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Anotace  

 

POŠÍK, Š. Nebezpečí při zásahu na objekt s fotovoltaickou elektrárnou : bakalářská práce, 

Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010, 50 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením hrozících nebezpečí při zásazích 

na objekty s fotovoltaickou elektrárnou. Jsou zde formulována doporučení pro zajištění 

bezpečnosti zasahujících hasičů z hlediska instalovaných zařízení a s ohledem na způsob 

vypínání napájení apod. Mimo jiné práce obsahuje informace o fotovoltaickém jevu, popisuje 

různé varianty instalací fotovoltaických systémů a jejich součásti a obsahuje poznatky ze 

zásahů tohoto typu u nás a v zahraničí. 
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POŠÍK,Š. A Hazard in the Course of Intervention in a Building with a Photovoltaic Power 

System : thesis, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010, 50 p. 

 

My thesis deals with description and ranking of impending dangers during actions of 

fire rescue brigades in buildings with photovoltaic power station. In this thesis there are 

defined recommendations for ensuring of safety of firemen in term of installed facilities and 

considering to way of disconnecting from electric power. Otherwise the thesis involves 

information about photovoltaic effect, describes different variants of installation of 

photovoltaic systems and their components and contains experiences from fire rescue actions 
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1 Úvod 

Energie je jednou z nejdůležitějších věcí na této planetě. Činnost, pohyb, vývoj, to vše 

je doprovázeno přeměnami energie z jedné formy do formy jiné. Většinu energie si naše 

civilizace bere z fosilních paliv, tj. ze zásob, které tady rostliny po miliony let vytvářely a 

které nyní čerpáme rychlostí o několik řádů převyšující rychlost jejich tvorby (uhlí, ropa, 

zemní plyn). Prvním problémem je, že se tyto zásoby fosilních paliv v budoucnu vyčerpají. 

Druhým vážným problémem je, že těžba a spalování fosilních paliv pozvolna mění naše 

životní prostředí, především atmosféru. Při těchto činnostech se do atmosféry uvolňuje metan, 

ale hlavně také oxid uhličitý, jehož obsah ve vzduchu stále stoupá [1]. 

I tyto dva faktory způsobily, že je v nynější době aktuální hledat alternativní zdroje 

energie. Protože je nejvýznamnější formou energie pro naši civilizaci nepochybně elektřina, 

buduje se po celém světě, ale i u nás, stále více a více fotovoltaických (dále jen „FV“) 

elektráren všech velikostí, které nám díky FV jevu umožňují vyrábět elektřinu ze slunečního 

záření (viz Obrázek č. 1). 

 

Obrázek č. 1 – Graf vývoje instalovaného výkonu fotovoltaiky v ČR [23] 
 

Jednotky hasičských záchranných sborů a sborů dobrovolných hasičů často zasahují 

např. při požárech rodinných domů, výrobních a skladovacích hal, výjimkou nejsou v letních 

měsících ani požáry polí a luk (viz příloha č. 1) a právě na tyto objekty se v dnešní době 

nejčastěji instalují FV elektrárny. 

Cílem této práce je zhodnotit nebezpečí při zásazích na objektech vybavených FV 

elektrárnou a formulovat doporučení pro zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů z hlediska 

instalovaných zařízení a s ohledem na způsob vypínání napájení apod. a navrhnout pro tuto 

problematiku metodický list. Mimo jiné práce obsahuje informace o Slunci jako o zdroji 
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energie, FV jevu, popis technického řešení FV elektráren, jejich rozdělení a poznatky ze 

zásahů u objektů s FV elektrárnou nebo objektů obdobného charakteru u nás a v zahraničí. 



 3 

2 Rešerše 

MUNTINGER, Karel ; BERANOVSKÝ, Jiří; TOMEŠ, Milan. Fotovoltaika : elektřina ze 

slunce. 2. vydání. Brno : ERA, 2008. 81 s. ISBN 978-80-7366-133-5. 

Tato publikace přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, 

jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde také popsány pomocná zařízení a komponenty 

fotovoltaických systémů. 

 

 

MV GŘ HZS. Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. 561 s. ISBN 978-80-7385-026-5. 

Tato publikace se skládá z jednotlivých metodických listů. Každý metodický list 

stručně popisuje postupy při konkrétním zásahu a obsahuje vždy tři základní kapitoly: 

Charakteristika – popisuje rizika, Úkoly a postup činnosti – jednotlivé kroky, které je třeba 

učinit a Očekávané zvláštnosti – specifika, se kterými je nutné počítat při konkrétním zásahu.  

 

 

Fire Engineering [online]. 2009 [cit. 2010-04-22]. Solar Electric Systems and Firefighter 

Safety. Dostupné z WWW: <www.fireengineering.com>. 

Na této internetové stránce se nachází několik článků zabývajících se problematikou 

fotovoltaických elektráren. Je zde upozorněno na nebezpečí, které fotovoltaické elektrárny 

představují a také jsou tu nastíněna řešení problémů při zásahu.  
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3 Slunce – zdroj energie fotovoltaických (solárních ) 

elektráren 

Základním zdrojem energie pro FV elektrárny je Slunce. Dopadající energie na Zemi 

je zhruba 10 000krát větší, než je průměrná roční spotřeba energie celého světa.  

 Slunce je nejbližší hvězda Zemi, centrální těleso naší sluneční soustavy. Průměr 

Slunce je 1 400 000 km, což je asi stonásobek průměru Země. Skládá se hlavně z vodíku a 

helia. Energie na Slunci vzniká díky jaderným reakcím [3]. 

Ze Slunce je energie přenášena na Zemi ve formě elektromagnetického záření. Část 

dopadajícího záření je ovšem při průchodu atmosférou pohlcena či odražena a na zemský 

povrch tedy dopadá (v závislosti na momentálním stavu atmosféry) již méně než 1000 W/m2 

při slunečním svitu [1], [3], [6]. 

Veškeré sluneční záření přicházející na zemský povrch se nazývá globální záření a 

zahrnuje záření všech vlnových délek přicházející ze všech směrů. Toto globální záření je 

tvořeno zářením přímým (při jasné, bezmračné obloze) a difúzním neboli rozptýleným (při 

zatažené obloze je přítomna jen tato složka) (viz Obrázek č. 2) [3].  

 

Obrázek č. 2 – Ztráty solárního záření při průchodech atmosférou 
 

Sluneční záření se vyznačuje značnou časovou a oblastní nerovnoměrností. V letním 

půlroce dopadne na zem přibližně 75 % z celoročního globálního záření, navíc jsou velké 

rozdíly v závislosti na geografické poloze, dokonce i v rámci samotné České republiky jsou 

určité rozdíly mezi jednotlivými regiony (viz Obrázek č. 3) [7].  
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Obrázek č. 3 – Globální záření na území ČR [7] 
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4 Fotovoltaika 

4.1 Fotovoltaika obecn ě 

Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov, řeckého φώς [phos] = světlo a ze jména 

italského fyzika Alessandra Volty. To v překladu znamená přímou přeměnu energie 

slunečního záření na elektřinu. Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný růst 

produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje FV systém lepší alternativu, 

než je připojení k elektrické síti, nejen v Africe, ale i ve střední Evropě [1]. 

4.2 Fotovoltaický jev  

Objev FV jevu se připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, který jej odhalil při 

experimentech v roce 1839. V roce 1904 jej fyzikálně popsal Albert Einstein.  

Obecně tento proces spočívá v použití polovodičového prvku (fotovoltaický článek), 

který je upraven tak, aby uvolňoval nabité částice, což je základ pro vznik elektrického 

proudu. Každý solární článek je tvořen alespoň dvěma vrstvami takových polovodičů, z nichž 

jeden je nabitý kladně (P) a druhý záporně (N).Tím vzniká jeden přechod PN. Na rozhraní 

dvou polovodičových materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Světlo se 

skládá z nesčetných drobných nosičů energie, fotonů. Dopadnou-li tyto fotony na solární 

článek, dochází k uvolnění elektronů na n-vrstvě a jejich přesunu k p-vrstvě křemíkového 

polovodiče (viz Obrázek č. 4). Tento přesun je vlastně průtok stejnosměrného elektrického 

proudu, který probíhá vždy od mínusu k plusu. Velikost proudu je přímo úměrná ploše 

solárního článku a intenzitě dopadajícího slunečního záření [9]. 

