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Anotace 

Svák, T.: Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti : bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TU, 2009. 40 s. 

Cílem této bakalářské práce je stanovit postupy bezpečného odpojení energetických 

zdrojů a rozvodů medií při zásahové činnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část je 

věnována elektrické energii. Je zde popsáno členění elektrické energie podle několika faktorů, 

účinky elektrického proudu na lidský organismus a zásady první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem. Druhá část obsahuje plynová zařízení, zásobování plynem, seznamuje 

s jeho nebezpečím a uvádí způsoby první pomoci. Ve třetí části jsou popsány typy 

vodovodních potrubí a jejich funkce. Každá z těchto částí je zakončena návrhem postupu 

činností při zásahu a je doplněna o způsob, kterým lze tyto media odpojit.  

Klíčová slova: elektrická energie, plyn, voda, zásah, odpojení přívodu, hlavní domovní skříň, 

hlavní uzávěr 

 

Annotation 

Svák, T.: Procedures for Disconnecting Energy Sources and Media Distribution Systems in 

the course of Interventions : the Thesis, Ostrava: VSB – TU, 2009. 40 p. 

Target of this graduation thesis is to determinate procedures for safe disconnecting 

energy sources and media distribution system in the cource of interventions. This material is 

divided into three parts. The first part is aimed at electric energy. It descibes dividing of 

electric energy, influence of electric current on a human body and first aid directions. The 

second part contain gas installation, supply of gas, danger and kind of first aid. In the third 

part is described types of water supply and their function. Every of these parts suggests 

procedure activity in the course of interventions and is completed with kind of disconnecting 

media distribution system.  

Keywords: electric energy, gas, water, intervention, disconnecting of supply, main house 

cupboard, main valve 
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1. Úvod 

Hlavním úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) 

je ochrana života a zdraví obyvatel, ochrana majetku před požáry a poskytování účinné 

pomoci při mimořádných událostech (dále jen MU) [18]. Při plnění těchto úkolů HZS ČR 

v drtivé většině případů úzce spolupracuje s dalšími složkami Integrovaného záchranného 

systému, kterými jsou mimo jiné i jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH).  

 

S ohledem na polohu místa vzniku MU může být pravděpodobné, že jednotka SDH 

dorazí na místo události samostatně nebo ještě před jednotkou HZS. V takovém případě je 

nutné, aby velitel příslušné jednotky SDH učinil příslušná opatření k záchraně životů, majetku 

a k odvrácení hrozícího nebezpečí. Jedním z nich v případě požáru či jiné MU je i odpojení 

energetických zdrojů či jiných produktů. 

 

Tuto práci jsem si vybral proto, abych usnadnil práci záchranářům, a abych navrhl 

postup i zásady bezpečného odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při požárech nebo 

technických zásazích, které by mohly negativně ovlivnit zdraví a život zasahujících hasičů 

nebo obyvatel postižených MU. Chtěl bych vytvořit ucelený přehled nejčastěji se 

vyskytujících rozvodů a spolu s ním i druhy jednotlivých uzávěrů. Výstupem mé práce bude 

jakási „operativní karta“, která bude sloužit především dobrovolným jednotkám, nejen jako 

předmět odborné přípravy, ale i jako návod při zásahové činnosti. 

 

Předmětem mé práce nebudou složitá technologická zařízení a výrobní objekty, 

protože každé takové zařízení má svá specifika a odpojení energie, zastavení provozu či 

některého produktu by mohlo způsobit mnohem větší škodu, než tu, kterou způsobí např. 

požár. Provedení úkonu odpojení by v tomto případě mělo být vždy realizováno pouze po 

dohodě s pověřenou osobou. Proto chci své snažení směřovat spíše na jednodušší objekty jako 

jsou rodinné domy, malé provozy a typové i netypové bytové domy, se kterými se při MU 

setkávají hasiči nejčastěji. 
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2. Rešerše 

Zde jsou uvedeny hlavní prameny informací, ze kterých bylo při tvorbě této 

bakalářské práce čerpáno. Ostatní jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů informací. 

 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sbírka 

interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra : Pokyn č. 40 generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 29. října 2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek PO, ve znění pozdějších 

pokynů. Praha, 2001. (Metodické listy č. N 13, N 14, P 12, P 25). 

Bojový řád jednotek požární ochrany upravuje zásady spojené se zásahovou činností. 

Stanovuje jednotný postup činností při požárech, technických zásazích apod. a upozorňuje na 

nebezpečí nebo zvláštnosti, které lze u zásahu očekávat. Je zde také uvedeno, jakým 

způsobem se mají zasahující hasiči chránit. Pro účely této práce byly použity výše zmiňované 

metodické listy. V nich jsou navrženy některé taktické postupy zásahu a s nimi spojená 

nebezpečí i jejich nejčastější výskyt. 

 

ŽILA, Bohuslav, ŠEBESTOVÁ, Jana, DORDA, Svatopluk. Bezpečnostní předpisy pro 

činnost na elektrických zařízeních: Výběr z norem, zákonů a vyhlášek : testové otázky a 

doporučená metodika. Odborná korektura František Grossmann. 3. vyd. Ostrava : 

Grafické systémy, 2004. 115 s. 

Publikace je uceleným souborem právních předpisů a technických norem, které se 

týkají bezpečného provozu elektrických zařízení. Formou otázek a k nim příslušných 

odpovědí jsou zde uvedeny podmínky pro výstavbu, provoz, jištění, údržbu a kontrolu 

elektrických vedení a zařízení. Kniha zmiňuje i nebezpečí úrazu elektrickým proudem a uvádí 

zásady provedení první pomoci. 

 

JELÍNEK, Vladimír, NOVÁK, Rudolf. Technická zařízení budov : plynová zařízení. 1. 

vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1995. 51 s. ISBN 80-01-01376-6. 

V této knize jsou popsány druhy používaných plynových zařízení, jejich zásobování 

topným plynem a problémy spojené s provozem těchto zařízení. Publikace rovněž uvádí, jaké 

plyny jsou využívány nejčastěji, jejich složení a charakteristické vlastnosti. Ilustrace, které 

jsou zde uvedeny, dokonale dotvářejí představu o plynovodním rozvodu a jeho provedení 

v budovách. 
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3. Statistika 

Podle údajů obsažených ve statistických ročenkách [8], lze určit četnosti jednotlivých 

úkonů, které při své činnosti hasiči provádějí. V grafu č. 1 jsou znázorněny četnosti uzavírání 

vody, elektřiny, plynu a ostatních produktů za období posledních pěti let. Tyto činnosti se ve 

formě statistických údajů uvádějí pouze společně a jejich selekce je prakticky nemožná. Ale i 

tak přispívají k vytvoření určité představy o problematice. Graf je rozdělen do kategorií podle 

jednotlivých druhů jednotek požární ochrany.  

 

Z grafu č.1 je patrné, že za dané období, je bilance těchto čísel spíše rostoucí. V drtivé 

většině případů zasahovaly jednotky HZS ČR. Naproti tomu zanedbatelných počtů dosahují 

jednotky požární ochrany podniků. Toto lze vysvětlit především jejich neúměrně nižším 

celkovým počtem a faktu, že tyto jednotky většinou zasahují na území podniku, pro který jsou 

zřízeny. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 1.: Statistika uzavření vody, plynu, elektřiny apod.  

 
Pokud vytvoříme průměr těchto hodnot, zjistíme, že za každý rok sledovaného období 

bylo průměrně uzavřeno 3006 rozvodů produktů a elektřiny. Necelých 12% z celkového počtu 

všech těchto odpojení bylo realizováno prostřednictvím jednotek SDH, průměrně tedy 357 

ročně. Tato skutečnost je patrná i z výše uvedeného grafu č.1.   

 

Jak dokazují čísla i graf, činnost jednotek SDH není v tomto směru nijak zanedbatelná 

a stále nabývá na významu. Tato práce si tedy dává za cíl zvýšit povědomí a informovanost 

členů SDH a přispět tím nejen k efektivnějšímu a rychlejšímu zásahu, ale i k zajištění 

bezpečnosti všech, kteří mají k danému zásahu jakýkoliv vztah. 

Uzavírání vody, plynu, elekt řiny apod.
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4. Základní rozdělení produktů 

Téměř každá lidská činnost v dnešní době je závislá na několika faktorech, které 

významně ovlivňují chod domácností, podniků a dalších zařízení. Základními prvky těchto 

faktorů mohou být např. zdroje energií, možnost vytápění nebo přívod vody. Jejich přítomnost 

bývá nesmírně užitečná a mnohdy životně důležitá. Ovšem při požáru, úniku některého 

z medií či jiné MU může nastat případ, kdy je jejich přítomnost nežádoucí nebo dokonce život 

ohrožující. 

 

Následující kapitoly se věnují problematice spojené s provozem jednotlivých druhů 

medií a odpojení jejich zdrojů při požáru nebo při technické pomoci. Existuje celá řada 

nejrůznějších produktů. Obsáhnout je všechny ale není předmětem této práce z důvodu 

následného velkého rozsahu. Práce se proto zaměřuje na elementární a všudypřítomné prvky, 

kterými jsou:   

 

 - elektrická energie (jako koncový produkt i ve formě akumulátorů) 

 - vytápění (plynovody, teplovody) 

 - voda 
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5. Elektrická energie 

Elektrická energie je definována jako soubor jevů a stavů, které jsou zvané jako 

elektrické. Tyto specifické jevy jsou vyvolané vzájemným působením elektronů nazývaných 

jako elektrický proud. Nejčastěji je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem částic 

s elektrickým nábojem uvnitř vodiče. Tyto nabité částice se pohybují ve směru působení 

elektrické síly [15]. 

 

5.1. Rozdělení elektrické energie 

K rozvodům elektrické energie jsou připojeny spotřebiče a další elektrická zařízení, 

která ji při své činnosti využívají. Ve smyslu [2] jsou všechna elektrická zařízení rozdělena do 

několika kategorií podle kritérií uvedených na následujících řádcích. Aby bylo toto rozdělení 

dostatečně srozumitelné, je na obrázku č. 1 vyobrazen diagram, ze kterého jsou patrny 

jednotlivé vazby tohoto členění.  

 

Podle účelu elektrického zařízení, pro který jsou navržena a zkonstruována se 

elektrické zařízení rozdělují na: 

 

 - silová (výroba, přeměna, přenos a rozvod el. energie) 

 - řídící (ovládání, řízení, ochrana, měření a kontrola zařízení) 

 - sdělovací (přenos, zpracování, záznam a reprodukce informací) 

 

 Dle druhu proudu nebo soustavy, ke které jsou připojena, se dělí na: 

 

 - stejnosměrná (označení: ss; =; DC) 

 - střídavá (označení: st; ≈; AC) 

 

Další významné rozdělení elektrických zařízení je podle nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. Toto dělení se odvíjí podle toho, zda při obvyklém užívání mohou nebo nemohou 

vznikat nebezpečné proudy, které ohrožují osoby, zvířata nebo majetek. Jsou to: 

 

 - silnoproudá (vznikají nebezpečné proudy) 

 - slaboproudá (nemohou vznikat) 
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Obr. č. 1.: Rozdělení jednotlivých druhů elektrických zařízení 

 

Existuje celá řada rozdělení elektrické energie. Nejdůležitější z nich je ovšem 

rozdělení podle velikosti napětí. Toto rozdělení je důležité proto, že se od něj odvíjí různé 

stupně ochrany a v obecném povědomí je nejvíce zastoupeno. 

