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ČR. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU, 2013. 48 s. 
 

Diplomová práce se zabývá možnostmi provedení hašení požárů v ochranném pásmu 

energetických zařízení přenosové soustavy ČR. Práce popisuje přenosovou soustavu v ČR. 

Dále zjišťuje přístup vybraných provozovatelů přenosových soustav a hasičských sborů v EU 

ke zdolávání požáru energetických zařízení a v jejich okolí a popisuje možné způsoby hašení 

požárů v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové soustavy ve vazbě na bezpečnost 

zasahujících jednotek požární ochrany.  
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This thesis deals with the design possibilities of extinguishing fires in the protected zone of 

power equipment in Czech Republic. This work describes the transmission system in the 

Czech Republic, furthermore it aims to identify the  approach of selected transmission system 

operators and fire departments in the EU for the control of fire power plants and their 
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Úvod 

Pro člověka se stala v současné době elektřina nezastupitelnou energií. Přístup 

k elektrické energii a její dostatek je jedním z hlavních předpokladů ekonomického 

rozvoje, hospodářství a růstu životní úrovně obyvatel. O důležitosti dodávky elektrické 

energie vypovídá i to, že energetická přenosová soustava je součástí tzv. kritické 

infrastruktury a to jak národní, tak vybrané prvky i té evropské.  

V České republice je dodávka elektrické energie od výrobce ke spotřebiteli 

zajišťována pomocí přenosové a distribuční soustavy.  Hlavním úkolem elektrického 

vedení přenosové soustavy je propojení jednotlivých energetických uzlů a zajištění přenosu 

elektrického výkonu od výrobců elektrické energie až po rozvodné soustavy a distribuční 

sítě.  Síť přenosové soustavy je někdy označována jako síť páteřní. Začátek výstavby 

elektrizační soustavy začal už v roce 1919 vydáním Zákona o soustavné elektrizaci státu a 

uvádí se, že hlavní páteřní síť byla dokončena v 80 letech 20. století. Z důvodů neustále se 

zvyšující poptávky po elektrické energii, se přenosová soustava rozšiřuje a modernizuje.  

V současnosti tvoří přenosovou soustavu v České republice hlavní vedení o napěťové 

úrovni 400 kV, kde délka jeho trasy je přibližně 3 508 km vedoucí přes celé území České 

republiky, vedení o napětí 220 kV s délkou trasy přibližně 1 909 km a vedení o napětí 110 

kV o délce 84 km. Vedení je zároveň propojeno se soustavu okolních států, a tím tvoří 

jednu ze součástí evropské elektroenergetické soustavy, to ale přináší požadavky na 

zvyšování kvality, na stálost a stabilitu dodávky elektrické energie. Součástí přenosové 

soustavy je 41 rozvoden se 71 transformátory.  

Vznik požáru v ochranném pásmu přenosové soustavy vytváří složité podmínky 

pro požární zásah. Jedná se o prostor, kde nesprávně zvolený postup hašení požáru, 

znamená ohrožení života nebo zdraví zasahujících hasičů elektrickým proudem. Základním 

předpokladem k úspěšnému zásahu jednotek požární ochrany v prostorech, kde hrozí 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je stanovení opatření, které sníží ohrožení života a 

zdraví zasahujících hasičů a vytvoření podmínek, umožňující hasičům rychlé provedení 

záchranných prací a zdolání požáru.   

Cílem diplomové práce je zjištění možností hašení požárů v blízkosti energetických 

zařízení přenosové soustavy ve vybraných zemí EU s ohledem na jejich specifika. 

Vzhledem k rozsáhlosti celého komplexu přenosové soustavy se tato práce bude zabývat 

pouze možnostmi hašení požáru v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové 

soustavy.      
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Rešerše 
 

České legislativní předpisy: 

 

Česko.  Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. Uveřejněno v č. 

34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674.[1]  

Základní právní předpis vytvářející podmínky protipožární bezpečnosti. Zákon 

stanovuje povinnosti fyzickým a právnickým osobám vedoucí k zamezení vzniku požáru a 

stanovuje sankce za případné porušení těchto povinností. 

Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška 246/2001 ze dne 29. června 2001 o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Prováděcí vyhláška 

k zákonu o požární ochraně stanovující podmínky protipožární bezpečnosti.[2]  

Česko.Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005. Prováděcí vyhláška je 

jedním ze základních předpisů, kterým se řídí jednotky PO v ČR. Stanovuje základní 

organizaci a řízení jednotek PO. [3] 

Kolektiv autorů. Bojový řád jednotek požární ochrany.SPBI, Ostrava: 

Kleinwachter, 2007.561 s ISBN 978-80-7385-026[5]  

Ministerstvo vnitra prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky v souladu s § 24, § 70 a § 71 zákona o požární ochraně vydává 

metodické listy pod názvem Bojový řád jednotek požární ochrany. Soubor metodických 

listů je členěn celkem do 9 kategorií a stanovuje způsob hašení požáru, provedeni zásahu 

na dopravní nehody, nebezpečné látky, technické zásahy, popisuje možné nebezpečí při 

provádění zásahu, postup řízení zásahu a součinnost jednotek požární ochrany s ostatními 

organizacemi. Zásahy jednotek požární ochrany s výskytem elektrického proudu řeší 

metodické listy č. 14 „N“ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, list č. 25 „P“ – Hašení 

vodou elektrických zařízení pod napětím do 400 V, list č. 48 „P“ - Požáry fotovoltaických 

elektráren a list č. 5 „S“ – Zásah pod trakčním vedením. 

Zahraniční legislativní předpisy: 

Spojené království. London Fire Brigade. Procedure Incidents involving elektricity. Issue 

date 8 Semtember 2011. [10] 
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Dokument popisuje možné nebezpečí a způsob ochrany zasahujících hasičů při 

řešení mimořádných událostí s výskytem elektrického proudu. Manuál upozorňuje na 

možné nebezpečí úrazu elektrickým proudem zasahujících hasičů od prostorů v 

elektrárnách přes distribuční zařízení až po domácnosti. 

Rakousko. Österreichischer Bundesfeuerwerband. Gefährliche Stoffe.Stand Jänner 

2012[11]  

 

Příručka popisuje taktikou zásahu na nebezpečné látky. V příručce je uvedené 

grafické znázornění a rozdělení sloupů elektrického venkovního vedení dle napětí 

nacházejícího se ve vodiči, hasební látku, kterou lze použít a minimální vzdálenost, ze 

které lze elektrické vedení hasit. 

Rakousko  Bekämpfung von Brände in elektrischen Anlagen in deren Nähe. Asgabe: 

EÖVE/ÖNORM E 83508350:2005-04-01.[12]  

Norma zabývající se hašením požárů elektrických zařízení i v jejich okolí, byla 

vypracována odbornou komisí pro elektrické vysokonapěťové objekty společně se zástupci 

hasičského sboru v Rakousku a je napsána tak, aby požární zásah šel provést bez 

speciálních prostředků. 

Ostatní: 

npor. Ing. Libor Ševčík, pplk. Ing. Otto Dvořák, Ph.D. 150 Hoří,číslo vydání 4/2003. 

Dostupný z http://web.archive.org/web/20070516110408/http://www.mvcr.cz/index.html 

[13] 

Článek hodnotí problematiku hašení elektrických zařízení pod napětím, popisuje 

průběh zkoušky při použití vody na elektrické zařízení pod napětím prováděnou 

v Technickém ústavu požární ochrany v Praze, uvádí naměřené hodnoty svodového proudu 

a porovnává je s obecně přípustnými hodnotami stanovenými pro člověka. 

 SMUTNÍK, P. Využití vody pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 39 s. Bakalářská práce.[14] 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi hašení elektrických zařízení pod napětím 

vodním proudem. Bakalářská práce popisuje vlastnosti vody jako hasiva, porovnává 

možnosti využití vody k hašení požáru u nás a v zahraničí a popisuje průběh zkoušky při 

použití vody  na elektrické zařízení pod napětím prováděnou v Technickém ústavu požární 

ochrany v Praze.  

  

http://web.archive.org/web/20070516110408/http:/www.mvcr.cz/index.html
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1. Přenosová soustava v ČR 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění definuje přenosovou soustavu 

jako vzájemně propojený soubor zařízení a vedení, včetně systému řízení a ochranné, 

řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Přenosová soustava je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu.[4] 

 Přenosová soustava v ČR je tvořena nadzemním vedením zvlášť vysokého a velmi 

vysokého napětí, 41 rozvodnami a 71 transformátory. Rozvodny a transformátory 

přenosové soustavy jsou umístěné v elektrických stanicích. Elektrická stanice je uzlové 

zařízení sloužící k rozvodu elektrické energie o jedné napěťové úrovni označované jako 

spínací nebo k přechodu z jedné napěťové hladiny na jinou tzv. transformační. Přenos 

elektrické energie od výrobce ke spotřebiteli je znázorněn na obrázku 1. 

