrání, malé částice aerosolu vydrží 

ve vznosu až několik hodin. [26] 

 

7.3.2. Provedení 

Zařízení se skládá z generátoru hasicího aerosolu, detekčního a řídicího zařízení. 

Generátor tvoří plechové pouzdro, ve kterém jsou tablety, které slouží jako hasicí směs a 

iniciační směs, která slouží k zapálení hasicí směsi. Iniciační směs mohou být provedeny 

topnou spirálou, zápalnou šňůrou, a nejčastěji se používá pyropatrona. [26] 

Aerosol je jemně rozptýlená pevná částice, která obsahuje soli, plyny alkalických 

kovů obsahujících oxid uhličitý, dusík, vodní páru. Jde o velmi jemný hasicí prášek 

s velikostí zrn 0,001 mm – 0,1 mm. Generátor bývá naplněn aerosolem 1 kg – 10 kg. [26] 
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Aerosolový generátor nemá žádné pohyblivé zařízení, jako je například čerpadlo, 

potrubí. Aerosol je nevodivý, netoxický a ekologicky nezávadný. [26] 

7.3.3. Rozsah použití 

AHZ je určeno pro prostory, kde se dá aplikovat s úplným zaplavením. V prostorech, 

které se neobývají a jsou nepřístupné. Dle výsledků zkoušek hasicí schopnosti je můžeme 

použít pro třídy požáru A, B a C. Zařízení muže být provozováno za teplot – 20 °C až + 50 

°C. [26] 

Zařízení můžeme použít k ochraně elektrických a elektronických zařízení, hořlavých 

kapalin a plynů, kabelové kanály. [26] 

Jako nevýhoda tohoto zařízení se považuje její znečištění chráněného prostoru 

zbytky hasiva.[26] 

Toto zařízení se nedoporučuje používat k hašení chemikálií, jako jsou např. nitrát 

celulózy, směsí, které obsahují oxidační látky, nebo reaktivních kovů jako hořčík, sodík, a 

další. Dále se nedoporučují v objektech, kde se vyskytují osoby se sníženou pohyblivostí, 

kulturní a historické památky, kde je velký počet osob. [26]   

 

7.4. Návrh na zlepšení požární bezpečnosti v rozvodnách a 

transformovnách.  

 

V energetických výrobních budovách dochází v průměru k 100 požárům ročně.  Při 

těchto požárech dochází k lehčím, ale častěji bohužel i velice vážným zraněním 

zasahujících hasičů a osob pověřených obsluhou. Následkem požárů energetických 

výrobních budov dochází také k materiálním ztrátám způsobeným požárem, kdy následně 

vyčíslené škody dosahují desítek až stovek milionů korun. Z těchto důvodu bych navrhla 

instalovat do těchto objektů požárně bezpečnostní zařízení, která by snížila rizika vzniku 

požáru, jeho rozšíření a především poškození zdraví osob.    

V prostudovaných materiálech, jsem zjistila, že v objektech rozvoden elektrické 

energie jsou instalace EPS minimální. Z důvodu, že v těchto objektech se nevyskytují 

trvale osoby a jsou mimo zabydlené oblasti, proto bych volila opatření technického 
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charakteru. V těchto objektech bych doporučila instalaci EPS s dalšími požárně 

bezpečnostními zařízeními. Do místností, kde se vyskytují rozvodná zařízení, bych 

doporučila instalaci plynového hasicího zařízení. Instalace požárního zařízení by měla 

význam v uchránění majetku a škod na těchto zařízení.   

Největší riziko vzniku požáru je u olejových transformátorů. U transformátorů bych 

doporučila stabilní požární zařízení – sprejové. Použití sprejového zařízení u 

transformátoru znázorňuje Obr. 8. U vnitřních transformátorů, které mají množství 

kapaliny vice jak 1000 l je požadavek na stabilní hasicí zařízení. Tento požadavek 

stanovuje norma ČSN EN 61936-1. Sprejová zařízení jsou přímo určena na ochranu 

transformátory, proto jsem je zvolila za nejvhodnější ze stabilních hasicích zařízení. 

Sprejová zařízení jsou řešena normou ČSN P CEN/TS 14816. V normě nalezneme přímo 

ochranu olejového transformátoru, která platí pro uvedená kritéria. Pokud budou 

transformátory mít od sebe odstup nejméně 5 m nebo budou odděleny stěnou s požární 

odolností 60 min, tak maximální vzdálenost mezi hubicemi bude 1,5 m. Dále jsou uvedena: 

minimální dodávka vody a minimální doba činnosti zařízení.   

 

 

 

Obr. 8. Použití sprejového zařízení u transformátorů[18] 
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8. ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce, bylo zhodnotit dosavadní zabezpečení objektů rozvoden 

elektrické energie z hlediska požárního zabezpečení. Dále také posoudit, zda je 

zabezpečení dostačující a pokud by bylo nevyhovující, navrhnout nové vhodné řešení. 

Rozvodny a transformovny jsou technická zařízení elektrických stanic, jsou z požárního 

hlediska nebezpečné a jsou zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Po změně zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o 

změně některých zákonů, v návaznosti na zákon č. 133/1983 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, bylo zjištěno, že v začlenění olejových transformátorů i 

rozvoden, nedošlo ke změně zařazení do kategorie, přestože zákon zpřísnil kvalifikaci 

látek a směsí.  

V rozvodnách, které jsou stavěny u velkých podniků, které jsou využívány pro jejich 

účely, je instalováno EPS. Ale v rozvodnách, které rozvádějí energii od elektráren ke 

spotřebičům, jsem po prostudování dostupných publikací došla k závěru, že není požární 

zařízení instalováno. V těchto objektech se nevyskytují osoby, které by mohly vznik 

požáru zaznamenat a objekty jsou stavěny mimo zastavěné oblasti. Proto je zde velké 

riziko pozdního zaregistrování vzniku požáru. Z těchto důvodů bych doporučila instalaci 

EPS. Rozvodná zařízení a transformovny jsou technická zařízení dražšího charakteru a 

proto bych navrhovala instalaci stabilních hasicích zařízení. S ohledem na typ technického 

zařízení a jeho vlastnosti, by se jednalo u rozvoden, o plynové stabilní hasicí zařízení a u 

transformátorů, o sprejové stabilní hasicí zařízení. Pokud by došlo ke vzniku požáru, tato 

navrhovaná hasicí zařízení požár zaregistrují dostatečně včas a zahájily by včasné hašení. 

Spuštěním včasného hašení by došlo k zabránění rozšíření požáru. Na základě včasného 

zásahu, by bylo možné minimalizovat materiální ztráty a také i omezit možné ohrožení 

hasičů, ke kterému dle statistiky dochází v případě již rozsáhlého požáru, který nebyl včas 

zaregistrován. 
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