 

V tabulce č. 1. [17] jsou zobrazeny jednotlivé kategorie. Tyto jsou rozděleny podle 

jejich jmenovitého napětí, typu soustavy i druhu proudu. Pro účely této práce nám postačí 

prostřední sloupec, tedy jmenovité napětí v uzemněné soustavě mezi vodiči navzájem. 

Malému napětí není potřeba věnovat tolik pozornosti, jelikož norma [2] udává hodnoty 

bezpečného napětí, které jsou do 50 V u střídavého proudu a do 120 V u stejnosměrného 

proudu. Bezpečné hodnoty tedy spadají do právě do tohoto malého napětí. 

 

Na rozdíl od malého napětí jsou ostatní kategorie zdraví a životu nebezpečné. Vysoké, 

velmi vysoké, zvlášť vysoké a ultra vysoké napětí jsou navíc charakterizovány svými 

bezpečnostními prvky, jako jsou poloha vodičů, způsob jištění apod. Při práci na těchto 

zařízeních je nutné zajistit jejich odpojení od zdroje, což se provádí pomocí tzv. příkazu „B“. 

Je to tiskopis, který vydává a podepisuje pracovník znalý s vyšší kvalifikací [4]. Skutečnost, 

že je elektrický proud vypnut, musí tato osoba dokázat tím, že se vedení dotkne rukou [20]. 

 

Nepopsané a současně stěžejní pro tuto práci zůstalo nízké napětí. V podmínkách 

vedení požárního či jiného zásahu je jeho přítomnost víc, než běžnou záležitostí. Z 

výše uvedeného je zřejmé, že zařízení nízkého napětí smí v případě potřeby odpojit teoreticky 

El. zařízení 
silová 

sdělovací 

nízkofrekvenční (do 60 Hz) 

střídavá 

stejnosměrná 

středofrekvenční (0,06 - 100 kHz) 

vysokofrekvenční (nad 100 kHz) 

vysokofrekvenční (nad 9 kHz) 

nízkofrekvenční (do 9 kHz) 
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kdokoliv. V případě MU je to buď vlastník objektu nebo hasič. Způsobu jeho odpojení se 

bude věnovat jedna z dalších kapitol. 

 

Kategorie 
napětí 

Označení Jmenovité napětí 

  v uzemněné soustavě v izolované soustavě 

  vodič - zem vodič – vodič vodič - vodič 

I. mn (MN) 
do 50 V *), 
(120 V- ss) 

do 50 V *) 
(120 V- ss) 

do 50 V 
(120 V- ss) 

II. nn (NN) nad 50 V do 600 V 
50 – 1000 (stř.) 

120 ÷ 1500 V (ss) 
50 – 1000 (stř.) 

120 ÷ 1500 V (ss) 

A vn (VN) 0,6 kV ÷ 30 kV 1 ÷ 52 kV 1 ÷ 52 kV 

B vvn (VVN) 30 ÷ 171 kV 52 ÷ 300 kV 52 ÷ 300 kV 

C zvn (ZVN)  300 ÷ 800 kV ---- 

D uvn (UVN)  nad 800 kV ---- 

Tab. č. 1.: Rozdělení elektrické energie  podle velikosti napětí, na které je elektrické zařízení 

připojeno (vyrobeno) [17] 

 
*) U sdělovacích zařízení je hranice napětí rovna 60 V proti zemi a 85 V mezi vodiči 
 
mn… malé napětí, nn…nízké napětí, vn…vysoké napětí, vvn…velmi vysoké napětí, 
zvn…zvlášť vysoké napětí, uvn…ultra vysoké napětí 
 
 

5.2. Účinky elektrického proudu na lidský organismus 

Jestliže dojde ke spojení „živé části“ elektrického zařízení s rukou člověka, je 

pravděpodobné, že jeho tělem bude následně procházet elektrický proud. Jeho velikost je 

funkční závislostí mezi napětím a frekvencí elektrického zdroje, impedancí lidského těla a 

odporu styčných ploch. Styčnými plochami v tomto případě mohou být například podrážka 

boty a podlaha, se kterou je podrážka v kontaktu. Obvyklá hodnota impedance lidského těla je 

udávána ve výši 2000 Ω. Pokud je člověk propocený nebo se nalézá v mokrém či vlhkém 

prostředí, tato hodnota klesá na velikosti v řádech stovek Ohmů, což má při zachování 

konstantního napětí za následek zvýšení elektrického proudu [16]. V tabulce č. 2. jsou 

uvedeny prahové hodnoty elektrického proudu a jeho účinky na člověka. Jak je patrné 

z tabulky i z logiky věci, rostoucí proud je v přímé úměrnosti se škodlivými vlivy na člověka.  
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Literatura [12] uvádí, že o rozsahu poškození organismu rozhoduje intenzita proudu a 

odpor lidského těla. V předchozím odstavci bylo definováno, na jakých faktorech závisí míra 

poškození těla. Dalšími z nich jsou také druh proudu, délka kontaktu průchodu proudem a 

cesta průchodu proudu tělem. Společně tyto faktory způsobují fyziologické změny organismu, 

které bývají tepelného (popáleniny), mechanického (zlomeniny) a funkčního (činnost srdce) 

charakteru.  

 
El. proud 

[mA] 
Účinek proudu 

0-0,9 Nepostřehnutelný 

0,9-1,2 Postřehnutelný v místě dotyku 

1,6 Křečovitý pocit ke kloubu ruky, předpaží a nakonec až k rameni 

13-15 
Bolesti jsou těžce snesitelné a předmět pod proudem je možno pustit jen 
námahou 

10-30 Trvale procházející proudy nezpůsobují smrt, ale křeče a potíže při dýchání 

nad 30 
Trvale procházející proudy mohou být smrtelné, pokud postižený není rychle 
odpojen 

cca 500 Proudy způsobí smrt, prochází-li přibližně 0,5 s a více 

nad 500 Proudy způsobí smrt i krátkodobým průchodem 

 
Tab. č. 2.: Účinky elektrického proudu na člověka [16] 

 
 

Poranění v důsledku styku člověka s elektrickým proudem mají přímý vliv na chod 

jeho organismu a proto dochází k fyziologickým změnám. Je ovšem také potřeba zmínit, že 

účinky elektrického proudu nemusí být nutně přímé. Způsobem nepřímým může elektřina 

poškodit zdraví např. ošlehnutím elektrickým obloukem, tepelným zářením, odletem 

roztavených částic nebo chemickými účinky při zkratech a přetíženích. Typickým příkladem 

může být i úraz následkem pádu osoby nebo předmětu z výšky, kterému předcházel průnik 

proudu člověkem [9]. 

 
5.3. První pomoc a ochrana před elektřinou  

Při vzniku úrazu elektrickou energií je výsledek záchrany postiženého závislý na 

rychlém a správném provedení záchranných prací. Ty podle [9] nejprve spočívají ve 

vyproštění postiženého mimo dosah zdroje úrazu. Následným a nezbytným krokem je 

poskytnutí první pomoci a zajištění lékařské pomoci. 
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Záchrana lidského života a první pomoc je priorita, ovšem neméně důležitou složkou 

je i prevence. Ochrana před nebezpečím vzniku úrazu elektrickým proudem spočívá 

především v omezení možnosti kontaktu elektřiny s člověkem. Jsou to tyto zásady: 

 

 - omezení pobytu v prostoru ochranného pásma 

 - vypnutí elektrického proudu 

 - použití vhodného hasiva (ve vztahu k požárnímu zásahu) 

 

Pro účely omezení pobytu v nebezpečných prostorech byly dohodnuty bezpečné 

vzdálenosti od elektrických zařízení, ochranná pásma. Jsou to kolmé vzdálenosti vymezené 

svislými rovinami od obou stran vedení. Vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce č. 3. [9]. 

 

Vhodná hasiva jsou v tomto případě ta, která nevedou elektrický proud. Takové hasivo 

je nutné použít v případech, kdy není možno z jakýchkoliv důvodů elektřinu odpojit nebo 

pokud by hasebním zásahem „klasických hasiv“ mohlo být zařízení vážně poškozeno a škoda 

na tomto zařízení by byla vyšší, než škoda způsobená požárem. Jako nevhodná se tedy pro 

hašení zařízení pod proudem jeví voda nebo např. pěnová hasiva. Pokud ale budou dodrženy 

podmínky stanovené v Bojovém řádu jednotek požární ochrany (metodický list P 25), lze ji 

k hašení zařízení do napětí 400 V použít [14]. 

 

Druh zařízení Ochr. pásmo 

  nadzemní vedení do 1 kV nevztahuje se 

  nad 1 kV do 35 kV (kabelové vedení) 1 m 

  nad 1 kV do 35 kV (holé vodiče) 7 m 

  nad 35 kV do 110 kV 12 m 

  nad 110 kV do 220 kV 15 m 

  nad 220 kV do 400 kV 20 m 

u 
ve

de
ní

 

  nad 400 kV 30 m 

  vestavěné el. stanice 1 m 

  zděné el. stanice nad 1 kV do 35 kV 2 m 

  stožárové el. stanice nad 1 kV do 35 kV 7 m 

  venkovní el. stanice nad 52 kV 20 m 

u 
el

. s
ta

ni
c 

a 
vý

ro
be

n 

  výrobna elektřiny 20 m 

 

Tab. č. 3.: Hodnoty vzdáleností ochranných pásem [9] 
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Pokud dojde ke vzniku úrazu, je třeba v prvé řadě okamžitě zjistit, zda se jedná o úraz 

elektrickým výbojem nebo elektrickým proudem. Rozdíl mezi těmito jevy spočívá v tom, že 

postižený při úrazu elektrickým výbojem nezůstává v přímém kontaktu s elektrickým 

zařízením. Při záchraně postiženého se musí volit takový postup činností, aby nemohlo dojít 

k následnému úrazu zachránce nebo ostatních osob (další výboj, dotyk s postiženým). 

Nejúčinnější a současně nejbezpečnější pro zachránce je vypnutí přívodu elektrické energie. 

Pokud to není z časových nebo jiných důvodů možné, přichází v úvahu buď odsunutí 

postiženého z dosahu elektrického proudu nebo odstranění zdroje úrazu. K tomu je vhodné 

používat nevodivé předměty jako jsou např. zásahové dielektrické rukavice nebo trhací hák a 

záchranu provádět z izolovaného místa. 