 

 

Obrázek č. 4 – Princip fotovoltaického jevu [9] 
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 Napětí jednoho článku je příliš nízké pro další běžné využití (0,5 V). Sériovým 

propojením více článků můžeme získat napětí 12, 24 nebo 48 V, které je již použitelné v 

různých typech FV systémů. Sériovým nebo i paralelním elektrickým propojením solárních 

článků vzniká po jejich zapouzdření FV panel [8], [9]. 
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5 Fotovoltaické články 

5.1 Vývoj FV článků 

5.1.1 1. generace 

Jde o FV články využívající jako základ křemíkové desky. Jsou dnes nejrozšířenější 

technologií na trhu. Dosahují poměrně vysoké účinnosti (v sériové výrobě 16 až 19 %, 

některé struktury až 24 %) a dlouhodobé stability výkonu [1], [10]. 

5.1.2 2. generace 

Impulsem pro vývoj článků 2. generace byly snahy o snížení výrobních nákladů 

úsporou drahého základního materiálu – křemíku. Tyto články se vyznačují 100 krát až 1000 

krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou (thin-film). S úsporou materiálu došlo v 

porovnání s články 1. generace k poklesu výrobních nákladů, nevýhodami jsou nižší životnost 

a výše dosahované účinnosti, která je obvykle znatelně nižší v porovnání s panely 1. generace 

(v sériové výrobě obecně pod 10%). Tyto tenkovrstvé články mohou být díky své pružnosti a 

ohebnosti součástí oblečení či batohů [1], [10]. 

5.1.3 3. generace 

Pokus o „fotovoltaickou revoluci“ představují solární články třetí generace. Zde je 

hlavním cílem nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně 

generovaných párů elektron - díra („proudový“ zisk), ale i maximalizace využití energie 

dopadajících fotonů („napěťový“ zisk). Tyto články se v současné praxi téměř nevyužívají 

(problémy s nízkou účinností, častá malá stabilita vlastností, krátká životnost) [1], [10]. 

5.2 Nejčastěji používané typy FV článků 

5.2.1 Křemíkové monokrystalické články 

Základní a nejstarší typ FV článků jsou články vyráběné z monokrystalického křemíku 

(viz Obrázek č. 5). Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 17%. Vyžadují přesné 

natáčení k jihu. Barva je černá s pravidelnými obrazci [1], [11]. 
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Obrázek č. 5 – Panel z monokrystalických článků [11] 
 

5.2.2 Křemíkové polykrystalické články 

Tento typ je v našich podmínkách nejpoužívanější. Základem je, podobně jako u 

monokrystalických článků, křemíková podložka. Články se skládají z většího počtu menších 

polykrystalů. Účinnost se pohybuje v rozmezí 10 až 14%. Je třeba o trochu větší plochy než u 

monokrystalických článků, ale nejsou tak citlivé na odklon od jihu. Barva je tmavomodrá s 

nepravidelnými obrazci (viz Obrázek č. 6) [1], [11].  

 
Obrázek č. 6 – Panel z polykrystalických článků [11] 

5.2.3 Křemíkové amorfní články 

Tyto články mají oproti výše popsaným typům výhodu v tom, že je k jejich výrobě 

spotřebováno podstatně méně materiálu a proto jsou znatelně levnější. Účinnost těchto článků 

se pohybuje v rozmezí 4 až 8%, proto jsou tyto typy využívány v místech, kde není omezení 

prostorem. Mají nejmenší závislost na vnějším zastínění a na ročním období. Jsou černé nebo 

červeno-hnědé (viz Obrázek č. 7) [1], [11]. 

 

 
Obrázek č. 7 – Panel z amorfních článků [11] 
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6 Fotovoltaický panel (modul) a generátor (pole) 

Správnou konstrukcí a pospojováním FV článků vznikne FV panel. Vlastnosti FV 

panelů jsou různé dle výrobců. Váha panelu se pohybuje okolo 18 kg. Jeho výkon je cca od 

100 do 250 Wp/m2 (Wp (Watt peak) je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním 

zařízením za ideálních podmínek). Maximální napětí se pohybuje okolo 30 V, systémové 

napětí je až 1000V. Maximální proud je až 9 A. Cena se pohybuje kolem 10 000 Kč za kus. 

FV panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního 

záření, které je v ČR převládající. Články mají životnost delší než 30 let, po této době se 

veškeré materiály na výrobu panelů (kovy a sklo) a článků (křemík) dají recyklovat u 

specializovaných firem. 

Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat 

dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu 

apod.). Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu použití (viz Obrázek 

č. 8). Obvykle jsou po obvodu FV panely opatřeny hliníkovými (duralovými) rámy pro 

zpevnění celé konstrukce FV panelu a zároveň k usnadnění realizace uchycení panelů ke 

konstrukci FV systému. Přední krycí materiál je speciální kalené sklo (popř. teflon, litá 

pryskyřice), které odolává i silnému krupobití. Dokonalou těsnost zajišťuje vakuová laminace 

s použitím fólií z EVA (ethylenvinylacetát). Na zadní stranu může také přijít sklo nebo se 

častěji používá fólie Tedlaru (fluoropolymer) [1], [12]. 

 

 

Obrázek č. 8 – Skladba panelu s krystalickými křemíkovými články [12] 
 

 U panelů tenkovrstvých solárních článků, kde se požaduje, aby byly ohebné, nelze 

použít sklo. Využívají se tedy plastové fólie nebo nerezová ocel [1], [12]. 
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 Soubor FV panelů je označován jako FV generátor neboli pole (viz Obrázek č. 9). 

 

Obrázek č. 9 – FV generátor [24] 
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7 Fotovoltaická elektrárna 

Je to soubor menšího či většího počtu solárních panelů, popř. střídače či střídačů, 

podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž. 

Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o velice podobný 

princip. Mohou se stavět na střeše rodinného domu, chaty, výrobní haly (nemusí se pak hlídat) 

nebo třeba na poli [9]. Rozlišují se tři základní typy instalací: 

� ostrovní systémy; 

� systémy připojené do sítě; 

� BIPV (Building Integrated Photovoltaics) - fotovoltaika integrovaná do budov 

a solární parky. 

7.1 Ostrovní systémy (grid-off, stand-alone) 

Hlavním znakem těchto systémů je, že nejsou připojeny na hlavní rozvodnou 

elektrickou síť. Obvykle zásobují pouze malou část území, někdy jsou užity pouze pro pohon 

určitého přístroje. Obecně lze tedy říci, že ostrovní systémy se používají tam, kde by bylo 

nákladné rozvádět elektřinu z hlavní elektrické sítě (chalupy, karavany, jachty apod.) [7].  

 

Ostrovní systémy se dále dělí na: 

� systémy s přímým napájením; 

� systémy s akumulací elektrické energie;  

� hybridní systémy. 

7.1.1 Systémy s p římým napájením 

Tato varianta se používá v případech, kdy je připojené elektrické zařízení funkční 

jenom po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se pouze o propojení solárního 

modulu a spotřebiče přes regulátor napětí, např. při čerpání vody (viz Obrázek č. 10) [7], [8]. 
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Obrázek č. 10 – Schéma zapojení systému s přímým napájením [7] 
 

7.1.2 Systémy s akumulací elektrické energie 

Tato varianta je použita v případech, kdy potřeba elektřiny nastává i v době bez 

slunečního záření. Z tohoto důvodu mají tyto ostrovní systémy speciální akumulátorové 

baterie, konstruované pro pomalé nabíjení i vybíjení (automobilové akumulátory nejsou 

vhodné, protože jsou konstruovány pro vysoký proud za krátký časový úsek). Optimální 

nabíjení a vybíjení akumulátorů je zajištěno regulátorem dobíjení (viz Obrázek č. 11). K 

ostrovnímu systému lze připojit spotřebiče napájené stejnosměrným proudem (napětí systému 

bývá zpravidla 12 nebo 24 V), případně běžné síťové spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes 

napěťový střídač [7], [8]. 