Významným prvkem přenosové soustavy je její propojení s ostatními soustavami 

okolních států. To umožňuje efektivněji využívat elektrickou energii a uspokojovat 

požadavky, jak výrobců, tak spotřebitelů elektrické energie v různých částech Evropy. 

Propojení přenosové soustavy s ostatními soustavami okolních států, ale zároveň vytváří 

tlak na spolehlivost a stabilitu dodávky elektrické energie.  

Provozovatelem přenosové soustavy v České republice je na základě udělené licence podle 

energetického zákona společnost ČEPS a.s. 

Základním úkolem společnosti je: 

 Provozovat, udržovat a rozvíjet přenosovou soustavu. 

 Zajišťovat přenos elektrické energie od výrobce ke spotřebiteli. 

 Dispečersky zajišťovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. 
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Obrázek 1: schéma přenosu elektrické energie
1
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1.1. Vedení přenosové soustavy 

Nadzemní vedení přenosové soustavy je liniovou stavbou procházející téměř přes 

celé území České republiky. (viz obr. 2) Trasa vedení je zvolena vždy s ohledem na 

ochranu přírody a krajiny kudy nadzemní vedení prochází. Hlavní funkcí nadzemního 

vedení je přenesení energetického výkonu na určená místa. Délka vedení o napětí 400 kV 

(zvlášť vysoké napětí), je přibližně dlouhá 3 508 km, délka trasy o napětí 220kV (velmi 

vysoké napětí), měří 1 909 km a vedení o napětí 110 kV (velmi vysoké napětí) je v délce 

84 km. Nadzemní vedení přenosové soustavy se skládá ze stožárů a neizolovaných 

elektrických vodičů. Nadzemní vedení o napětí 400 kV a 220 kV jsou prvkem národní 

kritické infrastruktury. Zkušenosti z jednotlivých havárií ukazují, že zásadní vliv pro chod 

státu, má elektrická energie, zejména rozvodné sítě.
2
 Z důvodů zajištění spolehlivé 

dodávky elektrické energie se elektrické vedení buduje dle kritéria „N-1“ Kritérium 

vyjadřuje schopnost elektrického vedení plnit svoji funkci i při vyřazení jednoho z prvků.  

  

                                                 
1
 UK. The nature of UK electricity transmission and distribution networks 

2
 Šenovský Michail. Integrální bezpečnost SPBI Ostrava ISBN 978-80-7385-076-6. 
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Obrázek 2 : schéma sítí přenosové soustavy ČEPS
3
 

 

 

 

Nadzemní vedení je tvořeno stožárem a vodiči. Funkcí stožáru je nést a udržovat 

vodiče v bezpečné vzdálenosti mezi sebou, od země a samotné konstrukce stožáru. (viz 

obr. 3) Stožáry zvlášť vysokého napětí a velmi vysokého napětí mají obvodové a výškové 

rozměry mnohem větší, než rozměry stožárů nesoucí vodiče o nižším napětí. (viz Obr. 4) 

Stožárová konstrukce je postavena z ocelových úhelníků a „U“ profilů. Jednotlivé díly jsou 

k sobě buďto svařované, nebo nýtované. Konstrukce stožár nadzemního vedení přenosové 

soustavy je provedena tak, aby odolala extrémním povětrnostním vlivům. Každý stožár je 

označen výstražnou tabulkou upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem a 

zákaz vstupu na konstrukci stožáru. Každý stožár má své identifikační číslo, které je buď 

umístěno v horní části konstrukce stožáru na smaltové tabulce se zeleným podkladem nebo 

je v dolní části napsané přímo na konstrukci stožáru. Číselné označení v dolní části 

konstrukce se umisťuje 1,5 až 2,5 m nad zemí. U dvojitých a vícenásobných vedení musí 

být značení na každé stožárové konstrukci. 

 Vodiče a zemnící lana tvoří nejdůležitější funkční prvek venkovního vedení. Druh 

vodiče určuje nejen použitý typ stožáru, ale i celkové náklady a bezpečnost provozu. Na 

vedeních přenosové soustavy se používají dvouprvkové neizolované vodiče. Jeden prvek 

vodiče zaručuje jeho pevnost a druhý jeho vodivost. Základním úkolem zemnícího lana je 

ochrana fázového vodiče před úderem blesku a snížení indukovaného napětí. Lano je 

vedeno na nejvyšším místě stožáru a je spojeno ze zemí.  