 

Jakmile je zajištěno zabránění styku postiženého s elektřinou, přichází na řadu první 

pomoc. Ta spočívá v kontrole základních životních funkcí, mezi které patří dýchání a srdeční 

činnost. Při úrazech elektrickým proudem se může stát, že postižený v první fázi sice dýchá, 

ale srdce nepracuje a nezajišťuje tak krevní oběh. Toto dýchání je proto málo účinné a 

neefektivní. Pokud postižený nejeví známky života, je nezbytně nutné přivolat lékařskou 

pomoc a neprodleně zahájit oživování. To se provádí nepřímou srdeční masáží a umělým 

dýcháním v poměru 30:2, tedy 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy. Lékařské ošetření se zajišťuje 

i u „lehčích“ poraněních, protože úrazy elektrickým proudem mohou způsobovat i lehké 

zmatenosti, svalové ochablosti, pocity poruchy rovnováhy nebo poruchy srdečního rytmu, 

které se mohou projevit i s časovým odstupem [9]. 

 

5.4. Elektrické přípojky 

Dle [3] se elektrické přípojky rozdělují do několika kategorií podle toho, jak velké 

napětí jimi prochází. Dělíme je tedy na přípojky: 

 

 - nízkého napětí (nn) 

 - vysokého napětí (vn) 

 - velmi vysokého napětí (vvn) 

 - zvlášť vysokého napětí (zvn) 

 

Předmětem této práce je vypnutí běžných domovních zdrojů, které může odpojit 

pracovník bez odborné způsobilosti, který je prokazatelně seznámený s možným nebezpečím. 
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Takovým pracovníkem je i velitelem určený hasič. Proto se nadále bude zabývat pouze 

přípojkami elektrického proudu nízkého napětí.  

 

Pro každý objekt je zřízena jen jedna elektrická přípojka. Ta začíná odbočením od 

rozvodného zařízení dodavatele ve směru k odběrateli a je ukončena přípojkovou skříní. 

Umístění přípojkové skříně se liší podle typu provedení, které bude uvedeno níže. Aby byl 

splněn požadavek normy, musí být jištění přípojkové skříně alespoň o jeden stupeň vyšší, než 

je jištění před elektroměrem. Vlastník přípojky má povinnost zajistit její provoz, údržbu a 

opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob nebo poškození majetku. 

Podle druhu provedení se rozdělují na přípojky: 

 

 - venkovním vedením 

 - kabelovým vedením 

 - kombinací předchozích (část venkovním a část kabelovým vedením) 

 

Ať už je přípojka jakéhokoliv druhu, je vždy zakončena skříní. Umístění těchto skříní 

ale nemusí být identické. V tabulce č. 4 jsou uvedeny druhy elektrických přípojek, k nim 

příslušné typy zakončovaných skříní a jejich poloha na odběratelově objektu. Jestliže se 

nenachází přímo na objektu, s největší pravděpodobností jsou umístěny v jeho blízkosti 

(sloupy) nebo přímo na hranici nemovitosti. Vždy jsou situovány tak, aby k nim byl přístup i 

bez přítomnosti majitele. Výška hlavních domovních pojistkových skříní je volena tak, aby se 

k ní běžným způsobem nemohla dostat neoprávněná osoba a nemohlo tak dojít k odpojení 

proudu zbytečně nebo se zlým úmyslem. Vzhledem k poloze této přípojkové skříně, jsou její 

uzávěry řešeny tak, aby je bylo možno otevřít běžně dostupným nářadím. V opačném případě 

jsou skříně osazeny zámky, k jejichž otevření je potřeba užít speciálních klíčů. Pro dostatečné 

pochopení umístění skříní je zde uveden obrázek č. 2. 

 

Druh el. přípojky Typ zakončení Obvyklé umístění 

venkovní vedení 
hlavní domovní pojistková 

skříň 
2,5 – 3 m nad terénem 

kabelové vedení 
hlavní domovní kabelová 

skříň 
0,6 – 1,5 m nad teréném 

Tab. č. 4.: Umístění a druhy domovních skříní 
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Obr. č. 2.: HDS a přípojka provedená venkovním vedením 

Kombinaci obou předchozích není potřeba nijak popisovat, protože v tomto případě 

jsou skříně vždy zakončeny alespoň jedním z výše uvedených druhů, v závislosti na 

koncovém druhu připojení. Mohou existovat i jiné způsoby provedení elektrických přípojek 

např. společné domovní elektrické instalace, kdy je napojeno více odběratelů z jedné přípojky. 

Analogie z předchozími typy však bývá zachována. Každá přípojková pojistková skříň je 

označena bezpečnostní značkou. Ta je zobrazena na obrázku č. 3. a vychází z normy ČSN 

IEC 417 (česká ČSN 34 5555) [3, 9, 20]. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Obr. č. 3.: Bezpečnostní značky [1, 19] 
 

5.5. Hlavní domovní skříně a způsoby odpojení energie 

Hlavní domovní pojistkové a hlavní domovní kabelové skříně se od sebe v některých 

detailech odlišují, ale jejich princip je naprosto identický. Proto bývají obvykle označovány 

komplexně jako hlavní domovní skříně (dále jen HDS). Jejich funkce spočívá v možnosti 

odpojení celého objektu od elektrické energie z jakéhokoliv důvodu. HDS pod svým krytím 

HDS 

Venkovní vedení 
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mívají umístěny tzv. pojistky. Podle toho, na jaké napětí jsou objekty napojeny, v sobě HDS 

ukrývají jednu nebo tři pojistky. Jediná pojistka postačí k odpojení napětí o velikosti 230 V. 

Jestliže je ale objekt napájen napětím o hodnotě 400 V, je napojen na tzv. třífázovou soustavu 

a u takové je jištěná každá fáze samostatně. Proto jsou v takové skříni vždy tři pojistky. HDS 

mohou být provedeny nejrůznějšími způsoby. Odpojovacím prvkem jsou zde ale vždy 

pojistky. Podle toho, jaký typ pojistek je v HDS použit, se dělí na: 

 

 - nožové 

 - válcové 

 - válcové s odpojovačem 

 
5.5.1. Nožové pojistky v HDS 

HDS, ve které je použit nožový typ pojistek, je vyobrazena na obrázku č. 4. Většinou 

se zde jedná o keramické pojistky, které nelze s ničím zaměnit. Oba její konce jsou opatřeny 

kovovými plechy, tzv. noži. Odpojení elektrické energie se zde provádí vysunutím těchto 

pojistek mimo skříň. To se provádí pomocí speciální izolované rukojeti nazývané jako 

„žehlička“, která je vyobrazena na obrázku č. 5. Tato „žehlička“ se zasouvá do profilovaných 

plechů, které jsou k pojistce připevněny. Následně se provede vytrhnutí pojistky. V případě 

třífázové soustavy je nutné postupně vysunout všechny 3 pojistky. Tyto odpojovací rukojeti 

bývají občas umístěny přímo v HDS. Jestliže tomu tak není, není přítomen odborně způsobilý 

pracovník v elektrotechnice, který „žehličku“ vlastní a hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné 

provést odpojení i kleštěmi, které však musí mít prokazatelnou izolační schopnost. Při 

takovém odpojování je nutné dbát maximální možné opatrnosti a vyvarovat se jakémukoliv 

kontaktu se živými částmi uvnitř HDS. 

5.5.2. Válcové pojistky v HDS 

Pokud je HDS vybavena válcovými pojistkami, je způsob odpojení objektu od 

elektřiny obdobný. V tomto případě se ovšem pojistky nalézají v keramických objímkách, u 

kterých jsou na předních stranách kontrolní sklíčka. Takovou HDS zobrazuje obrázek č. 6., 

který je umístěn v příloze tohoto dokumentu. Pro přerušení přívodu elektrické energie je 

nutné tyto objímky vyšroubovat a pojistky z nich vyjmout. 
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                      Obr. č. 4.: Nožové pojistky v HDS         Obr. č. 5.: „Žehlička“

5.5.3. Válcové pojistky s odpojovačem v HDS 

Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob odpojení přívodu elektrické energie. 

Pojistky jsou provedeny na zcela podobném systému jako u předchozího modelu, ale v 

takovém případě je v HDS umístěn pákový mechanismus, díky kterému se odpojí všechny tři 

fáze současně. Tento způsob provedení je znázorněn na obrázku č.7. umístěném rovněž 

v příloze. 

 
5.6. Kryty přípojkových skříní 

Pro odpojení objektu od zdroje napájení je potřeba znát polohu HDS, druh 

mechanismu, kterým bude odpojení realizováno a v neposlední řadě také způsob, kterým bude 

možné HDS otevřít. První dvě kritéria jsou vyřešena v předchozích kapitolách. Způsob, jakým 

je HDS uzavřena, se liší především polohou a materiálovým provedením skříně. Je-li přípojka 

provedena venkovním vedením, je HDS umístěna tak, že za normálních podmínek není 

přístupná. Zpravidla ji lze otevřít běžným nářadím např. šroubovákem. V opačném případě 

jsou dvířka opatřena speciálním elektrikářským zámkem. Pro jejich otevření je nutné použít 

adekvátní klíč. Jednotlivé typy zámků a klíčů jsou zobrazeny v příloze toho dokumentu. 

 



   15 

5.7. Náhradní zdroje elektrické energie 

V současné době je závislost na elektrické energii stále více silnější. V nemocnicích, 

specializovaných provozech ale i v domácnostech nalézáme přístroje, jenž se mohou 

v důsledku výpadku elektrického proudu poškodit nebo vážným způsobem ohrozit jejich 

funkci. Řešením je nepřetržitá dodávka energie. Kontinuální napájení při výpadku elektrické 

energie zajišťují tzv. náhradní zdroje elektřiny. Mezi takové patří baterie, UPS 

(„Uninterruptible Power System“), nebo motorgenerátory. Z hlediska rychlého a efektivního 

odpojení objektu jsou náhradní zdroje zasahujícím hasičům spíše na obtíž. Do této kategorie 

lze zařadit i neoprávněné odebírání elektrické energie, které se provádějí např. 

prodlužovacími kabely nebo „černými“ přípojkami. 

 

Akumulátorové baterie a UPS jsou dvě naprosto společné zařízení. Jejich rozdíl 

spočívá v tom, že UPS je přístroj, ve kterém jsou baterie uschovány a efektivně propojeny.  

Statický zdroj nepřerušeného napájení UPS pracuje na bázi uchování elektrické energie 

v akumulátorech. Jejich dobíjení je realizováno individuálně a závisí na způsobu zapojení 

zdroje UPS. Bateriemi probíhá stejnosměrný proud. Pokud je požadavek, aby výstupem byl 

proud střídavý, je nutné provádět jeho transformaci. K tomuto účelu slouží tzv. střídač, jehož 

úkolem je vytvořit elektrickou energii s parametry napájecí sítě. Doba dodávky elektrické 

energie se pohybuje v řádech několika desítek minut až do několika hodin nepřetržité 

dodávky. 