 

Obrázek č. 11 – Schéma zapojení systému s akumulací el. energie [7] 
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7.1.3 Hybridní systémy 

Používají se tam, kde je nutný celoroční provoz se značným vytížením. Zde jsou FV 

systémy doplňovány alternativním zdrojem energie, kterým může být např. větrná elektrárna, 

elektrocentrála, kogenerační jednotka atd. (viz Obrázek č. 12) [7], [8] 

 

Obrázek č. 12 – Schéma zapojení hybridního systému [7] 
 

7.2 Systémy p řipojené do sít ě (grid-on, grid-connected) 

Síťové systémy se liší od ostrovních tím, že jsou zapojeny do hlavní rozvodné sítě. 

Toto lze uskutečnit díky střídačům, které synchronizují napětí a frekvenci vstupního proudu 

z FV systému na proud typický pro hlavní rozvodnou síť [13].   

Jsou zpravidla budovány na střechách rodinných domů (1-10 kWp) a administrativních 

budovách (10 kWp – stovky kWp). 

 

Existují dva způsoby zapojení: 

� systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků; 

� systémy pro prodej elektrické energie do sítě. 

7.2.1 Systémy pro vlastní spot řebu a prodej p řebytk ů 

Systémy v této konfiguraci obsahují FV panely připojené na napěťový střídač a 

zvláštní elektroměr pro odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. Celý tento okruh je připojen 

na samostatný jistič a přepěťovou ochranu do rozvaděče v daném objektu (viz Obrázek č. 13) 

[7]. 
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Obrázek č. 13 – Schéma zapojení systému pro vlastní spotřebu a prodej přebytků [7] 
 

7.2.2 Systémy pro výhradní prodej elektrické energi e do sít ě 

Systém, který produkuje elektrickou energii výhradně pro výkup, obsahuje FV panely 

připojené na napěťový střídač a elektroměr pro odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. 

Veškerá vyrobená elektrická energie je dodávána do distribuční sítě za výkupní cenu (viz 

Obrázek č. 14) [7]. 

 

Obrázek č. 14 – Schéma zapojení systému pro výhradní prodej el. energie [7] 
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7.3 BIPV - fotovoltaika integrovaná do budov a FV  parky 

BIPV (Building Integrated Photovoltaics) jsou systémy, které jsou instalovány přímo 

do střech nebo fasád budov (viz Obrázek č. 15). Aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích 

budov představuje významný fenomén. Pláště jsou vystavovány nemalým energetickým 

tokům v podobě slunečního záření a využívání této energie představuje významný přínos v 

úspoře primárních energií [8], [13]. 

 

Obrázek č. 15 – Plochá střecha s integrovaným fotovoltaickým systémem [25] 
 

 
FV elektrárny instalované na pozemku (FV parky) jsou obvykle velké systémy o 

výkonech v řádech stovek kWp až MWp. Jsou výkonnostně limitovány výhradně velikostí a 

charakterem (sklonem) pozemku a dále dostupností dostatečně kapacitní elektrické přípojky 

(vedení 22kV, 35kV nebo 110kV) pro dodávání energie do rozvodné sítě nebo do regionální 

distribuční sítě. Celý pozemek je nutno z bezpečnostních důvodů oplotit nebo jinak zamezit 

přístupu osob do prostoru elektrárny. FV elektrárny se neobejdou bez nutné údržby 

(odstraňování sněhu, sekání trávy, údržba konstrukcí) a ostrahy. Elektrárnu je možné umístit i 

na pozemek pastvin a skot využívat pro spásání trávy pod panely. Součástí elektráren nad 100 

kW jsou trafostanice, u kterých je i rozvaděč pro celý FV park (viz Obrázek č. 16) [7]. 

 

Obrázek č. 16 – Schéma zapojení solárního parku [7] 
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8 Pomocná za řízení a komponenty FV elektráren 

8.1 Akumulátory 

Energii vyrobenou FV panely je nutné v ostrovních solárních systémech skladovat, 

aby ji poté bylo možné využívat v noci nebo v době méně příznivého slunečního svitu. 

Neexistuje standardní akumulátor, který by byl ve stejné míře vhodný pro všechny aplikace. 

Z tohoto důvodu jsou na trhu nabízeny různé typy s odlišnými vlastnostmi. 

8.1.1 Olověné 

Tyto akumulátory se skládají z elektrod na bázi olova, elektrolyt je zředěná kyselina 

sírová (H2SO4) o koncentraci přibližně 35% obj. (v plně nabitém stavu). Od automobilových 

akumulátorů se liší tím, že jsou optimalizovány na hluboké vybíjení, vydrží větší počet cyklů 

vybití – nabití a mají nízké samovybíjení. Základní chemická reakce probíhající v olověných 

akumulátorech: 

424242 22 PbSOOHPbSOPbOSOHPb ++↔++  

PbO2 – oxid olovičitý 

PbSO4 – síran olovnatý 

 

Existují v různých provedeních: 

� baterie složené z jednotlivých 2V článků v průhledných nádobkách s volně 

nalitým elektrolytem; 

� šestičlánkové 12V baterie; 

� tzv. bezúdržbové - uzavřené baterie s elektrolytem nasáklým v porézní tkanině 

nebo s elektrolytem ve formě hustého gelu; tento typ akumulátoru má 

vestavěný speciální ventil, který je určen k regulaci pracovního tlaku uvnitř 

akumulátoru a současně se jedná o bezpečnostní přetlakový ventil [1]. 

8.1.2 Alkalické 

Tyto akumulátory se vyrábějí jako otevřené (odšroubovatelné víčko a tlaková 

pojistka). Elektrolytem je 20 až 22%ní roztok hydroxidu draselného (KOH) nebo sodného 

(NaOH). Nejrozšířenějším typem jsou niklokadmiové (Ni-Cd) akumulátory. Základní 

chemické reakce probíhající uvnitř Ni-Cd akumulátoru jsou: [14] 

   322 ONiCdNiOCdO +↔+  
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    CdO – oxid kademnatý 

    NiO – oxid nikelnatý 

    Ni2O3 – oxid niklitý 

Chemická reakce nabíjení a vybíjení: 

222 )()(222 OHCdOHNiCdOHNiOOH +↔++  

 NiOOH – oxid hydroxid niklitý 

 Ni(OH)2 – hydroxid nikelnatý 

 Cd(OH)2 – hydroxid kademnatý 

8.2 Regulátory nabíjení akumulátor ů 

Regulátor tvoří spojovací článek mezi FV generátorem, akumulátorem a spotřebičem. 

Jeho úkolem je řízení procesu nabíjení a vybíjení. K tomu patří v podstatě tři úkoly: 

� zajistit optimální nabíjení akumulátoru (např. při úplném nabití odpojit FV 

generátor od akumulátoru) 

� zabránit vybíjení akumulátoru přes FV generátor (FV generátor se za tmy 

chová jako spotřebič, regulátor zabrání “obrácenému proudu“) 

� chránit akumulátor před hlubokým vybitím (při úplném vybití odpojit 

spotřebič od akumulátoru) [3]. 

8.3 Střídače proudu (m ěniče, invertory) 

Střídač zajišťuje konverzi stejnosměrného napětí a proudu na střídavý - DC/AC - se 

síťovou frekvencí 50 Hz. Až 20 000krát za sekundu zapíná a vypíná stejnosměrný proud a ten 

pak lze přeměnit na požadované výstupní napětí (viz Obrázek č. 17). Střídač může udávat 

informace o vyrobené energii a může být vybaven displejem, který zachycuje aktuální stav 

systému. Cena se pohybuje cca od 40 až do 120 tis., záleží na vlastnostech [1]. 

 

Obrázek č. 17 – Ukázka střídače [11] 
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Podle oblasti použití rozlišujeme dva druhy: 

� izolované – vyrábějí střídavý proud v ostrovních systémech, mají výkon mezi 

100 W a 2 kW a vstupní napětí 12 V, 24 V a 48 V; některé mají vestavěnou 

regulaci nabíjení akumulátorů (není potřeba samostatný regulátor nabíjení); 

� spojené se sítí – mají výkon od 100 W do 5 kW a vstupní napětí až několik set 

voltů; můžou mít jednofázový výstup 230V nebo třífázový výstup 400V; 

neustále sledují síťové napětí a při výpadku proudu či odpojení sítě napájení 

ihned ukončí (důležité např. při opravářských pracích). 