 

                                                 
3
 ČEPS.Výstavba přenosové soustavy. Praha 

Nadzemní 

vedení 400 kV
Nadzemní 
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Obrázek 3: konstrukce stožáru
4
 

 

Obrázek 4: vybrané stožáry venkovního vedení přenosové soustavy
5.  

  

 
 

Nadzemní vedení přenosové soustavy představuje v období provozu minimální míru 

rizika havárie. Vlastní provoz zařízení v případě dodržení všech legislativních požadavků 

nebývá zpravidla příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým je 

vedení jištěno a chráněno. Mimořádnou událost mohou způsobit nepředvídatelné události, 

jako jsou například extrémní klimatické podmínky, havárie dopravních prostředků nebo 

velké a intenzivní požáry. Při takovéto události by vzniklo krátkodobé nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem pro osoby a zvěř, případně nebezpečí vzniku požáru. Časové rozpětí 

ohrožení osob, zvěře, nebo možnosti iniciace požáru je dáno nastavenou reakční dobou 

ochran vedení, které zajistí automatické vypnutí při odchýlení od sledovaných provozních 

podmínek. Negativní dopad se projeví hlavně na výpadcích rozvodné sítě. 

Kolem nadzemního vedení se vytyčují ochranná pásma. Ochranná pásma zvlášť 

vysokého nebo velmi vysokého napětí jsou zřízena energetickým zákonem v § 46 a § 98 a 

                                                 
4
 ČEPS. Nadzemní vedení přenosové soustavy. Praha 

5
 ČEPS. Stožáry přenosové soustavy.Praha 



  

10 

 

slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení, k ochraně života a zdraví osob a k ochraně 

majetku. Velikost ochranného pásma je závislá na velikosti napětí ve vodiči a roku kdy 

bylo vedení uvedeno do provozu. Délky ochranných pásem jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: délky ochranných pásem elektrizační soustavy 

délky ochranných pásem elektrizační soustavy (m) 

 velikost napětí název zařízení 
od roku 

kolaudace 1995 
do roku 

kolaudace 1994 

u napětí nad 110 kV 
do 220 kV včetně 

velmi vysoké 
napětí 

12 15 

u napětí nad 220 kV 
do 400 kV včetně 

zvlášť vysoké 
napětí 

20 25 

Dle energetického zákona platí v ochranných pásmech tato omezení [4]: 

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 

 přístup provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly k těmto zařízení 

 v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a 

nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

 v ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo 

k poškození energetických zařízení 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat 

konstrukce či jiná  podobná  zařízení,  jakož  i uskladňovat hořlavé a výbušné 

látky  

 V praxi se ale ukazuje, že ne vždy je legislativa dodržena. (viz obr. 5) Podle 

vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném 

znění se stavba nesmí postavit blíže nežli 4 m od hranice ochranného pásma. Přístupová 

komunikace k této stavbě musí umožnit příjezd a provedení zásahu jednotkami požární 

ochrany mimo ochranné pásmo.  
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Obrázek 5: objekty postavené přímo pod sítí
6
 

 

1.2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Elektrický proud 

V technických normách zabývajících se ochranou před úrazem elektrickým proudem, 

najdeme přípustné, tedy bezpečné hodnoty elektrického proudu, které mohou být doplněné 

ještě závislostí na čase. Velikost elektrického proudu dle Ohmova zákona závisí na 

velikosti napětí zdroje a odporu. U přenosové soustavy elektrický proud při napětí 400 kV 

je natolik veliký, že při elektrické vodivosti lidského organismus je jeho hodnota pro 

člověka vždy životu nebezpečná.  Elektrický proud při průchodu lidským tělem způsobuje 

svalové křeče a rozklad krve, to vede k zabránění okysličování organismu a k zástavě 

dýchání. Střídavý proud navíc způsobuje fibrilaci srdce a tím následně dochází k zástavě 

srdeční činnosti
7
.   

Napětí 

 Dotykové napětí  

Dotykové napětí vzniká při dotyku člověka s částí pod napětím. Hodnota bezpečného 

napětí závisí na prostředí, ve kterém se člověk nachází a druhu napětí. Tak jako velikost 

elektrického proudu, tak i velikost napětí u nadzemního vedení přenosové soustavy je pro 

člověka životu nebezpečná. Porovnání velikostí bezpečných hodnot napětí s napětími 

vyskytujících se v nadzemním vedení přenosové soustavy je uvedeno v tabulce č.2. 