 

Motorgenerátory jsou rotační stroje přeměňující primární energii (palivo) na energii 

elektrickou v rotačním soustrojí. Obsahují spalovací hnací motor, na který je napojen 

elektrický generátor. Charakteristickými vlastnostmi oproti statickým zdrojům jsou pomalejší 

doba náběhu ,předehřev chladící kapaliny a hlučnost chodu. Existují v mnoha provedeních od 

malých elektrocentrálen až po obrovské dieselagregáty. Jejich velikost bývá podmíněna 

jmenovitým výkonem. Provoz je prakticky nepřetržitý, závislý pouze na dodávce paliva [17]. 

 

Umístění náhradních zdrojů energie bývá libovolné a  nevyvstává povinnost tyto místa 

označovat. Jejich umístění a vyřazení z činnosti je potřeba vždy konzultovat s majitelem 

objektu, protože je zde předpoklad, že zajišťují dodávku energie pro nákladné nebo jiným 

způsobem cenné zařízení. Vypnutí se provede dle pokynů majitele nebo vypnutím příslušného 

tlačítka, pokud je k dispozici. 
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5.8. Návrh postupu odpojení elektrické energie při zásahu 

Pro účely tohoto textu je nutno definovat, při kterých činnostech je vůbec nutno 

odpojovat elektřinu od objektu. Jestliže budou pominuty specifické důvody a přetrvávající 

úraz v důsledku kontaktu osoby a elektrického proudu, připadnou v úvahu pouze dva typy 

událostí. Jedná se o požár (pokud nemáme k dispozici dostatečné množství nevodivých 

hasebních látek) nebo záplavy. V obou případech bude postup činností identický, a proto 

budou popsány jako jeden celek. Celý návrh taktiky zásahu je zaměřen na samostatné rodinné 

domy. Proto bude postup doplněn o poznámku, ve které bude zahrnuta odlišnost, jež se týká 

typových i netypových bytových domů. Po příjezdu na místo zásahu by mohl způsob dalších 

činností probíhat takto: 

 

 1. Průzkum 

Prvotním průzkumem by mělo být zjištěno, jakého rozsahu je daná MU. Mimo jiné je nutno 

vyhodnotit zda je s ohledem na okolnosti v místě zásahu potřeba vypnutí elektrické energie. 

Jestliže se rozhodne, že bude elektrická energie vypnuta, průzkumem se zjistí poloha HDS 

v návaznosti na volbu technických prostředků. 

 2. Záchrana osob a zvířat 

V tomto kroku nelze předem definovat, která činnost má být prvotně provedena. Zda-li 

záchranářské práce, nebo odpojení elektrické energie z důvodu zajištění bezpečnosti. Pokud 

se bude jednat o nebezpečí z prodlení, měla by být záchrana lidského života prioritní. O tom 

ovšem rozhodne velitel zásahu. Ideální případ by byl ten, kdyby průzkum a odpojení zdroje 

napájení objektu probíhaly současně, díky čemuž by záchrana osob neměla žádnou časovou 

prodlevu. Každý zásah je ale specifický a vše se odvíjí i podle počtu hasičů na místě. 

 3. Odpojení elektrické energie 

Jelikož se práce zabývá touto problematikou hlouběji, bude i postup popsán poněkud 

podrobněji. K odpojení elektřiny postačí jeden člověk. 

  a) Vhodný výběr technických prostředků 

Podle předem provedeného průzkumu a polohy HDS se provede výběr technických 

prostředků. Je tedy vhodné, aby se pověřený zasahující hasič vybavil jedním dílem 

nastavovacího žebříku (jestliže je HDS běžně nedosažitelná), příslušným klíčem či kufříkem 

s páčícím nářadím, hasičskou sekyrkou a pokud je to ve výbavě dané jednotky i elektrikářskou 

„žehličkou“. 
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  b) Ustavení žebříku 

Jak vyplývá z logiky věci, tento krok je nutný v případě, že je přípojka provedena venkovním 

vedením, HDS je umístěna v minimální výšce 2,5 m a není běžně přístupná. 

  c) Otevření dvířek HDS 

K provedení tohoto úkolu bude potřeba nářadí z páčícího kufříku, zejména speciální 

elektrikářský klíč, šroubováky, případně kombinované kleště. Pokud nebude možné dvířka 

otevřít z důvodu zkorodování uzavíracího mechanismu nebo po vyčerpání veškerých možností, 

je nutné provést jejich vypáčení či dokonce zničení. Jejich destrukce však musí být cílená, aby 

vedla k otevření HDS. 

  d) Vlastní odpojení energie 

Vlastní odpojení se provede vyjmutím pojistek z HDS. Jak již bylo zmíněno v dřívějších 

kapitolách, existuje více druhů těchto pojistek. Rozeznání jednotlivých druhů a způsob jejich 

vyjmutí by mělo být předmětem odborné přípravy. Pokud bude HDS vybavena nožovými 

pojistkami, je vhodné použit elektrikářské „žehličky“. Jestliže ji nemá jednotka k dispozici, 

použije se izolovaných kleští, přičemž je nutno postupovat obzvlášť opatrně a odpojení 

provézt jedním tahem, aby nemohlo dojít ke zkratu a následnému poškození elektrických 

rozvodů. 

  e) Ohlášení beznapěťového stavu veliteli 

Tento krok je stěžejní, neboť po jeho provedení mohou záchranné a ostatní práce pokračovat 

nebo být zahájené na plno. 

  e) Uschování pojistek 

Uschování pojistek je důležitý jistící prvek. Díky němu nebude hrozit opětovné neoprávněné 

spuštění elektřiny do objektu. Pojistky uschová hasič pověřený odpojením proudu na bezpečné 

místo. Jelikož je přívodní vedení do HDS plně funkční a tudíž pod proudem, je vhodné HDS 

analogickým způsobem opět uzavřít. 

 4. Kontrola vypnutí energie 

Po odpojení elektrické energie je potřeba tuto skutečnost ověřit. To provedou zasahující 

hasiči vizuální kontrolou a případným kontrolním rozsvícením vnitřního osvětlení. Jestliže 

dopadne kontrola negativně je pravděpodobné, že byl odpojen jiný objekt a nebo je stávající 

opatřen náhradním zdrojem elektrické energie. Označení umístění tohoto zařízení bohužel 

nebývá obvyklé a proto je nutno vyhledat majitele nebo uživatele objektu a toto zařízení 

odpojit. 

 5. Další postup činností dle velitelem zvolené taktiky zásahu 
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Poznámka: 

Pokud to nebude nezbytně nutné, není potřeba odpojovat elektrickou energii přímo 

v HDS. Lze ji odpojit pomocí hlavního jističe, který se nalézá v rozvodné skříni společně 

s elektroměrem. Je však potřeba počítat se skutečností, že do objektu až po hlavní jistič proudí 

elektrický proud. Postup odpojení je obdobný jako u odpojení celého přívodu. Jednoduchost 

tohoto způsobu ale znevýhodňuje nejednotné umístění rozvodných skříní.  

 
Metodou částečného odpojení je ale potřeba postupovat, pokud se bude zásah odvíjet 

v prostorech typových a netypových bytových domů. Zde se odpojí pouze zasažený byt nebo 

podlaží. Rozvodná skříň je umístěná na každém patře těchto domů a ve většině případů je 

společná pro všechny bytové jednotky daného podlaží. Jestliže bude pochybnost o 

bezproblémovém odpojení, vypne se hlavní domovní přívod energie. 

 
Následné zapojení objektu zpět do provozu se již neprovádí. To provede po kontrole 

všech zařízení, vedení a jistících prvků revizní technik. 
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6. Plynová zařízení 

Základní charakteristikou plynů je odlišnost od pevných a kapalných látek. Spočívá to 

ve skutečnosti, že tvar ani objem plynů nejsou vždy stálé. Vyplňují tedy celý objem nádoby, 

ve které jsou uloženy. Díky tomu je lze udržet a uchovávat v nádobách i potrubích a následně 

je přepravovat ke koncovým odběratelům. Hořlavé plyny v sobě navíc ukrývají využitelný 

zdroj energie, která se prostřednictvím plynových zařízení za dodržení bezpečnostních 

podmínek transformuje na energii tepelnou.  Pokud ovšem dojde k porušení jakéhokoliv 

článku tohoto řetězce, stávají se hořlavé plyny životu nebezpečnými, díky jejich toxicitě i 

schopnosti se kumulovat v prostorech a tím vytvářet s kyslíkem hořlavé nebo dokonce 

výbušné směsi [13]. 

 

6.1. Druhy plynů a jejich složení 

Podle [13] se ve smyslu energetického zákona za plyny považují zemní plyn, svítiplyn, 

koksárenský plyn čistý, dezagační a generátorový plyn, bioplyn, propan, butan a jejich směsi, 

pokud nejsou přepravovány v lahvích. Některé z těchto plynů nemají svůj charakteristický 

zápach a proto bývají odorizovány, tzn. že je plynu uměle dodáván zápach. Provádí se tak 

proto, aby mohl člověk případný unikající plyn lehce detekovat pomocí jeho smyslů a učinit 

tak příslušná opatření k zamezení možného nebezpečí. Ze všech existujících topných plynů se 

pro veřejné zásobování odběratelů používají níže uvedené. Všechny ostatní se převážně 

spotřebovávají v místě jejich výroby. 

 

 - svítiplyn (jeho výroba je již výrazně omezena) 

 - zemní plyn (naftový) 

 - propan, butan nebo jejich směs 

 

Výroba jednotlivých druhů plynů není předmětem této práce a proto nebude zmíněna. 

Za zmínku ovšem stojí vlastnosti a složení. Ty jsou uvedeny v tabulce č.5. Jsou zde údaje o 

složení jednotlivých druhů a také vlastnosti, které mají význam z hlediska požární ochrany. 

Jedná se zejména o meze koncentrací, ve kterých je plyn výbušný, jeho hustota, výhřevnost a 

zápalná teplota. Hustota má význam z hlediska místa měření koncentrací a směru šíření plynu. 

Pokud bude známá hustota, lze určit, zda je daný plyn těžší nebo lehčí než vzduch. Podle toho 

je možné následně určit polohu plynu, buďto v horní nebo dolní polovině místnosti. 