 

Střídače napětí mají vestavěných několik typů ochran, jako je např. ochrana proti 

přetížení, ochrana proti přepětí na výstupu, ochrana proti vysokému stejnosměrnému napětí na 

vstupu, ochrana proti zkratu na výstupu, ochrana proti přepólování na vstupu, tepelná 

ochrana.  

Střídač napětí s výkonem od 300W by měl mít zajištěno kvalitní pasivní chlazení přes 

obal vyrobený z masivního hliníkového profilu. S výkonem nad cca 300W mají také aktivní 

chlazení pomocí vestavěného ventilátoru [3], [15]. 

8.4 Elektrická vedení ve FV elektrárnách 

V těchto rozvodech mohou být napětí typicky až 1000 V a to při dostatečném výkonu. 

Je tedy nutné použít speciální odolné solární kabely, aby se předešlo případným rizikům úrazu 

nebo požáru. Ve FV elektrárnách se používají hlavně následující typy vedení: 

8.4.1 Solární vedení 

Tím se rozumí propojení FV panelů mezi sebou a se střídači speciálními solárními 

kabely. Na trhu je spousta výrobců a hodně typů těchto kabelů (viz Obrázek č. 18) [3]. 

Většina má však podobné vlastnosti: 

� pokládka přímo na střechu, do venkovního prostředí bez přídavné ochrany; 

� extrémní odolnost k výkyvům teplot : od -40 do +120 °C; 

� odolnost vůči atmosférickým vlivům, UV záření, ozónu; 

� odolnost vůči kyselému prostředí a produktům organického rozpadu, hydrolýze 

a čpavku; 

� izolace je ze zesítěného kopolymeru polyolefínu; 

� pocínované žíly – nedochází k oxidaci. 
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Příklad solárního kabelu: ÖLFLEX® SOLAR XLR 

 

Obrázek č. 18 – Solární kabel ÖLFLEX® SOLAR XLR [3] 
 

Konstrukce kabelu ÖLFLEX® SOLAR XLR: 

� vodič – lanko z jemných pocínovaných měděných drátů; 

� izolace žíly – ze zesítěného PE (polyethylen) + PP (polypropylen); 

� vnější plášť – ze zesítěného PE + PP. 

8.4.2 Propojovací vedení 

� mezi akumulátorem a izolovaným střídačem – zpravidla se zde používají 

kabely s pryžovým pláštěm; 

� mezi regulátorem nabíjení a spotřebičem – pomocí kabelů běžných na trhu [3]. 

8.4.3 Vedení v zemi 

Tento typ vedení se nejčastěji používá ve FV parcích. Zde je možno použít např. 

energetický kabel NYY-J (viz Obrázek č. 19) [3]. 

 

Obrázek č. 19 – Energetický kabel NYY-J [3] 
 

Konstrukce kabelu NYY-J: 

� vodič – plné nebo lanované měděné jádro; 

� izolace žíly – samozhášející PVC (polvinylchlorid); 

� vnější plášť – samozhášející PVC. 

8.5 Nosná konstrukce FV panel ů 

Nezanedbatelnou částí FV elektrárny je bezesporu nosná konstrukce FV panelů. 

Materiál konstrukce a způsob uchycení by měl odolat povětrnosti a zajistit stabilitu po celou 

dobu životnosti FV elektrárny. U střešních instalací by měl být projekt uchycení panelů opřen 

o statický posudek.  
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8.5.1 Konstrukce pro sedlové st řechy 

Nosným prvkem zde jsou hliníkové profily přichycené speciálními háky ke konstrukci 

střechy. K profilům jsou připevněny FV panely (viz Obrázek č. 20). Tato konstrukce je snad 

vůbec nejpoužívanější zejména pro její jednoduchost, snadnou montáž a nízkou cenu [17]. 

 

Obrázek č. 20 – Instalace na sedlové střeše [26] 
 

8.5.2 Konstrukce pro ploché st řechy  

Tyto konstrukce jsou většinou tvořeny ocelovými pozinkovanými profily 

trojúhelníkového tvaru, které jsou vzájemně „zavětrované“ a podélně spojené hliníkovým 

profilem pro uchycení FV panelů (viz Obrázek č. 21). Konstrukce se ke střeše připevňuje buď 

napevno chemickými kotvami, nebo se zatíží betonovými bloky či dlaždicemi [17]. 

 

Obrázek č. 21 – Instalace na rovné střeše [27] 

8.5.3 Konstrukce pro volná prostranství 

Stejné řešení jako u plochých střech se používá i u větších elektráren postavených na 

volných prostranstvích s tím rozdílem, že konstrukce se spojuje pevně se zemí a to buď 

závrtnými šrouby, pozinkovanými profily zatlačenými do země, nebo betonovými základy 

(viz Obrázek č. 22).  
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Obrázek č. 22 – Instalace na volném prostranství  

8.5.4 Polohovatelné systémy 

Dalším možným způsobem pro uchycení FV panelů jsou polohovatelné systémy tzv. 

trackery (viz Obrázek č. 23). Tracker automaticky otáčí a naklání panely ke Slunci. 

Nevýhodou ovšem zůstávají zvýšené počáteční náklady, vlastní spotřeba elektrického proudu 

a nutná údržba [16], [17]. 

 

Obrázek č. 23 – Ukázka dvouosého trackeru [27] 



 23 

9 Ochrana FV elektráren p řed bleskem 

Ochrana před bleskem je důležitá zvláště v polohách s častými bouřkami a na 

vyvýšených objektech. V zásadě se jedná o dva druhy ochrany. 

9.1 Vnější ochrana  

Tu představují hlavně bleskosvody umístěné na vrcholu střechy a uzemněné svody. Ty 

tvoří kolem budovy Faradayovu klec svádějící elektrický výboj blesku na zem a zamezující 

tak škodám uvnitř objektu. Nosnou konstrukci FV systému pak stačí propojit s uzemňovacím 

vodičem. Tam, kde se neuvažuje o instalaci bleskosvodů, je třeba uzemnit alespoň regulátor 

nabíjení či střídač pomocí dostatečně dimenzovaného vodiče [3]. 

9.2 Vnit řní ochrana  

Ta má zamezit poškození elektrických zařízení, například střídače, vlivem přepětí. 

Toto přepětí vzniká nejen přímým zásahem bleskem, ale také indukcí ve vodivých smyčkách 

vznikajících propojením modulů. Tyto indukované napěťové špičky jsou přepěťovými 

ochranami na kladném i záporném vstupu střídače odváděny zemnicím vedení do země. Jako 

přepěťových ochran se užívají různé druhy jiskřišť nebo bleskojistek, moderní řešení pak 

představuje kombinovaná ochrana [3]. 
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10 Látky vyskytující se ve fotovoltaických za řízeních a 

jejich vlastnosti 

10.1 Fotovoltaické panely 

10.1.1 EVA folie (ethylenvinylacetát) 

Tabulka č. 1 – Vlastnosti EVA 
Vzhled průhledná průsvitná, bez zápachu 
Teplota tání (°C) 105 
Reaktivita za normálních podmínek nereaktivní 
Hořlavost hořlavá látka  

Rozpustnost ve vod ě nerozpustná 
 

− Zdravotní nebezpečnost: Při tepelném rozkladu dochází ke vzniku uhlíku, oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého, kyseliny octové a jiných nebezpečných látek [22]. 

10.1.2 PET folie 

Tabulka č. 2 – Vlastnosti PET 
Vzhled mléčná barva, bez zápachu 
Teplota tání (°C) 250-260 
Teplota vzplanutí (°C) 390-410 
Hustota (voda = 1) 1,36 
Reaktivita za normálních podmínek nereaktivní 
Rozpustnost ve vod ě nerozpustná 

 
− Zdravotní nebezpečnost: Při tepelném rozkladu dochází ke vzniku oxidů uhlíku a 

acetaldehydu [22]. 