Hodnoty bezpečného napětí jsou převzaty s Bojového řádu jednotek požární ochrany. [5] 

 

                                                 
6
 ČEPS. fotografie 

7
 Meduna, V, Koudelka, C. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.VŠB-TUO, FEI. Ostrava 2006 
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Tabulka 2: porovnání hodnot bezpečného napětí s hodnotami napětí vyskytujících se 

v přenosové soustavě nadzemního vedení. 

prostory 

bezpečná napětí do (V) 
napětí ve vodičích nadzemní 

vedení přenosové soustavy (kV) 

střídavá stejnosměrná střídavé 

normální 50 100 velmi vysoké napětí 220 

nebezpečné 25 60 zvlášť vysoké napětí 400 

zvlášť 
nebezpečné 

12 25 velmi vysoké napětí 110 

 Krokové napětí  

Krokové napětí je zvláštním případem dotykového napětí a vzniká při pádu vodiče 

pod napětím na zem. Velikost krokového napětí, je závislá na velikosti napětí ve vodiči, na 

vodivosti půdy a na délce lidského kroku. Vzniká rozdílem potencionálu v blízkosti 

spadlého vodiče.  Obecná přípustná hodnota napětí pro člověka je 90 V.
8
  

V případě pádu vodiče na zem hrozí nebezpečí krokového napětí v okamžiku dotyku 

vodiče ze zemí a po té po dobu nastaveného času reakční doby ochrany vedení.  Reakční 

doba je v řádu milisekund. Pokud je vedení vybaveno funkcí opětovného zapnutí, hrozí 

nebezpečí krokového napětí v řádu několika sekund. Nebezpečný účinek krokového napětí 

může u vodiče zvlášť vysokého napětí být při nejnevhodnějších podmínkách až do 

vzdálenosti 20 ti metrů.  

 Indukované napětí 

Není neobvyklé, že dvě nadzemní vedení o různé napěťové hladině vedou vedle sebe 

nebo že jedno se kříží s druhým. Vypnuté vedení vysokého napětí, které protíná jakékoli 

elektromagnetické pole, může indukovat napětí závislé na velikosti protínajícího 

elektromagnetického pole. Aby byla jistota, že vypnuté vedení je opravdu 

v beznapěťovém stavu, musí pracovník s požadovanou kvalifikací provést zkratování 

vedení. 

 

                                                 
8
 Kratochvíl Václav a kolektiv. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách.SPBI.Ostrava 2011 ISBN:978-80-

7385-103-3 
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1.3. Bezpečnost práce u jednotek požární ochrany 

Hasiči, jako osoby bez potřebné odborné kvalifikace smějí u vysokonapěťových 

zařízení provádět pouze neelektrické práce. Za neelektrické práce se považují činnosti 

prováděné ze vzdálenosti větší, než je minimální bezpečná vzdálenost. Minimální 

bezpečná vzdálenost se určuje na základě nejvyššího napětí na zařízení, druhu vykonávané 

práce, kvalifikace pracovníků a použitých ochranných pomůcek. Bezpečná vzdálenost pro 

osoby bez potřebné odborné kvalifikace je vzdálenost za vnější hranici přiblížení. (viz tab. 

3) Vzdálenost se měří od nejbližšího živého vodiče a to jak ve vodorovném směru, tak ve 

svislém směru (viz. obr. 6) Při práci v blízkosti venkovního vedení se musí brát v úvahu 

možný pohyb vodičů. Hranici bezpečné vzdálenosti nesmí přesáhnout ani nářadí používané 

při práci. Pokud je bouřka, blýská se nebo je špatná viditelnost, musí být práce u 

neizolovaných vodičů přerušeny. 

Tabulka 3: hodnoty hranice zóny přiblížení a ochranného prostoru[6] 

Jmenovité napětí (kV) 
Hranice zóny přiblížení 
minimální odstupová 

vzdálenost (mm) 

Hranice ochranného 
prostoru (mm) 

do 1 300 bez dotyku 

nad 1 do 10 1150 120 

22 1260 260 

35 1370 370 

110 2000 1000 

220 3000 1600 

400 4600 3600 

 

Obrázek 6: vyznačení zóny přiblížení od živé části vodiče pod napětím 400 k
9
. 

                         

                                                 
9
 ČEPS. Stožáry přenosové soustavy 
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 Ochranný prostor. Je prostor kolem vodiče, do kterého není dovoleno proniknout 

bez provedení ochranného opatření. Při vypnutém a zkratovaném vedení a vydání 

příkazu „B“ je možné v ochranném prostoru pracovat. 