Z uvedených tabulkových údajů vyplývá, že pouze propan butan je těžší než vzduch [11]. 
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 Zemní plyn Svítiplyn Propan Butan 

Charakteristika 

bezbarvý 
bez zápachu 
hořlavý, výbušný 
dusivý 
nejedovatý 

bezbarvý 
hořlavý 
výbušný 
jedovatý 

bezbarvý 
specifického zápachu 
hořlavý, výbušný 
nejedovatý 
dusivý 

Složení 

různé dle nalezišť 
 
 85 – 98 % CH4 
     2 – 6 % CnHm 
 N2, CO2, S, H2S, H2 

různé dle výroby 
  40 – 60 % H2 
    2 – 15 % CO 
    2 – 15 % CO2 
  20 – 30 % CH4 
    1 – 10 % N2 
  S, H2S, NH3, O2 

 30 – 55 % Propan  
 45 – 70 % Butan 

Hustota 0,79 kg/m3 0,4 – 0,6 kg/m3 2,2 – 2,3 kg/m3 

Výhřevnost 32 – 35 MJ/m3 14 – 15 MJ/m3 min. 92 MJ/m3 

Zápalná teplota 650°C 560°C 400 – 500°C 

Meze výbušnosti 5 – 15 % 5 – 40 % 1,5 – 11 % 

 
Tab. č. 5.: Vlastnosti zemního plynu, svítiplynu a plynného propanu a butanu [11] 

 

Aby bylo možné využívat topných vlastností plynu, je nutné jej nějakým způsobem 

uskladnit, uchovat a dopravovat. Ke koncovým odběratelům se plyn dodává v několika 

formách. Základní principy jsou ale dva. Jedná se o dodávku plynu: 

 

 - plynové potrubí (svítiplyn, zemní plyn) 

 - tlakové nádoby (propan – butan) 

 

Jestliže bude plyn dopravován plynovým potrubím, bude jeho pohyb způsoben tlakem. 

Ten musí být vyšší než je tlak atmosférický. Podle velikosti provozního přetlaku dělíme 

potrubí do čtyř kategorií, které jsou uvedeny v tabulce č. 6. Tabulka rovněž udává limitní 

hodnoty přetlaku v plynovodech. Korekce tlaků bývá prováděna pomocí tzv. regulátorů [11]. 

 

Druh potrubí Zkratka  Pracovní přetlak 
[MPa] 

Použití 

nízkotlaké NTL 0,005 ulice, domy, továrny 

středotlaké STL 0,005 – 0,3 města, průmyslové objekty 

vysokotlaké VTL 0,3 - 4 z místa výroby do měst 

velmi vysokotlaké VVTL 4 - 10 dálková doprava 

Tab. č. 6.: Rozdělení potrubí podle tlaku [11] 
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Topným plynem uskladněným v tlakových nádobách bývá v drtivé většině případů 

propan – butan. Podle velikosti náplně a tvaru se tlakové nádoby rozdělují na lahve a sudy. 

Existuje celá škála velikostí a tvarů standardizovaných nádob, ale k dostání jsou i nevratné 

obaly v různých provedeních, které jsou určeny pro drobné spotřebiče nebo k turistickým 

účelům. Barevné provedení a označení lahví je odlišné v závislosti na plnírně, z jejíž 

lahvového parku pocházejí [11].  

 

6.2. Nebezpečí spojená s topnými plyny 

Provoz plynových zařízení a rozvody plynu jsou úzce spojeny s plynulostí jeho 

dodávek a s otázkami bezpečnosti. Rizika spojená s využíváním topných plynů vyplývají 

z nebezpečných vlastností plynu, mezi které se řadí: 

 

 - hořlavost  

 - výbušnost  

 - toxicita a nedýchatelnost 

 

Tyto rizika navíc zvyšuje fakt, že k zajištění pohybu jsou plyny udržovány pod 

určitým pracovním tlakem. V tlakových lahvích je plyn uchováván ve zkapalněném stavu. 

Jestliže dojde k ohřevu lahve, kapalina začne měnit své skupenství na plynné. Takto 

vytvořený plyn se začne rozpínat a tím pádem začne uvnitř lahve stoupat tlak. Pokud se tlak 

zvýší nad hodnotu únosnosti materiálu, může dojít k roztržení lahve a následnému poranění 

osob [11].  

 

V případě, že dojde k úniku plynu buďto z porušeného potrubí, tlakové nádoby nebo 

vadného plynového zařízení, dochází hned k několika typům nebezpečí. Jedním z nich může 

být výbušnost plynu. Jak bylo uvedeno výše, topné plyny mají své meze výbušnosti. Jestliže 

se hořlavý plyn dostane do prostředí vzdušného kyslíku, začne s ním vytvářet výbušnou resp. 

hořlavou směs. Pokud tato směs bude v určitém prostoru, začne se v něm zvyšovat 

koncentrace této směsi. Tento stav je znázorněn na obrázku č. 8. Jakmile koncentrace dojde 

k limitní hodnotě, tzv. dolní mezi výbušnosti,  stane se výbušnou. Po překročení horní meze 

výbušnosti již směs výbušná není, protože se sníží koncentrace oxidačního činidla, což 

znázorňuje modrá přímka. Tyto pravidla platí obecně pro hermeticky uzavřený prostor. Praxe 

tomu ovšem zcela neodpovídá. Červená přímka ukazuje, že nebezpečná koncentrace 
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 0%   100 %   DMV   HMV 

Nebezpečná směs 

Výbušná směs 

Koncentrace plynu 

hořlavého plynu je mnohem širší. Dolní mez výbušnosti je rozšířena o možnost hořlavosti 

směsi a stálého unikání plynu. Vznikající nebezpečnou koncentraci je potom nutné včas 

detekovat a provést příslušná opatření. Naproti tomu horní mez je dotažena až na hranici 

koncentrace. Za horní mezí výbušnosti směs sice není ani hořlavá, ani výbušná, ale nelze 

zabránit vniknutí vzdušného kyslíku do prostoru. To může nastat vlivem netěsnosti místnosti 

nebo např. otevřením dveří. Poté již stačí dodat pouze zdroj energie. Směs bude iniciována a 

může dojít k výbuchu nebo plamennému hoření. Tyto faktory mají na lidský organismus 

škodlivé účinky ve formě popálenin nebo porušení tkání [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8.: Koncentrační limity výbušnosti 

 

Společně s výbuchem je zvyšování koncentrace topných plynů spojena ještě 

s nebezpečím udušení či intoxikace. I když nejsou topné plyny využívané odběrateli jedovaté, 

nedokonalým spalováním dojde k vývinu oxidu uhelnatého, který již toxický je. Poté dochází 

k otravě organismu a s ní i k zdravotním problémům, které mohou skončit i smrtí jedince. 

Stejným způsobem člověk dopadne i v případě, že je přítomen pouze plyn a nikoliv jedovaté 

látky. Dojde k tomu v důsledku snižování koncentrace kyslíku. Topné plyny pro domácnosti 

nejsou sice jedovaté, ale jsou nedýchatelné. Jakmile dojde ke snížení koncentrace 

dýchatelného kyslíku pod hodnotu 18% objemu, může dojít k udušení člověka [13]. 

 

6.3. První pomoc při popáleninách a otravách CO 

Literatura [13] uvádí, že účinky jedovatých složek plynů a popálení plamenem mají 

přibližně stejný charakter. Závažnost popálenin spočívá v nebezpečí infekce, která se může do 

rány dostat. Rozsah a typ popálenin záleží na době působení a povaze látky, která je 

způsobila. Podle druhu poškození rozdělujeme popáleniny do čtyř stupňů, přičemž nejlehčí je 
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zarudnutí a zduření kůže, při nejhorším stupni dochází k degenerativním změnám kůže a 

odumření nervových tkání. Hlavní zásadou první pomoci je zabránění infekce, ochrana 

postiženého před prochladnutím a zajištění lékařské pomoci. Hoří-li na popáleném oděv, není 

vhodné jej hasit vodou, ale plamen udusit např. přikrývkou. Připečené části oděvu by se 

neměly nikdy sundávat, pouze je obstřihnout. Je nutné ránu sterilně zakrýt, zajistit obinadlem 

a urychleně dopravit poraněného k lékaři. 

 

Prvotním úkolem při otravách oxidem uhelnatým by mělo být vyproštění postiženého 

z nebezpečné atmosféry. Je důležité, aby zachránce dbal na vlastní bezpečnost a při 

záchranných akcích tak používal ochranné prostředky. Mezi takové se řadí např. izolační 

dýchací přístroj nebo ochranné protiplynové masky. Ty však musí být vybaveny speciálními 

filtry proti CO. Běžné filtry jsou vyrobeny na uhlíkové bázi a proto se na ně CO nenaváže. Při 

vdechování se CO v plicích váže na hemoglobin za vzniku karboxylhemoglobinu. Tato reakce 

je mnohem rychlejší než reakce hemoglobinu s kyslíkem. Tímto způsobem se výrazně 

narušuje hlavní funkce krevního barviva, tedy zásobování orgánů kyslíkem. Jakmile dojde 

k vyproštění postižené osoby z ohroženého prostoru a tato nedýchá, je nezbytné zahájit umělé 

dýchání, případně nepřímou srdeční masáž (pokud není přítomna srdeční činnost). Poté je 

potřeba neprodleně zajistit transport postiženého k lékaři [13].  

 

6.4. Plynové přípojky a stanice 

Do odběrných zařízení se plyn dodává pod přetlakem díky plynovému potrubí 

prostřednictvím plynových přípojek. Dalším druhem může být dodávka realizována pomocí 

plynových stanic. Jejich druh a velikost se odvíjí podle toho, jak je připojené plynové zařízení 

náročné na spotřebu plynu. V následujících kapitolách jsou uvedeny druhy jednotlivých 

plynových stanic, plynovodní přípojky a způsoby zastavení přívodu plynu. 

 

6.4.1. Plynové stanice 

Je-li plyn dodáván pomocí plynových stanic, jejich hlavním prvkem jsou již 

zmiňované tlakové lahve. Stanice bývají umístěny v blízkosti odběrných objektů. Podle typu 

provedení se rozdělují na: 

 

 - jednoduché 

 - společné bateriové 
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 - s maloobjemovým zásobníkem 

 - centrální 

 

Jednoduchá stanice je vyobrazena na obrázku č. 9. Je složena z jedné nebo dvou 

tlakových nádob, regulátoru a přívodního vedení. Slouží pouze jedinému odběrateli pro 

provoz několika spotřebičů. Umístění nádob bývá v bytě nebo jeho blízkosti. V tomto případě 

se uzavření přívodu plynu do spotřebičů provede prostřednictvím lahvového ventilu, který je 

umístěn na horní části lahve. Společná bateriová stanice je vybavena až šesti kusy tlakových 

nádob, které jsou spojeny do baterie a mohou být doplněny automatickým tlakovým 

přepínačem. Ten zajistí přepnutí na jinou láhev, pokud je předchozí prázdná. Lahve jsou 

umístěny v bateriovém domku, který je přistaven k obytné budově. Tento typ se uzavře 

obdobným způsobem jako v případě jednoduché stanice. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že je 

možné uzavřít všechny lahve najednou pomocí bateriového ventilu. V případě použití 

centrální stanice je v blízkosti objektu umístěn jeden nebo dva stabilní zásobníky, regulační 

zařízení a rozvodné potrubí. Stabilní tlaková nádrž je vyobrazena na obrázku č. 10. Zastavení 

přívodu plynu z takové nádrže se provede hlavním uzavíracím ventilem, který se nachází 

přímo na nádrži nebo u obvodového zdiva budovy [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.: Jednoduchá stanice 

 

Obr. č. 10.: Stabilní tlaková nádrž 

6.4.2. Plynové přípojky 

Plynovodní přípojka slouží k připojení odběrného plynového zařízení na plynárenské 

rozvodné potrubí. Přípojka začíná odbočením od plynovodu dodavatele a je ukončena 

hlavním uzávěrem odběrného plynového zařízení. Dodavatel plynu určí po dohodě 

s majitelem objektu, kde bude plynovodní přípojka provedena a kde bude umístěn hlavní 
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uzávěr plynu (dále jen HUP). Ukončení přípojky se zpravidla provádí před objektem. 