10.2 Kabelová vedení 

10.2.1 Izolace z PE + PP 

Tabulka č. 3 – Vlastnosti PE a PP 
  PE PP 

Teplota tání (°C)  cca 130 160-170 
Teplota vzplanutí (°C)  370 350-370 
Teplota vznícení (°C)  390-400 370-390 
Hustota (voda = 1) 0,94-0,96 0,9-0,91 

Reaktivita za normálních podmínek nereaktivní  za normálních podmínek nereaktivní  
Rozpustnost ve vod ě nerozpustný nerozpustný 
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− Zdravotní nebezpečnost: 

   PE – Při hoření se tvoří CO (extrémně hořlavý, toxický). Při  

vysokých teplotách je možný vznik látek s dráždivými nebo 

senzibilizujícími účinky. 

PP – Při hoření vznikají dráždivé plyny a hustý kouř, látka se rozkládá  

a vzniká CO, CO2 a H2O [22]. 

10.2.2 Izolace z PVC (polyvinylchlorid) 

Tabulka č. 4 – Vlastnosti PVC 
Teplota vzplanutí (°C) 345-530 
Teplota vznícení (°C) 435-530 
Hustota (voda = 1) 1,32-1,36 
Reaktivita za normálních podmínek nereaktivní 
Rozpustnost ve vod ě nerozpustný 

 
− Zdravotní nebezpečnost: Při tepelném rozkladu dochází ke vzniku toxických zplodin 

zejména chlorovodíku a oxidů uhlíku [22]. 

10.3 Akumulátory 

10.3.1 Roztok kyseliny sírové (H 2SO4) 

− Vzhled: Bezbarvá, olejovitá hygroskopická kapalina se slabým zápachem. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 5 – Vlastnosti H2SO4 

Teplota varu (°C) 112 (37,8% roztok) 
Teplota tání (°C) -60 (37,8% roztok) 
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 1,285 (37,8% roztok) 

 
− Zdravotní nebezpečnost:  

 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 

Velmi nebezpečná látka. Páry vznikající při silném zahřátí kapaliny způsobují silné 

poleptání očí, kůže a dýchacích cest. Vysoké koncentrace par mohou vést k zástavě 

dýchání a činnosti srdce [22]. 
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10.3.2 Oxid olovi čitý (PbO 2) 

− Vzhled: Hnědý krystalický prášek. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 6 – Vlastnosti PbO2 

Teplota tání (°C) 290 (rozklad) 
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 9,38 

 
− Zdravotní nebezpečnost: 

   H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 

H360Fd - Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na  

poškození plodu v těle matky. 

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo  

opakované expozici.  

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Prach a výpary se vstřebávají sliznicemi dýchacích cest a plícemi. Vzniká postižení 

střev, nervového systému a krve. Při zahřátí až k rozpadu se tvoří jedovaté oxidy olova 

[22]. 

10.3.3  Síran olovnatý (PbSO 4) 

− Vzhled: Bílý krystalický prášek. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 7 – Vlastnosti PbSO4 

Teplota tání (°C) 1167 
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 6,20 

 
− Zdravotní nebezpečnost:  

  H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 

H360Fd - Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na  

poškození plodu v těle matky. 

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo  

opakované expozici.  
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H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Mimořádně nebezpečná látka. Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i 

kapalinou. Při velmi  silném zahřátí  vznik jedovatých  par (kovové páry, oxidy olova) 

[22]. 

10.3.4 Hydroxid draselný (KOH) 

− Vzhled: Bezbarvá nebo nažloutlá viskózní kapalina bez zápachu. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 8 – Vlastnosti KOH 
Teplota varu (°C) 112, závisí na koncentraci   
Teplota tání (°C) -6, závisí na koncentraci   
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 1,5   

 
− Zdravotní nebezpečnost: 

   H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 

Velmi nebezpečná látka. Kontakt s tekutinou způsobí velmi těžké a hluboké poleptání 

kůže a očí. Požití vede k rozsáhlým poškozením stěn zažívacího traktu [22]. 

10.3.5 Hydroxid sodný (NaOH) 

− Vzhled: Bezbarvá olejovitá kapalina. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 9 – Vlastnosti NaOH 
Teplota varu (°C) 143 (50% roztok), závisí na koncentraci  
Teplota tání (°C) 12 (50% roztok), závisí na koncentraci   
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 1,5 (50% roztok) , závisí na koncentraci 

 
− Zdravotní nebezpečnost:  

  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 

Velmi nebezpečná látka. Roztok vede k těžkým poleptáním, zvláště očí. 

Vdechnutí par nebo vodní suspense vyvolá těžké poleptání dýchacích cest. Požití vede 

k rozsáhlému zničení stěn jícnu a při přežití k tvorbě jizevnatých zúžení [22]. 
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10.3.6 Oxid kademnatý (CdO) 

− Vzhled: Tmavě hnědý prášek nebo krychlové krystalky, bez zápachu. 

 

− Vlastnosti:  

 

Tabulka č. 10 – Vlastnosti CdO 
Teplota varu (°C) 1559 
Teplota tání (°C) 900 – 1000 (rozklad) 
Hustota (voda = 1) 6,95 – 8,15 

 
− Zdravotní nebezpečnost:  

H330 - Při vdechování může způsobit smrt. 

H350 - Může vyvolat rakovinu. 

H341 - Podezření na genetické poškození. 

H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na  

poškození plodu v těle matky. 

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované  

expozici . 

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Jde o jedovatou, vysoce toxickou látku. Je nebezpečný pro pokožku, oči a dýchací 

cesty (při expozici se významně uplatňuje pronikání látky pokožkou).Uvolňuje 

jedovaté plyny i při požáru [22]. 

10.3.7 Oxid nikelnatý (NiO) 

− Vzhled: Tmavé krystalky, bez zápachu. 

− Vlastnosti: 

Tabulka č. 11 – Vlastnosti NiO 
Teplota tání (°C) 2090 
Teplota vzplanutí (°C) nehořlavá látka 
Hustota (voda = 1) 7,4 

 
− Zdravotní nebezpečnost: 

   H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování. 

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní  
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organismy. 

Při zahřátí se může rozkládat a tvořit žíravé a/nebo toxické dýmy. Dlouhodobá 

expozice vdechováním může vést ke vzniku rakoviny a při styku s kůží může vyvolat 

sensibilaci [22]. 

10.3.8 Oxid niklitý (Ni 2O3) 

− Vzhled: Šedý až černý prášek.  

− Vlastnosti: Nehořlavá látka. 

− Zdravotní nebezpečnost:  

  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování. 

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní  

organismy. 

 

Při zahřátí se může rozkládat a tvořit žíravé a/nebo toxické dýmy. Dlouhodobá 

expozice vdechováním může vést ke vzniku rakoviny a při styku s kůží může vyvolat 

sensibilaci [22]. 
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11 Primární nebezpe čí 

11.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

1. Charakteristika 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem spočívá v jeho průchodu lidským tělem, 

protože může mít za následek zastavení srdečního svalu, jeho ochrnutí a přerušení krevního 

oběhu. Dalším účinkem elektrického proudu může dojít k popálení těla elektrickým 

obloukem, k ochrnutí částí těla a k poškození tkání [2].  

 

Účinky proudu na postiženého závisí na:         

� velikosti proudu, který prochází tělem; 

� cestě, kterou proud tělem prochází; 

� době působení; 

� kmitočtu proudu; 

� zdravotním stavu člověka. 

 

Účinky elektrického proudu jsou různé též podle druhu proudu. U stejnosměrného 

proudu dochází k elektrochemickému působení (elektrolýze), tj. rozkladu buněk, čímž 

dochází k jejich zanikání (smrtelná hodnota 0,5 A). Střídavý proud o kmitočtu 40 až 60 Hz 

způsobuje svalové křeče a znemožňuje postiženému, aby pustil uchopený vodič. Srdce 

postiženého se rozkmitá vysokým kmitočtem, čímž přestane čerpat krev a organismus 

dočasně ochrne (smrtelná hodnota 0,1 A) [18]. 

 

2. Popis nebezpečí 

Jedná se o nejzávažnější nebezpečí v souvislosti s touto problematikou. Jeden FV 

panel dokáže vyprodukovat max. 30 V stejnosměrného napětí. Jejich vzájemným 

pospojováním do tzv. větví však FV elektrárna vyrábí ve dne od 120 až do 1000 

V stejnosměrného napětí a velikost stejnosměrného proudu se pohybuje od 6 do 9 A. 