 Zóna přiblížení. Je vytyčena mezi hranicemi ochranného prostoru a vnější hranicí 

zóny přiblížení. V zóně přiblížení může pracovat pouze osoba pod dozorem 

osoby s potřebnou kvalifikací nebo osoba vlastnící potřebnou kvalifikaci sama i 

při zapnutém vedení. 

 Bezpečná vzdálenost. Vzdálenost za vnější hranicí zóny přiblížení. Za bezpečnou 

vzdálenost se považuje vzdálenost od vodiče o napětí 400 kV minimálně 5 m. 

1.3.1. Příkaz B 

Nastane-li situace, že se musí hasiči přiblížit k elektrickému zařízení v provozu na 

menší vzdálenost, než je vzdálenost bezpečná nebo vylézt na stožár velmi vysokého nebo 

zvlášť vysokého napětí např. při záchraně osoby ze stožáru, musí se provést bezpečnostní 

opatření.  Stanovená bezpečnostní opatření musí být písemně uvedena v dokladu, který je 

označován jako příkaz "B". Povinnost vydání příkazu "B" stanovuje  předpis 

PNE 33 0000-6. Příkaz "B" je jedním z technicko-organizačních opatření, sloužících k 

zajištění bezpečnosti pracujících při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti. 

Tento příkaz smí vystavit pouze pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení.  

Pro práce u nadzemního vedení se příkaz B vydává zejména: [6] 

 K zajištění vedení pro práce bez napětí. 

 Pro práce na vypnutém, ale jinak nezajištěném vedení. 

 Pro práce prováděné mimo zónu přiblížení, spojené s výstupem na stožár. 

Příkaz B se nemusí vydat pokud: 

 Hrozí nebezpečí z prodlení při ohrožení lidského života nebo nebezpečí 

vzniku velkých hospodářských škod 

 Pro práce na elektrickém zařízení, které nebylo uvedeno do provozu a 

nenalézá se v blízkosti živé části. 
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1.4. Význam dispečinku společnosti ČEPS v systému IZS 

 Společnost ČEPS a.s. má dvě dispečerské stanoviště. Hlavní stanoviště se nachází 

v Praze a záložní v Ostravě. Hlavním úkolem dispečinku je řízení přenosové soustavy a 

spolupráce s ostatními subjekty k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, 

zajišťování spolehlivého přenosu, provádění preventivních opatření a řešení mimořádných 

událostí. Za účelem předcházení mimořádných událostí a pro jejich řešení má společnost 

ČEPS  zpracované provozní instrukce.  V případě požáru se uplatňuje postup uvedený v 

Dohodě o spolupráci při řešení mimořádných událostí a krizových situací platné od 1. 1. 

2010 uzavřenou mezi společností ČEPS a.s. a Hasičským záchranným sborem České 

republiky (HZS ČR). [7] Dle uzavřené dohody musí operační středisko generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru  ( dále jen OPIS GŘ HZS) informovat 

dispečerské středisko společnosti ČEPS a.s. (dále jen DS ČEPS) o vzniku mimořádné 

události, která ohrožuje nebo může ohrožovat zařízení přenosové soustavy. Naopak na 

žádost OPIS GŘ HZS vysílá DS ČEPS neprodleně síly a prostředky na místo zásahu 

potřebné při řešení mimořádné události. Pro řešení mimořádných událostí na zařízeních 

přenosové soustavy je určená především stálá služba společnosti ČEPS, ta je dislokována 

do tří oblastí, stálá služba oblasti Střed, stálá služba oblasti Západ a stálá služba oblasti 

Východ. 

2. Legislativní podpora pro řešení požárů v přenosové soustavě 

Základním předpokladem k úspěšnému zásahu jednotek požární ochrany 

v prostorech, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je stanovení postupů 

snižujících ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů. 

Požár vzniklý v ochranném pásmu energetického zařízení nepředstavuje nebezpečí 

jenom pro osoby vyskytující se v blízkosti tohoto zařízení, ale ohrožuje i zařízení samotné. 

Provozovatelé evropských přenosových soustav jsou v rámci svých národních legislativ a 

závazků v mezinárodních sdruženích zodpovědní za provoz, údržbu a bezpečnost 

přenosových soustav a spolehlivou dodávku elektrické energie. 

Stanovení co nejefektivnějšího postupu zdolávání požáru je tedy v zájmu, jak 

provozovatele zařízení, tak zástupce hasičského sboru, který zodpovídá za činnost jednotky 

požární ochrany.  
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Ke zjištění jednotlivých přístupů k problematice hašení požáru v ochranných 

pásmech nadzemního vedení přenosové soustavy v Evropské unii byli osloveni, jak 

provozovatelé přenosových soustav, tak i hasičské sbory vybraných zemí. 