V současnosti se převážně staví středotlaké plynovody s přípojkami, jež jsou ukončeny u 

středotlakých domovních regulátorů. Ty regulují tlak plynu na požadovanou hodnotu. Konec 

přípojky je z hlediska možnosti mechanického poškození velmi nebezpečným místem, 

protože může docházet k jeho vytržení nebo uražení, zejména při provádění výkopových prací 

nebo při dopravní nehodě. Uražení přípojky má za následek prudký výron plynu a s ním 

spojené nebezpečí výbuchu v důsledku vznikání výbušné koncentrace [11].  

 

6.5. Hlavní uzávěr plynu  

Pomocí HUP je možné uzavřít přívod topného plynu do celého objektu. Jeho umístění 

je většinou jednotné, zpravidla z vnější strany obvodového zdiva nebo je součástí oplocení 

pozemku, resp. v jeho výklenku. Součástí většiny HUP jsou plynoměry a regulátory tlaku. 

Proto bývají umísťovány tak, aby k nim byl volný přístup. Prostor pro HUP musí být dobře 

větraný, je většinou chráněn skříní, která má plechová dvířka. Ta jsou označena nápisem 

„Hlavní uzávěr plynu“ nebo zkratkou „HUP“. Pro vlastní uzavření plynu se používají 

kuželové nebo kulové kohouty [11]. Skříň HUP a kulový kohout jsou zobrazeny na obrázku č. 

11. Jestliže směřuje páka ve směru potrubí, je kohout s největší pravděpodobností otevřený. 

Uzavření se provede otočením kohoutu do polohy kolmé na potrubí, tedy do polohy zavřeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11.: Skříň HUP a kulový kohout uzávěru 

 
Ostatní uzavírání přívodů topného plynu se provádí prostřednictvím ventilů přímo na 

tlakových lahvích. Druhy plynových stanic byly popsány v předchozí kapitole spolu se 

způsobem jejich vyřazení z provozu.  
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Jestliže nebudou dodrženy bezpečnostní požadavky vztahující se na plynová zařízení, 

může dojít k ohrožení životů osob, zvířat nebo ke škodám na majetku. Proto je potřeba 

bezproblémový stav plynových zařízení pravidelně kontrolovat. Norma [5] udává, že kontroly 

a revize těchto zařízení se provádí v pravidelných intervalech, pokud není místním provozním 

řádem stanoveno jinak. Revize plynového zařízení se musí provádět i v jiných případech, 

zejména při zásazích, které měly vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a v případě nucené 

odstávky z důvodu provozní nehody nebo poruchy. Z toho vyplývá, že pokud v případě MU 

při zásahu bylo nutné zastavit přívod plynu, musí být provedena celková revize zařízení. Toto 

je potřeba mít na paměti při zásazích na typové bytové domy a své snažení při uzavření plynu 

orientovat spíše na jednotlivá podlaží, pokud nehrozí žádné nebezpečí pro ostatní obyvatele 

těchto bytů. 

 

Vzhledem k poloze některých HUP (zejména v oploceních) lze v důsledku stále 

četnějšího provozu na pozemních komunikacích očekávat i dopravní nehodu automobilu, 

který narazil do skříně pro HUP a ten byl nárazem poškozen. Tento případ je nebezpečný  

z důvodu přítomnosti hořlavého plynu, vzdušného kyslíku a iniciační energie (zkrat elektrické 

instalace vozidla, horký povrch motoru apod.). Tento stav může mít za následek požár nebo 

výbuch.. Jestliže dojde k porušení vedení nad příslušným uzavíracím kohoutem, provede se 

jeho uzavření. V opačném případě je nutné kontaktovat pověřené osoby a plyn zastavit 

nadřazeným uzávěrem. 

 

6.6. Kryty HUP 

Zde platí jistá analogie se skříněmi HDS. Skříně HUP jsou opatřeny podobnými 

speciálními zámky, pro jejichž otevření je nutné vlastnit speciální klíč. Jedná se především o 

zámek ve tvaru půlměsíce nebo čtyřhranu. V případě čtyřhranu lze otevření provézt 

šroubovákem dostatečné velikosti. Typy uzávěrů těchto krytů jsou zobrazeny rovněž v příloze 

tohoto dokumentu. 

 

6.7. Návrh postupu zastavení plynu při zásahu 

Důvodů, které vedou k požadavku na vypnutí přívodu plynu je hned několik. V prvém 

případě je to především požár. Je zde přítomen iniciační zdroj i okysličovadlo a k výbuchu 

nebo podpoře hoření chybí jen únik hořlavého plynu, který je nutno eliminovat. Jelikož je 

plyn dopravován vždy s přetlakem, nehrozí tak prošlehnutí plamene dovnitř lahve nebo 
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potrubí. Dalším z nich může být únik plynu ze zařízení v důsledku poruchy či havárie a nebo 

dopravní nehody, která již byla popsána. Principielně se v těchto případech od sebe zastavení 

plynu nijak výrazně neliší. 

 

6.7.1. Požár 

 1. Průzkum 

Průzkumem je nutno zjistit, jaký rozsah daná MU má a jaký způsob dodávky plynu je 

v objektu použit (plynové stanice, plynovodní přípojka). Pokud se bude jednat o požár 

rodinného domu, plyn se zastaví vždy pomocí HUP. Jestliže bude požárem zachvácen byt či 

byty jednoho podlaží typového bytové domu, je třeba pamatovat na komplikace ostatních 

nájemníků v podobě následných revizí a odpojit tak jen dané podlaží nebo jednotlivé byty. 

Jejich uzávěry jsou situovány na chodbě nebo přímo v bytech (nejčastěji v koupelně či na 

WC). Dále bude nutné zjistit polohu uzávěrů plynu či přímo HUP. Toto zjištění se doplní o 

informaci, jaký druh uzavíracího mechanismu je u skříně použit. V neposlední řadě je též 

důležité zjistit přítomnost tlakových lahví, které slouží k dodávce plynu pro jednotlivé 

spotřebiče. V drtivé většině případů se jedná o zásobování plynových vařičů, proto je vhodné 

tyto lahve hledat v kuchyni nebo její blízkosti. 

 2. Evakuace a záchrana ohrožených osob a zvířat 

Stejně jako u odpojení elektrické energie, ani zde nelze předem určit pořadí a důležitost 

záchrany lidského života v případě nebezpečí z prodlení nebo uzavření přívodu plynu 

v důsledku zajištění bezpečnosti obyvatel objektu či zasahujících hasičů. Ideálním případem je 

opět současné uzavření plynu spolu se záchranou. O tomto pořadí bude rozhodovat vždy 

velitel zásahu v závislosti na nebezpečnosti situace a  průběhu zásahu. 

 3. Odpojení přívodu plynu  

K odpojení přívodu plynu postačí opět jeden hasič. Postup je zaměřen spíše na plynovodní 

přípojky, protože plynové stanice nemají specifické uzávěry skříní a lze je uzavřít pouhým 

otočením ventilu. Jelikož je zastavení plynu rovněž předmětem této práce, je postup pojat 

poněkud podrobněji a rozdělen do několika podbodů. 

  a) Vhodný výběr technických prostředků 

Uzávěry plynu jsou situovány na dobře dostupných místech, proto nejsou potřeba žádné 

technické prostředky, pomocí kterých se dají překonávat výškové rozdíly apod. Po předem 

provedeném průzkumu se pověřený hasič vybaví příslušným klíčem k HUP nebo kufříkem 

s páčícím nářadím a hasičskou sekyrkou.  
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  b) Otevření skříně HUP 

Otevření se provede buď pomocí příslušného klíče nebo vhodného nástroje v páčícím kufříku. 

V případě např. zámku ve tvaru čtyřhranu je možné k otevření skříně použít dostatečně velký 

plochý šroubovák. Jestliže budou vyčerpány všechny možnosti šetrného otevření dvířek, je 

nutné použít destruktivní způsob. Stává se tak v případech, kdy je na skříni použit visací 

zámek. Tehdy je nutné jej cíleně zničit pomocí hasičské sekyrky či jiného vhodného 

technického prostředku. 

  c) Uzavření přívodu plynu 

Vlastní uzavření se provede pomocí uzavíracího kohoutu, nejčastěji kulového. Jestliže je páka 

tohoto kohoutu v poloze souběžné s potrubím, je s největší pravděpodobností přívod plynu 

otevřen. Pro jeho uzavření se páka přesune do polohy kolmé k potrubí. 

  d) Ohlášení stavu odpojení veliteli 

Tento krok je důležitý zejména pro informovanost příslušného velitele a možnost provedení 

potřebných bezpečnostních opatření. 

  e) Uzavření skříně HUP 

Pokud to bude technicky možné, je vhodné skříň HUP znovu uzavřít, aby nemohlo dojít 

k opětovnému otevření zavíracího kohoutu. 

 4. Vynesení tlakových lahví 

V případě, že se budou v objektu vyskytovat tlakové lahve a budou ovlivňovány zvyšující se 

okolní teplotou, bude vhodné tyto z objektu s nejvyšší opatrností vynést na bezpečné místo a 

bude-li to nutné i provádět jejich chlazení. Je třeba mít na paměti, že tyto lahve mohou být 

připojeny ke spotřebičům. Většinou je klíč k jejich odpojení umístěn v blízkosti lahve. I tak je 

ale vhodné se vybavit polohovacím klíčem. Odpojení příslušné hadice se provede samozřejmě 

až po předchozím uzavření ventilu. 

 5. Další postup činností dle velitelem zvolené taktiky zásahu 

 

6.7.2. Podezření na únik plynu 

 1. Průzkum 

V tomto případě je potřeba průzkumem zjistit místo předpokládaného úniku plynu a učinit 

příslušná opatření v souvislosti s možným nebezpečím. 