Nebezpečí trvá i při zataženém počasí. Jedině v noci nekomplikuje z tohoto hlediska 

přítomnost FV elektrárny zásah (umělé zdroje osvětlení na místě události nejsou dostatečně 

výkonné na vytvoření nebezpečného napětí z FV panelů). Toto nebezpečí hrozí především 

v půdních prostorách, kde jsou kabely taženy nejčastěji v tzv. husím krku. Při požáru může 

dojít k prohoření izolací či mechanickému poškození kabelů. 
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3. Vypnutí el. proudu 

Úplné vypnutí el. proudu v těchto objektech není až tak jednoduché. V budovách se 

zpravidla vedle hlavní rozvodné skříně s jističi instaluje podružný rozvaděč se střídačem pro 

FV elektrárnu (ve FV parcích je to umístěno u trafostanice). Vypnutím hlavního jističe 

přerušíme přívod el. energie z rozvodné sítě. V rozvaděči pro FV elektrárnu můžeme vypnout 

přívod el. energie od panelů a také od případných náhradních zdrojů energie (akumulátory). 

V celém objektu (kromě el. vedení mezi panely a panely a střídačem.(viz Obrázek č. 24) by 

už  neměl být žádný zdroj nebezpečí úrazu el. proudem. V některých případech, kde není 

podružný rozvaděč u hlavní rozvodné skříně, se můžeme setkat s tím, že vypínání přívodu el. 

energie z FV elektrárny je umístěno přímo s ostatními jističi.  

 

Obrázek č. 24 – Části, které jsou stále pod proudem [24] 
 

Vypnutí el. proudu ve vedení mezi panely a střídačem 

Panely jsou zapojovány do jednotlivých větví (viz příloha č. 2) podle schopnosti 

střídače, tzn., že systém složený např. z 32 panelů může být zapojen např. do čtyřech větví po 

osmi panelech (4x8). Při odpojení vstupního kabelu u prvního panelu ve větvi a výstupního 

kabelu u posledního panelu ve větvi (to uděláme ve všech větvích) se zbavíme přítomnosti 

stejnosměrného proudu ve vedení od panelů ke střídači. Samotné panely a vedení propojující 

panely mezi sebou bude stále nebezpečné.  

Na každém panelu je zezadu připojovací box (viz Obrázek č. 8), ze kterého jsou 

vyvedeny dva kabely (plus a minus) s rychlospojkami (viz Obrázek č. 25), kterými je panel 

zapojen do systému. Typ rychlospojek se liší podle výrobce. 
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Obrázek č. 25 – Rychlospojky a jejich izolace 
 

Tento způsob odpojení se ale nedá při zásahu téměř využít. Bez znalosti schéma 

zapojení jednotlivých větví v konkrétním případě je tento způsob vyloučen. Navíc přístup 

k panelům může být komplikovaný a nebo úplně vyloučen. 

 

Vypnutí el. proudu i mezi panely 

Toho docílíme tím, že zajistíme, aby FV elektrárna přestala vyrábět el. energii a to tak, že 

něčím panely překryjeme. Němečtí hasiči se pokoušeli zakrýt plochu panelů pěnou. 

Elektrárna sice začala vyrábět menší množství el. energie, ale i to stále ohrožovalo lidský 

život. Pěna stejně po krátkém čase stekla [5]. V USA v Kalifornii používají hasiči na zakrytí 

panelů totálně černý matný materiál (plachtovina), který nepropustí dostatečné množství 

slunečních paprsků [4]. Toto opatření je však zdlouhavé a nemusí být např. kvůli silnému 

větru či špatnému přístupu k panelům možné. V neposlední řadě, JPO nejsou takovou 

plachtou vybaveny.  

 
4. Další komplikace 

Běžně používaná detekční technika u jednotek požární ochrany (JPO) nedokáže zjistit 

přítomnost stejnosměrného napětí, nesmí proto nastat mylný dojem, že vedení není pod 

proudem.  

Další problém nastává s identifikací FV vedení od panelů ke střídači. V některých 

státech USA už existuje směrnice, která udává, jak mají být značeny kabely patřící k FV 

elektrárně (viz Obrázek č. 26). Výstražné štítky se umisťují přímo na kabely nebo kabelové 

vedení, aby nemohlo dojít k jejich záměně. U nás se zatím nic takového nepoužívá. 

 

Obrázek č. 26 – Štítek označující FV vedení v USA [4] 
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Nebezpečí úrazu el. proudem také hrozí při zásahu na FV parky nejen od kabeláže 

stejnosměrného proudu, ale také kvůli trafostanici, která musí být u FV zařízeních majících 

větší výkon než 100 kW.  

11.2 Nebezpečí zřícení konstrukcí 

1. Charakteristika 

Zřícení konstrukcí může být zaviněno zejména porušením statické nebo dynamické 

únosnosti konstrukcí a snížením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb nebo 

technologických zařízení vlivem změny teplot, zvýšeným dynamickým nebo statickým 

zatížením, porušením celistvosti konstrukcí mimořádnou událostí (např. výbuch) nebo 

činností člověka.  

Zřícení konstrukcí vyvolává další nebezpečí a komplikace pro zasahující jednotky, 

jako jsou např. zranění a zasypání osob i hasičů padajícími konstrukcemi, poškození a 

zatarasení únikových i zásahových cest nebo nebezpečí propadnutí, pádu nebo zranění při 

chůzi na troskách zřícených konstrukcí.  

Některé konstrukce jsou při stejném způsobu namáhaní náchylnější ke zřícení s 

ohledem na druh materiálu, ze kterého jsou zhotoveny. Např. ocelové konstrukce vlivem 

teplot obvyklých při běžných požárech rychle ztrácejí svoji pevnost. To platí i pro dřevěné 

konstrukce, zejména jsou-li namáhány na ohyb. Konstrukce pevně spojované, vytvořené 

nestejnými druhy materiálu, se mohou rychle bortit z důvodu nerovnoměrného pnutí nebo při 

nerovnoměrném ohřevu [2]. 

 

2. Popis nebezpečí 

Toto nebezpečí se týká především střech, na kterých jsou nainstalovány FV panely. I 

když váha těchto panelů a nosné konstrukce může dosahovat i 500 kg, zatížení je rovnoměrně 

rozprostřeno a nemělo by překročit 15 kg/m2. Jeho přítomnost však zhoršuje úsudek o 

únosnosti a stabilitě střechy a přispívá ke zřícení zejména při tepelném namáhání nosných 

konstrukcí požárem. U sedlových střech navíc hrozí sesunutí tohoto zařízení a jejich pád.  

 11.3 Nebezpečí pádu 

1. Charakteristika 

Nebezpečí pádu při zásahu nelze absolutně vyloučit. Riziko pádu je však vždy nutné 

snížit s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů. Za nebezpečný lze považovat každý pád z 

výšky nad 1,5 metru a pád do nebezpečného prostředí.  
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 Nebezpečí pádu je zapříčiněno např. ztrátou rovnováhy (např. účinek reaktivní síly  

u proudnic), nedostatečným zajištěním, povětrnostními vlivy (např. mráz, nárazový vítr), 

propadnutím či zřícením konstrukcí [2]. 

 
2. Popis nebezpečí 

Velikost tohoto nebezpečí je umocněno přítomností FV panelů a kabeláže na 

střechách. Tyto součásti FV zařízení představují překážku, ztěžují a omezují pohyb. Ve 

výjimečných případech pohyb zcela znemožňují. Panely nelze využít jako nášlapnou plochu. 

Nejsou konstruovány tak, aby vydrželi váhu člověka. Např. při požáru komína by se panel při 

našlápnutí na něj mohl poškodit a mohla by vzniknout zbytečně velká škoda. Navíc je veliké 

riziko podklouznutí na hladkém povrchu panelu a následného pádu. Také hrozí nebezpečí 

zakopnutí o kabely.  
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12 Sekundární nebezpe čí 

Tato nebezpečí se vyskytují především u objektů s FV elektrárnou, jejíž součástí jsou 

akumulátory. V České republice je výskyt těchto zařízení spíše výjimkou, proto je 

pravděpodobnost následujících nebezpečí velmi malá. 

12.1 Nebezpečí intoxikace 

1. Charakteristika  

Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organizmu člověka. Při určitém 

množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do 

organismu různými způsoby, např. vdechnutím či vstřebáním kůží. 