2.1. Legislativní podpora v ČR 

Smyslem požární dokumentace je stanovení podmínek pro ochranu života a zdraví 

osob a majetku před požáry a jinými nežádoucími událostmi. Provozování nadzemního 

vedení přenosové soustavy je dle zákona o požární ochraně [1] činnost bez požárního 

nebezpečí a společnost ČEPS nemá zpracovanou žádnou požární dokumentaci řešící 

požární bezpečnost nadzemního vedení. 

Ve zpracované provozní dokumentaci společnosti najdeme směrnici Požární 

bezpečnosti elektrických stanic.[8] I když se tento dokument týká provedení požárního 

zásahu v elektrických stanicích, některé činnosti se uplatňují i při požárech venkovního 

vedení. V předpise najdeme vymezení základních pojmů, systém požární bezpečnosti, 

přenos informací o požáru a hasební zásah jednotky Hasičského záchranného sboru.  

Za nejdůležitější z tohoto předpisu lze pro potřeby provedení požárního zásahu 

v ochranném pásmu přenosové soustavy považovat:  

 definici oprávněného zástupce provozovatele (OZP),  

 definici požární bezpečnosti,  

 zajištění bezpečných podmínek pro hasební zásah, to je sdělení informací o 

možném nebezpečí OZP veliteli zásahu, sledování činnosti hasičů, vymezení 

hasebního okruhu a určení bezpečné vzdálenosti při provádění hasebních 

prací od zařízení pod napětím. 

Dalším důležitým dokumentem je Dohoda o spolupráci pří řešení mimořádných 

událostí a krizových situací uzavřená mezi společností ČEPS a Ministerstvem vnitra-

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR [7]. Předmětem této dohody je 

zajištění vzájemné spolupráce při řešení mimořádných událostí. Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR se v této dohodě mimo jiné zavázalo k poskytnutí 

pomoci na žádost dispečinku ČEPS a to jak při přípravě na mimořádnou událost, tak i při 

jejím vzniku, dále k poskytnutí technických prostředků, k provádění instrukčně 

metodického zaměstnání a nácviku při přípravě na mimořádnou událost. Společnost ČEPS 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-133-1985-sb-o-pozarni-ochrane
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se zavázala k poskytnutí potřebných informací k přípravě na mimořádnou událost, nebo při 

jejím vzniku, k vypnutí části přenosové soustavy pro umožnění provedení zásahu složek 

IZS  nebo vyslání potřebných sil a prostředků na místo mimořádné události a poskytnutí 

pomoci, buď telefonicky, nebo vysláním odborníka. 

2.2. Legislativní podpora v zahraničí  

Bezpečnostní dokumentace společností nejsou volně přístupné veřejnosti a získání 

požadovaných informací je velmi obtížné. Po konzultaci s bezpečnostním ředitelem 

společnosti ČEPS byl pro provozovatele přenosových soustav v zahraničí vytvořen 

elektronický dotazník
10

. Cílem dotazníku bylo zjistit následující informace: 

 zdali oslovení provozovatelé řeší problematiku hašení požáru v blízkosti 

nadzemního vedení,  

 zdali mají zpracované konkrétní postupy v pro případ vzniku požáru,  

 zdali mají stanovenou dobu potřebnou k vypnutí nadzemního vedení,  

 způsob ověření beznapěťového stavu,  

 míru spolupráce s hasičským sborem,  

 a určení bezpečné vzdálenosti pro zasahující hasiče při provádění zásahu. 

Ze všech oslovených společností k 1. 4. 2013 reagovaly na dotazník celkem čtyři 

společnosti: 

 společnost z Maďarska 

 společnost z Belgie 

 společnost z Itálie 

 společnost ze Slovenska 

. Společnost z Belgie dotazník nevyplnila s odůvodněním, že se touto problematikou 

budou zabývat během následující doby. Zaměstnanec slovenské společnosti sdělil všechny 

informace telefonicky a z těchto informací vyplynulo, že mají velmi podobný přístup 

                                                 

10 odkaz 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJWOVFwNloyTEhjcGFsWkp2MVdjemc6MQ 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJWOVFwNloyTEhjcGFsWkp2MVdjemc6MQ
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k problematice zdolávání požáru, jako je v  České republice. Odpovědi na elektronický 

dotazník společností jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: přehled odpovědí z dotazníku. 