 2. Detekce plynů a par 

Pomocí detekční techniky lze s přesností zjistit, zda k úniku skutečně dochází, detekovat 

nebezpečnou koncentraci plynu a  případně určit místo úniku plynu. 
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 3. Nahlášení poruchového stavu havarijní plynové službě 

V závislosti na pozitivní detekci plynu prostřednictvím lidských smyslů nebo na naměřené 

nebezpečné koncentraci plynu se informují příslušné firmy, které zajistí účinnou a rychlou 

opravu. 

 4. Odpojení přívodu plynu 

Viz. kapitola 6.7.1. 

 5. Odvětrání prostoru 

Tento krok se provede vždy, když bude plyn detekován. Jestliže bude naměřena nebezpečná 

koncentrace plynu, je potřeba vyloučit jakékoliv iniciační zdroje. Odvětrání se provede buď 

přirozenou cestou pomocí otevření oken a dveří nebo se nasadí přetlakový ventilátor. 

 6. Další postup činností určí velitel 

 

6.7.3. Dopravní nehoda (automobil narazil do HUP) 

 1. Průzkum 

Průzkumem bude zjištěno do jaké míry je skříň, resp. HUP poškozen a zda uniká plyn. Únik 

plynu lze snadno detekovat podle jeho syčení vlivem přetlaku v potrubí a neustálé dodávky 

tohoto media. Vzhledem k míře poškození vozidla a zaklínění osob je nutné zvolit taktiku 

zásahu tak, aby bylo co nejrychleji odvráceno nebezpečí výbuchu (uniká-li plyn) a  zásah 

proveden co možná nejrychleji. 

 (A) Osoby nejsou zaklíněny, vozidlo je bez osádky 

 2. Vyloučení iniciačních zdrojů 

Tímto krokem se rozumí odpojení akumulátoru vozidla, aby nedošlo ke zkratu 

elektroinstalace. Poté je důležité vyloučit další iniciátory, kterými mohou být např. nedopalky 

cigaret od přihlížejících osob. 

 3. Nasazení přetlakové ventilace 

Pomocí přetlakové ventilace bude plyn rozptýlen do okolního vzduchu a jeho koncentrace se 

bude udržovat na nízké, bezpečné úrovni. Bude tak zajištěno i postupné snižování teploty 

horkého povrchu motoru. Při tomto kroku je důležité zajistit, aby ventilátor nebyl současně 

iniciátorem. Je proto vhodné nastartovat ventilátor v bezpečné vzdálenosti od místa nehody a 

potom jej zde  přemístit.  

 4. Odtažení vozidla 

Odtažení havarovaného vozidla se provede podle situace u zásahu. Jestliže bude vozidlo stát 

na vlastních kolech a bude s ním možná manipulace, mohou jej hasiči odtlačit vlastními 
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silami, bude-li jich dostatečný počet. V opačném případě se odtažení provede pomocí 

cisternové automobilové stříkačky, resp. jejího navijáku či pomocí ocelových lan, které se 

připojí k závěsu zásahového vozidla. 

 5. Průzkum a odpojení přívodu plynu 

Po otevření dvířek skříně je nutné posoudit situaci v prostoru HUP. Pokud je potrubí 

poškozeno nad místem uložení uzavíracího kohoutu, stačí jej pouze uzavřít. Jestliže bude ale 

potrubí porušeno pod kohoutem, bude nutné ponechat přetlakovou ventilaci v chodu a pokusit 

se zastavit plyn jiným způsobem. Je-li to ve výbavě dané zasahující jednotky, je možné využít 

hydraulického vyprošťovacího nářadí a pomocí rozpínáku potrubí sevřít pod místem úniku. 

V opačném případě je možné vrazit do místa úniku dřevěný kolík a použít jej jako ucpávku. 

Bude-li HUP poškozen, je vždy potřeba kontaktovat majitele a havarijní plynovou službu. 

Současně s těmito úkoly je třeba průběžně měřit koncentraci plynu a kontrolovat její 

bezpečnou úroveň. 

 6. Evakuace bezprostředního okolí 

Jestliže bude přetrvávat nebezpečí výbuchu, bude nutné evakuovat obyvatele okolních budov.  

 7. Další postup činností určí velitel 

  

 (B) Osoby zaklíněny ve vozidle 

 2. Vyloučení iniciačních zdrojů 

 3. Nasazení přetlakové ventilace  

 4. Vyproštění osob 

Jestliže jsou ve vozidle zaklíněny osoby, není vhodné s ním manipulovat. Nejprve je nutné 

zajistit vozidlo proti pohybu a zaklíněné osoby vyprostit. Tento krok by měl být poměrně 

rychlý vzhledem k minimalizaci možného nebezpečí. Ostatní kroky jsou obdobné jako u 

případu, kdy se ve vozidle osoby nevyskytují. 
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7. Rozvody vody 

Ve srovnání s předchozími kapitolami nepředstavuje voda umístěná a rozvedená v 

objektech žádné nebezpečí. V praxi se s jejím únikem v objektech mohou hasiči setkat 

prakticky pouze ve dvou případech. Jedná se o prasknutí potrubí vlivem únavy materiálu či 

netěsnostmi jednotlivých těsnění nebo při požáru v důsledku přetavení plastového potrubí, 

které v posledních letech nabývá na oblibě. Voda je do objektů přiváděna pod určitým 

přetlakem. Při porušení těsnosti potrubí přetlak způsobí její prudký únik. V závislosti na čase 

může dojít k postupnému vytopení nejen daného bytu, ale i bytů, které jsou situovány pod 

ním.  

 

7.1. Vodovodní přípojka 

Do vnitřního vodovodu se voda dodává dvěma způsoby. Jedná se o dodávku vody 

z veřejného vodovodu a nebo z vlastního zdravotně nezávadného zdroje. Takový zdroj může 

představovat např. studna, ze které se voda čerpá pomocí elektrických čerpadel. Pro každý 

objekt je vytvořena samostatná vodovodní přípojka. Je to spojovací potrubí mezi veřejným 

vodovodem a vnitřními vodovodními rozvody. Jejím začátkem je navrtávka nebo odbočka na 

veřejném vodovodu a ukončuje se vodoměrnou sestavou. Každá vodovodní přípojka je 

opatřena uzavíracím ventilem, tzv. hlavním uzávěrem vody (dále jen HUV), který je 

znázorněn na obrázku č. 12. [10]. Zpravidla bývá situován ve sklepech budov nebo na nejníže 

položeném místě. Jeho poloha bývá ovšem nejednotná a proto se obtížněji hledá. Je tedy 

vhodné kontaktovat např. domovníka nebo jiného nájemníka bytu a informaci o uzavíracích 

ventilech od něj získat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12.: Hlavní uzávěr vody 
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7.2. Rozvod vody v objektech 

Podle toho, jakým způsobem je potrubní síť vnitřního rozvodu vody provedena, 

rozděluje se na: 

 - ležaté potrubí 

 - stojaté potrubí 

 - připojovací potrubí 

 - cirkula ční potrubí   

 

Ležaté potrubí je charakteristické tím, že se vede na stěnách nebo na společných 

závěsech pod stropy v chodbách spolu s ostatními rozvody. Přivádí se jím voda ke stoupacím 

potrubím , které vodu vedou ve svislém směru. Před každým stoupacím potrubím je osazen 

uzavírací ventil s odvodněním. Voda k výtokům u zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo) se 

od stoupacích potrubí přivádí pomocí připojovacích potrubí, které jsou obvykle vedeny ve 

drážkách ve zdivu [10]. 

 

7.3. Návrh postupu zastavení vody při zásahu 

Vzhledem k faktu, že obyvatelé rodinných domů polohu jednotlivých uzavíracích 

ventilů důvěrně znají, v případě porušení těsnosti vodovodního potrubí odpojení vody 

provedou zpravidla sami. Z toho důvodu bude postup směřován spíše na obyvatele bytových 

domů. Není zcela nutné provádět odpojení vody vždy pomocí HUV. Obvykle stačí uzavřít 

ventil na příslušném poškozeném stoupacím potrubí a k následnému unikáni vody by již 

nemělo docházet. 

 

 1. Průzkum 

Průzkum je nutno provádět vždy. Díky němu lze zjistit místo úniku vody, zvolit postup činností 

a uzavřít příslušný ventil. Je potřeba zjistit polohu těchto uzavíracích ventilů ať už na 

stoupacím potrubí nebo HUV na vodovodní přípojce. V bytových domech bývají často 

uzamčeny ve sklepech. Je proto vhodné vybavit se příslušnými technickými prostředky.  

 2. Odpojení přívodu vody 

Pro odpojení vody se nejprve využije ventilu pro uzavření příslušného stoupacího vedení. 

V případě jeho nenalezení nebo větší havárie se uzavření provede HUV.  
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  a) Vhodný výběr technických prostředků 

Tento krok je nutný zejména při uschování uzavíracích ventilů ve sklepech a jen pokud nebude 

k nalezení domovník nebo jiná dotčená osoba, která klíč ke sklepu vlastní. Ve většině případů 

bývá sklep uzamčen visacím zámkem. Ten lze v případě nutnosti destruktivním způsobem 

otevřít. Proto je vhodné, aby se pověřený hasič vybavil hasičskou sekyrkou. 

  b) Vlastní uzavření přívodu vody 

Uzávěry jsou vybaveny ventily či kulovými kohouty. Jejich polohy jsou identické jako u 

odpojování plynu, tzn. v  rovnoběžné poloze páky s potrubím je přívod otevřen a v poloze 

kolmé je voda zastavena. 

  c) Kontrola uzavření vody 

Jestliže nedojde k zastavení vody po uzavření příslušného ventilu, je možné, že bylo odpojeno 

jiné stoupací potrubí. V takovém případě je potřeba vypnout vodu na správném potrubí nebo 

pomocí nadřazeného uzávěru, tedy HUV. 

 

7.4. Teplovodní vytápění 

Dalším ze všech nejčastěji používaných medií jsou v obytných domech i rozvody teplé 

vody, které slouží k vytápění objektů. Porušení těchto rozvodů nebývá příliš časté a proto je 

v této práci pouze zmíněno. Při zastavení teplovodního vytápění se postupuje obdobně jako 

v případě zastavení vody. Hlavní uzavírací ventily jsou umístěny buď v kotelně daného 

objektu a nebo u tepelného výměníku (dálkové vytápění). Hlavní uzavírací ventil zde ale 

nemá pevnou polohu a jeho umístění se může lišit. Je tedy vhodné kontaktovat osobu, která je 

za provoz kotelny odpovědná a příslušný uzávěr zastaví. V opačném případě je potřeba 

postupovat logicky a podle provedení potrubí a polohy jednotlivých ventilů uzavřít ty, které 

mají na zastavení teplé vody vliv.  
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8. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout postup a zásady bezpečného odpojení 

zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti. Vzhledem k tomu, že společným bodem 

všech těchto produktů je v naprosté většině případů určitý objekt, je jejich provázanost 

samozřejmá. Ovšem i když na sebe jednotlivá media při zásahu působí a vzájemně se 

ovlivňují, nemusí být vždy nezbytně nutné, odpojovat všechny přívody najednou. Proto jsem 

navrhl pracovní postupy odpojení odděleně a definoval, za jakých podmínek bude uzavření 

jednotlivých přívodů realizováno. 