Příznaky intoxikace se mohou projevit bezprostředně (např. změnou barvy pokožky, 

bolestmi břicha nebo hlavy, nevolností, zvracením, dráždivým kašlem) a nebo po určité době, 

tzv. době latence. Příznaky a účinky toxické látky jsou spojeny s množstvím toxické látky, 

které kontaminovalo organizmus, dobou působení a odolností každého člověka [2].  

 

2. Popis nebezpečí 

Při požáru se z látek, které jsou v akumulátorech (viz Obrázek č. 27) obsaženy (např. 

PbSO4, CdO, Ni2O3), uvolňuje jedovatý kouř. 

 

Obrázek č. 27 – Velká záložní baterie používaná k napájení domácnosti [4] 
 

Zvýšený výskyt tohoto nebezpečí je i při požáru FV parků, kde je velký počet FV 

panelů, ze kterých se při hoření budou uvolňovat další toxické látky (HF, CO). 

12.2 Nebezpečí poleptání 

1. Charakteristika 

Poleptání vzniká přímým působením chemikálií nebo ve spojení s dalšími látkami 

(např. voda, pot). Poranění může být zevní nebo vnitřní, různé svou hloubkou a rozsahem s 
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okamžitým nebo pozdním účinkem. Většina poranění poleptáním vyžaduje lékařské ošetření. 

Při zevním poleptání může dojít při dlouhodobějším působení k poškození do hloubky. Při 

vnitřní kontaminaci organismu dochází zejména k poleptání vnitřních orgánů (např. sliznic, 

plic). Může dojít i ke vstřebávání látky a k intoxikaci organismu s dlouhou dobou latence (8-

24 hod.). Dle rozsahu vnitřní kontaminace mohou nastat komplikace ohrožující základní 

životní funkce (edém plic). 

Mezi příznaky poleptání nebo nebezpečí poleptání patří palčivá bolest kůže (kůže po 

potřísnění může být zarudlá, může se odlupovat a mohou se na ní tvořit puchýře),  

rozpadávající se oděv, změna barvy potřísněného oděvu (žíravé látky reagují s okolními 

látkami a mohou poškodit používanou požární techniku a věcné prostředky), praskot, sykot v 

konstrukcích, probíhající chemické reakce za vzniku tepla a par [2]. 

 

2. Popis nebezpečí 

V olověném i Ni-Cd akumulátoru se nachází žíravý elektrolyt (H2SO4, KOH, NaOH), 

který může při poškození obalu uniknout. Bateriová H2SO4 (roztok) navíc silně koroduje 

většinu kovů a dochází přitom k tvorbě hořlavého vodíku. Při požáru se z látek, které jsou 

v nich obsaženy (NiO, Ni2O3), uvolňuje žíravý kouř. 

12.3 Nebezpečí výbuchu 

1. Charakteristika 

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. Fyzikální výbuch je 

způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která má za následek zvýšení 

tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto zařízení. Chemický výbuch 

je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem nebo jiným 

oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo tepelného 

rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku.  

Na nebezpečí výbuchu mohou upozornit např. zvukové efekty (praskot, vibrace) nebo 

viditelné deformace zařízení.  

Výbuch je zpravidla charakterizován projevy, jako je např. hluk, tlakový ráz, 

odlétávající části, sálavé teplo či zplodiny hoření nebo tepelného rozkladu.  

Následkem výbuchu může dojít např. k narušení konstrukcí, usmrcení a poranění osob 

do značné vzdálenosti (ztráta vědomí, poškození sluchu), zasažení nebo poškození 

zásahových a únikových cest, poškození požární techniky, věcných prostředků a zařízení 

požární ochrany nebo vzniku, rozšíření či uhašení požáru [2]. 
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2. Popis nebezpečí 

Fyzikální výbuch hrozí především při zkratu nebo přebíjení akumulátorů, kdy jimi 

protéká velké množství proudu a uvolňují se plyny, které nestíhají unikat nebo nemají kudy 

unikat (u hermeticky uzavřených akumulátorů) a narůstající tlak způsobí explozi. 

Hrozí zde i nebezpečí chemického výbuchu zapříčiněné přítomností vodíku. Při 

nabíjecím procesu, při přebíjení akumulátorů a při vysoké teplotě elektrolytu, kterou způsobí 

případný požár, se uvolňuje z akumulátorů právě vodík, který tvoří s kyslíkem výbušnou 

směs.  
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13 Návrh metodického listu 

13.1 Požáry st řešních konstrukcí s  FV panely 

 
I 

Charakteristika 

1) Požáry střešních konstrukcí s FV panely jsou charakterizovány:  

a) přítomností stejnosměrného napětí a proudu, 

b) šířením požáru z panelu na panel, el. vedením, hořlavými částmi konstrukce, krytinou, 

izolací, prachem, dutými stavebními konstrukcemi, 

c) vznikem toxického kouře a vysokou teplotou,  

d) ztrátou nosnosti a zřícením konstrukcí, ztrátou nosnosti konstrukcí panelů a zřícením 

panelů, odpadáváním krytiny, ztrátou pevnosti konstrukcí a krytiny,  

e) odtržením hořící krytiny od konstrukce střechy a jejím sesunutím nebo odlétáváním, 

odtržením panelů od střechy a jejich sesunutím, 

f) nebezpečím úrazu el. proudem, pádu, popálení a zřícení konstrukcí.  

 

2) Na rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost střešního pláště, krytiny, typ nosné 

konstrukce střechy (sedlová, pultová, plochá, valbová) a rozmístění a množství panelů.  

 

II 

Úkoly a postup činnosti 

3) Při požárech střešních konstrukcí s FV panely je třeba:  

a) nevstupovat na střechu bez opatření proti propadnutí a nebezpečí pádu (utvoření lávek 

mezi hlavními nosníky, jištění) a posouzení rychlosti rozvoje požáru,  

b) nešlapat po panelech (nebezpečí úrazu el. proudem, pádu), 

c) vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi, 

d) podle situace nasadit útočné proudy:  

i) vnitřní zásahovou cestou budovou k uhašení hořící konstrukce střechy, krytiny a 

panelů ze spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru dovnitř 

budovy, s ohledem na přítomnost FV vedení,  
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ii) vnější zásahovou cestou, na krytinu, panely,  

e) poškozené a hořící panely a kabeláž nehasit vodou (doporučení použít CO2, prášek), 

f) chránit nosné konstrukce ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti, sledovat 

jejich stav,  

g) zabránit šíření požáru mimo požární úsek v místech požárně dělících konstrukcí a v 

těchto místech organizovat požární obranu,  

h) při rozvinutých požárech o velké ploše tvořit proluky v konstrukci střechy v 

dostatečné vzdálenosti od fronty šíření požáru,   

i)  při tvoření proluk neodmontovávat či jinak odstraňovat panely, 

j) organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi, např. stržením konstrukcí 

(ne však konstrukcí panelů),  

k) hrozí-li zřícení konstrukce, je nutné včas přemístit síly a prostředky z ohroženého 

prostoru,  

l) na hasební práce na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů, s ohledem na únosnost 

střešního pláště, používat věcné prostředky pro rozložení hmotnosti,  

m) používat osobní ochranné prostředky proti úderu el. proudem (el. nevodivé rukavice, 

obuv). 

III.  

Očekávané zvláštnosti  

4) Při požárech střešních konstrukcí s přítomností FV panelů je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi: 

a) FV panely nejsou vidět ze země (ploché střechy), 

b) používaná detekční technika u JPO nedokáže zjistit přítomnost stejnosměrného napětí  

c) špatný nebo znemožněný přístup na střechu, 

d) znemožněna vertikální ventilace, 

e) u rozsáhlých střech nelze vždy dopravit hasivo na celou plochu požáru v potřebné 

intenzitě,  

f) velké požární zatížení pod střešní konstrukcí,  

g) technologické konstrukce a vybavení budov (bleskosvody, ventilace, světlíky, zařízení 

pro odvod tepla a kouře, antény),  

h) vytvoření soustředěného zatížení stropů spadlou střešní konstrukcí  

i) výšková poloha střechy,  
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j) existence požárních mostů, chybějící nebo poškozené požárně dělící konstrukce.  

13.2 Požáry FV park ů 

I 

Charakteristika 

1) Požáry FV parků jsou charakterizovány:  

a) umístěním na nezpevněném terénu (louky, pole), 

b) šířením požáru z panelu na panel, el. vedením, hořlavými částmi konstrukce, 

c) přítomností stejnosměrného napětí a proudu, střídavého vysokého napětí, 

d) přítomností trafostanice (u FV elektráren s výkonem nad 100 kWp), 

e) v objektu se nesmí provádět hasební zásah vodou, 

f) oplocením, přítomností obsluhy, monitorovacím systémem, 

g) vznikem toxického kouře, 

h) ztrátou nosnosti konstrukcí panelů a zřícením panelů, 

i) nebezpečím úrazu el. proudem a zřícení konstrukcí. 

 

II 

Úkoly a postup činnosti 

2) Při požárech FV parků je třeba: 

a) vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi konstrukcí panelů, 

b) poškozené a hořící panely a kabeláž nehasit vodou (doporučení použít CO2, prášek), 

c) při tvoření proluk neodmontovávat či jinak odstraňovat panely, 

d) používat osobní ochranné prostředky proti úderu el. proudem (el. nevodivé rukavice, 

obuv), 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

3) Při požárech FV parků je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nevyhovující příjezdová komunikace, 

b) zásah ve svahu, 

c) komplikovaný vstup do objektu FV parku, 

d) přítomnost skotu nebo hlídacích psů. 
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14 Případy požár ů FV elektráren v ČR a ve světě 

V České republice byly monitorovány zatím dva takovéto případy. 

14.1 Dubňany na Hodonínsku 

datum: 23.3.2010 

Při kontrole objektu objevili pracovníci obsluhy, že ze tří rozvaděčů a části panelů 

šlehají plameny. Pracovníci oheň sami uhasili. Při hasebním zásahu použili celkem 6 ks  

přenosných hasících přístrojů, z toho 3 ks práškových PG6Hi, které dle jejich sdělení byly na 

likvidaci požáru neúčinné. Teprve po použití 3 ks přenosných hasících přístrojů CO2 došlo 

k uhašení požáru. O události uvědomili policisty a hasiče. Hasiči v elektrárně nezasahovali a 

na místo vyjel jen vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ten po 

prohlídce objektu konstatoval, že požár zničil tři rozvaděče a osm fotovoltaických panelů, 

další panely poškodil (Obrázek č. 28). 

Požárem došlo ke zničení dvou rozvaděčů, střídače, dvou datových rozvaděčů. Dále 

došlo ke zničení kabelů od FV panelů a střídačů. Přímým působením plamenů došlo ke 

zničení 22 ks FV panelů a nosné konstrukce. Působením zkratových proudů došlo 

k poškození 84 ks FV panelů.  

Po provedeném šetření byla jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru 

stanovená technická závada na elektroinstalaci rozvaděče, kde vlivem přepětí, které je až 

dvakrát vyšší než  hladina normálního napětí, došlo ke zvýšení oteplení  na vodičích, spojích a 

samotných přístrojích. Vyšším oteplením došlo ke ztrátě izolačního stavu a ke vzniku 

přechodového odporu a následně zkratu, který zapříčinil vznik požáru. Škoda byla stanovena 

na 2 miliony Kč [19]. 

 

Obrázek č. 28 – Následek požáru [19] 
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14.2 Čeňkov na Táborsku 

datum: 23.4.2010 

V 10:43 hod. vyjela profesionální jednotka ze stanice Tábor do obce Čenkov u Malšic, 

kde byl ohlášen požár zařízení fotovoltaické elektrárny. Jednalo se o buňku o půdorysném 

rozměru 3 x 4 metry, ve které hořel měnič napětí.  

Zasahující hasiči požár v 11:14 hodin lokalizovali, úplná likvidace byla velitelem 

zásahu ohlášena přibližně o hodinu později. Na technologickém zařízení elektrárny vznikla 

požárem škoda ve výši 15 milionů Kč. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem šetření [20]. 

 

14.3 Bürstadt, N ěmecko 

datum: 22.06.2009 

Krátce po najetí do plného provozu elektrárny skončila střecha v plamenech (viz 

Obrázek č. 29). Na zmar přišla nejen část ze 30 000 panelů, ale poškozena byla i dřevěná 

konstrukce panelů a střecha. Odhady škod na elektrárně i objektu se pohybují kolem statisíc 

eur. 

Příčin může být více. Někteří experti zpochybňovali PV-instalaci na podpůrné dřevěné 

konstrukci umístěné na asfaltové střeše. Většina indicií ale směřuje k připojovacím boxům 

panelů. Ty se díky technickému defektu při výrobě el. energie neúměrně přehřívaly [21]. 

 

Obrázek č. 29 – Požár v Bürstadtu [21] 
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15 Závěr 

Cílem mé práce bylo posoudit, jaké nebezpečí představují objekty s FV elektrárnou 

pro zasahující hasiče. Hlavní nebezpečí hrozí od stejnosměrného elektrického proudu, který se 

vyskytuje ve všech částech FV elektrárny od panelů přes kabeláž až po střídače. Odstranění 

tohoto rizika je téměř nemožné. Nejlepší radou, jak se vyvarovat zbytečnému úrazu je, chovat 

se k těmto částem zařízení tak, jako by byly stále pod proudem. To i z toho důvodu, že 

jednotky požární ochrany jsou vybaveny indikátory, které detekují pouze střídavé napětí, 

nikoliv stejnosměrné. Proto nesmí při používání těchto přístrojů nastat mylný dojem, že se 

v zařízení nevyskytuje el. energie. Při zásahu např. nikdy nepřesekáváme kabely, 

nerozebíráme nebo dokonce neřežeme do panelů z důvodu ventilačních otvorů. V noci 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem od FV elektráren nehrozí. Umělé zdroje osvětlení na 

místě události nejsou dostatečně výkonné na vytvoření nebezpečného napětí z FV panelů. Po 

nočním zásahu je ale nutné v případě potřeby zkontrolovat celistvost celého systému, aby 

následující den nedošlo např. ke zkratu z důvodu porušené izolace. 

Jelikož se panely instalují často na střechách různých budov, hrozí zasahujícím 

hasičům nebezpečí pádu. Panely komplikují pohyb po střeše a někdy dokonce přístup na 

střechu úplně znemožňují. Panely nesmí sloužit jako nášlapná plocha, nejsou na to 

konstruovány a mohlo by dojít k jejich zbytečnému poškození. Jejich hladký povrch by také 

mohl způsobit uklouznutí a následný pád.  

Další hrozbu představuje nebezpečí zřícení střešních konstrukcí. Váha panelů 

instalovaných na střechách může dosahovat i několik set kilogramů. Je sice rovnoměrně 

rozmístěna, ale přítomnost panelů ovlivňuje odhad hasičů na stabilitu střechy.  

U FV elektráren, jejichž součástí jsou i akumulátory, hrozí navíc zvýšené nebezpečí 

intoxikace, poleptání a nebezpečí výbuchu. Jelikož se ale akumulátory vyskytují výhradně u 

ostrovních systémů a těch je v České republice nepatrné množství, výskyt těchto nebezpečí je 

málo pravděpodobný. 

U nás zatím velké zkušenosti se zásahy na tyto objekty nemáme, proto bychom si 

mohli vzít ponaučení ze zahraničí. V některých zemích se speciálně značí kabely, které jsou 

součástí FV elektrárny. Díky tomu je okamžitě patrné, o jaké vedení se jedná a snižuje se tím 

riziko úrazu elektrickým proudem. Ve světě také existují pohotovostní non-stop FV linky. 

V případě potřeby vám tak může operátor kdykoli poslat na místo zásahu technika. Další věcí, 

která se může stát je, že na objektu nejsou panely na první pohled vidět a při příjezdu na místo 

události si FV elektrárny nikdo nevšimne. Bylo by proto dobré zavést databázi všech objektů 
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s tímto systémem a už po cestě na místo události by mohlo krajské operační středisko 

informovat hasiče o přítomnosti tohoto zařízení. Jelikož se mi doposud nepodařilo získat 

uspokojivou odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek je možné hasit hořící FV panely 

vodou, bylo by vhodné provést testy, které by na toto odpověděly. 
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