 

Práci jsem rozdělil na tři části podle nejčastěji se vyskytujících rozvodů. U každé 

z nich jsem shrnul obecná fakta o produktech i poznatky o provedení rozvodných či 

potrubních sítí, označil možná rizika a nastínil jejich řešení. V závěru stěžejních kapitol jsem 

vypracoval postup činností, kterým by bylo možné se při zásahu řídit. Provedl jsem dělení 

postupu na jednotlivé úkony, které jsem pro upřesnění doplnil svým komentářem. Současně 

jsem navrhl, jaké technické prostředky jsou vhodné pro splnění těchto pokynů. Pro shrnutí, 

zjednodušení a zpřehlednění dané problematiky jsem vytvořil formou tabulky „operativní 

kartu“, kde jsou odpojení jednotlivých medií uvedena společně. Jsou zde kladeny logické 

otázky, na které navazuje stručná a výstižná odpověď. 

 

Při řešení tohoto problému jsem navštívil některé velitele jednotek SDH a konzultoval 

s nimi reálnost svých návrhů. Dospěl jsem k závěru, že hlavním faktorem, který ovlivňuje 

správnost, rychlost a bezpečnost postupu jsou vhodné technické prostředky. Jedná se 

především o speciální klíče k otevření krytů hlavních uzávěrů. Jejich případná nepřítomnost 

ve výbavě dané jednotky ale bývá nahrazena běžným nářadím a zručností členů SDH. Jako 

nedostatečnou vidím otázku bezpečnosti, zejména ve vztahu k elektrické energii. Málokterá 

jednotka totiž vlastní speciální „žehličku“, díky níž lze bezpečným způsobem vysunout 

nožové pojistky z HDS.  

 

Jako vhodné doplnění připravenosti členů SDH bych tedy navrhoval pravidelné 

provádění školení spojené s praktickými ukázkami umístění i otevření skříní uzávěrů a 

dovybavení jednotek příslušnými klíči i univerzálními „žehličkami“. 

 

 



   35 

Seznam zdrojů informací 

[1] Bezpečnostní tabulky : Pozor! Pod napětím [online]. 2009 [cit. 2009-04-05]. Dostupný 

z WWW: <http://www.e-safetyshop.eu>. 

[2] ČSN 33 0010: Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy, 

Praha, 1989, 8 s. 

[3] ČSN 33 3320: Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, Český normalizační 

institut, Praha, 1996, 12 s. 

[4] ČSN 34 3100: Elektrické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 

elektrických zařízeních, Praha, 1990, 60 s. 

[5] ČSN 38 6405: Plynová zařízení. Zásady provozu, Vydavatelství norem, Praha, 1990, 

32 s. 

[6] DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

[7] DOHNAL, Jiří, LOŠÁK, Jiří. Technické prostředky požární ochrany I.. 1. vyd. 

Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 99 s. ISBN 80-

86111-22-9. 

[8] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Statistické ročenky 

Hasičského záchranného sboru ČR [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z 

WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky.aspx>.  

[9] GROSSMANN, František. Elektrická zařízení : zásady bezpečnosti z pohledu 

podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : 

RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 148 s. 

[10] HÁJEK, Václav, et al. Pozemní stavitelství III. : pro 3. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. 

Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 229 s. 

[11] JELÍNEK, Vladimír, NOVÁK, Rudolf. Technická zařízení budov : plynová zařízení. 

1. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1995. 51 s. ISBN 80-01-01376-6. 

[12] KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 2. dopl. vyd. Praha : Galén, c2001. xxiv, 949. 

ISBN 80-7262-101-7. 

[13] KOCIÁNOVÁ, Václava. Plynová zařízení : zásady bezpečného provozu. 1. vyd. 

Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 83 s. ISBN 80-

238-9181-2. 

[14] Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sbírka 

interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 



   36 

republiky a náměstka ministra vnitra : Pokyn č. 40 generálního ředitele HZS ČR a 

náměstka ministra vnitra ze dne 29. října 2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek 

PO, ve znění pozdějších pokynů. Praha, 2001. (Metodické listy č. N 13, N 14, P 12, P 

25). 

[15] Přispěvatelé Wikipedie. Elektřina [online]. 2009. [cit. 2009-03-24]. Dostupný z 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrika#cite_note-psn-0>. 

[16] ŠEVČÍK, Libor, DVOŘÁK, Otto. Hašení elektrických zařízení pod napětím [online]. 

2003 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/150hori/2003/duben/strana12.html>. 

[17] VRÁNA, Václav. Bezpečný provoz elektrických zařízení (EZ) : Určeno pro 

bakalářské studijní programy na FBI [online]. 2007 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z 

WWW: <http://fei1.vsb.cz/kat452/VSB.CZ/BC_FBI/Prednasky/BP_EZ_07.pdf>. 

[18] Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[19] Značky výstrahy : Riz. úrazu elektřinou [online]. c2002 [cit. 2009-04-18]. Dostupný z 

WWW: <http://www.stromprop.cz/eshop2/>. 

[20] ŽILA, Bohuslav, ŠEBESTOVÁ, Jana, DORDA, Svatopluk. Bezpečnostní předpisy 

pro činnost na elektrických zařízeních: Výběr z norem, zákonů a vyhlášek : testové 

otázky a doporučená metodika. Odborná korektura František Grossmann. 3. vyd. 

Ostrava : Grafické systémy, 2004. 115 s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   37 

Seznam použitých zkratek 

 
Zkratka Její vysvětlení 

CO   Oxid uhelnatý 

DMV   Dolní mez výbušnosti 

HDS   Hlavní domovní skříň 

HMV   Horní mez výbušnosti 

HUP   Hlavní uzávěr plynu 

HUV   Hlavní uzávěr vody 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

MU   Mimořádná událost 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

UPS   Uninterruptible Power System (záložní zdroj) 

 
Tab. č. 7.: Seznam použitých zkratek 
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Příloha č. 1.: Návrh postupu odpojení el. energie rozvodů medií (operativní karta) 
Svák, T.: Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti 

                     1  

Návrh postupu odpojení el. energie a rozvodů medií (operativní karta) 

Čím otevřít? 
 

Kdy 
odpojovat? 

Kde hledat 
uzávěry? Co s sebou? 

Jak odpojit? Poznámka 

- speciální klíč ve tvaru 
čtyřhranu, půlměsíce, 
půlměsíce s drážkami 
- šroubovák Elektrická 

energie 

 - Požár 
 - Záplavy 
 - Nebezpečí úrazu   
   el. proudem 

HDS 
- obvodové zdi 
budovy, blízké sloupy, 
oplocení pozemku 
Hlavní jisti č 
- uvnitř objektu, na 
každém patře (bytový 
dům) 

- kufřík s páčícím 
nářadím, „žehlička“,  
- sekyrka, 1 díl žebříku 
(je-li HDS vysoko) 

Válcové pojistky 
- vyšroubovat 
Válcové s odpoj. 
- zatáhnout za páčky 
Nožové pojistky 
- vysunout ven 
(„žehlička“, kleště) 

- nelze-li otevřít, 
cíleně zničit dvířka 
- osobní bezpečnost 
(izolované kleště, 
zamezit kontaktu 
s živou části v HDS 
- uschovat pojistky 
- informovat velitele 

- speciální klíč ve tvaru 
čtyřhranu, půlměsíce 
- šroubovák 

Plyn 
 - Požár 
 - Únik plynu 
 - Dopravní nehoda 

Uzávěr plynu  
- na každém podlaží, 
uvnitř bytu (bytový 
dům) 
Plynové stanice, HUP 
- obvodové zdivo 
budovy, oplocení, 
poblíž objektu 

- kufřík s páčícím 
nářadím, sekyrka 
- dřevěný kolík, 
ventilátor, hydraulické 
nářadí (dopr. nehoda) 

Plynová stanice 
- zastavit ventil, uzavřít 
kohout 
HUP 
- uzavřít kohout 
Dopravní nehoda 
- ucpat, sevřít potrubí, 
- volat plynovou službu 

- nelze-li otevřít, 
cíleně zničit dvířka 
- vyloučit iniciátory 
- odvětrat prostory 
- vynést a chladit 
ohrožené tlakové 
lahve 
- informovat velitele 

Rozvody 
vody 

 - Požár  
   (prohoření plast.  
    potrubí) 
 - Prasknutí potrubí 

Ventil na stoupacím 
potrubí  
- na chodbách, ve 
sklepech 
HUV 
- sklepy, suterénní 
prostory 

- hasičská sekyrka 
(visací zámek) 
- kufřík s páčícím 
nářadím (uzavřené 
dveře) 

Ventil na stoupacím 
potrubí  
- otočit ventilem, 
uzavřít kohout 
HUV 
- uzavřít kohout 

- najít odpovědnou 
osobu (nehrozí 
nebezpečí) 
- prvotně uzavřít 
stoupací potrubí, není-
li kohout k nalezení 
pak HUV 

Zkratky: HDS – hlavní domovní skříň, HUP – hlavní uzávěr plynu, HUV  – hlavní uzávěr vody



  
Příloha č. 2.: Obrázky 
Svák, T.: Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti 
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Obr. č. 6.: Válcové pojistky v HDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 7.: Odpojovač a válcové pojistky 

 
 
 
 
 



  
Příloha č. 3.: Typy uzavíracích zámků a jejich klíče 
Svák, T.: Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti 

  1   

 

Obr. č. 13.: Typ 1 – půlměsíc 
 
 

Obr. č. 15.: Typ 2 
 
 

Obr. č. 17.: Typ 3 - čtyřhran 

 
Obr. č. 14.: Klíč k typu 1 

 
 
 
 

 
Obr. č. 16.: Klíč k typu 2 
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K tomuto typu zámku bohužel 
nebyl zjištěn a vyfocen klíč, 

nicméně jej lze otevřít 
prostřednictvím dvou plochých 

šroubováků. 

Obr. č. 18.: Klíč k typu 3 

 
Obr. č. 19.: Typ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 21.: Typ 6 – půlměsíc s drážkou 

Obr. č. 22.: Typ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 20.: Typ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
K otevření těchto uzávěrů 
postačí plochý šroubovák 

vhodné velikosti. 
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Obr. č. 23.: Klíč k typu 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Příslušný zámek k tomuto klíči 
bohužel nebyl zjištěn a vyfocen. 
Jeho podoba by ale mohla být 

zřejmá z obrázku. 