položené otázky 
země 

Maďarsko Itálie Belgie Slovensko 

Máte zpracovaný 
havarijní plán na 
případy vzniku požáru 
v ochranném pásmu 
ps ? 

ano ano bez vyjádření ano 

Máte zpracované 
postupy pro hašení 
požáru v ochranném 
pásmu ps nadzemního 
vedení? 

ano ano bez vyjádření ano 

Uveďte číslo a název 
předpisu řešící u vás 
hašení požáru v 
ochranných pásmech 
přenosové soustavy 

fire fighting and 
technical rescue 
plan (tmmt) 
fire safety 
regulation (tvsz) 
emergency plan 
(trt) 
local regulations 
in the every 
substations (43) 

žádné bez vyjádření 

314 zákon z 2. júla 
2001 o ochrane 
pred požiarmi 
315 z ákon z 2. júla 
2001o hasičskom a 
záchrannom zbore 
121 v y h l á š k a 
ministerstva vnútra 
slovenskej 
republiky z 26. 
februára 2002 o 
požiarnej prevencii 

Uveďte číslo a název 
předpisu upravující u 
vás výstavbu v 
blízkosti ochranných 
pásem ps 

2011 year 
cxxviii. disaster 
safety law 
1996 year xxxi. 
fire safety law  
minister of the 
interior 
regulation: 
28/2011 
national fire 
safety 
regulation 

žádné bez vyjádření 

zákon z 31. júla 
2012 o energetike 
a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov 

Uveďte číslo a název 
předpisu řešící u vás 
bezpečnost práce v 
ochranných pásmech 
ps 

93 year xciii. 
law labour 
safety law 

dle italských zákonů bez vyjádření 

normy , např.stn 
343100 
zákon z 31. júla 
2012 o energetike 
a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov 

Kolik požáru za rok 
evidujete v ochranných 
pásmech vedení ps? 

0 přibližně 50 bez vyjádření bez vyjádření 
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jakou máte 
stanovenou vzdálenost 
ochranného pásma od 
nadzemního vedení 
vysokého napětí 400 
kv? 

5 m 30 m bez vyjádření 5 m 

Kolik času potřebujete 
k zajištění 
beznapěťového stavu 
elektrického vedení 
přenosové soustavy? 

vedení 10   min                             
stanice 120 min 

pár minut bez vyjádření bez vyjádření 

Jakým způsobem 
řešíte odstavení 
vedení přenosové 
soustavy při požáru? 

nevyplněno 
proces je složitý, 
jsou stanovené 
přesné postupy. 

bez vyjádření bez vyjádření 

Musí zaměstnanec 
vaší společnosti v 
případě nutnosti 
vypnutí vedení přímo 
na místě požáru ověřit 
beznapěťový stav  
vedení než začnou 
hasiči zasahovat? 

ano ano bez vyjádření ano 

Kdo u vás provádí 
hašení požáru v 
ochranných pásmech 
přenosové soustavy? 

profesionální 
hasiči 

profesionální hasiči bez vyjádření profesionální hasiči 

Jakým způsobem 
spolupracujete s hasiči 
na provedení 
požárního zásahu v 
ochranném pásmu ps 
? 

vydáváme 
manuály, 
provádíme 
společná 
cvičení. 

provádíme 
společná cvičení 

bez vyjádření bez vyjádření 

Na jakou bezpečnou 
vzdálenost se mohou 
hasiči přiblížit k 
zapnutému vedení 
přenosové soustavy s 
napětím 400 kv při 
provádění zásahu. 

5 m 

přibližně 100 m, 
záleží na 
konkrétních 
podmínkách 

bez vyjádření bez vyjádření 

Jste ochotni 
poskytnout materiály 
týkající se možností 
hašení požárů?  

ano ne bez vyjádření ne 

 

3. Zhodnocení legislativní podpory u jednotlivých provozovatelů ve 

vybraných zemích 

Provozovatelé přenosových soustav v EU jsou členy sdružení provozovatelů 

evropských sítí elektrických přenosových soustav (ENTSO-E). 



  

20 

 

Přenosová soustava v těchto zemích plní stejnou funkci a má podobné technické 

parametry. Ze zjištěných informací lze říci, že provozovatelé PS se zabývají bezpečností 

před požáry, ale pohled na problematiku hašení požáru v ochranných pásmech nadzemního 

vedení přenosové soustavy je rozdílný. Je to dáno tím, že pokud už se nějaké společnosti 

tímto zabývají, tak jejich řešení vyplývá z požadavků národní legislativy země, ve které 

společnost sídlí. 

Vzhledem k počtu firem, které vyplnily dotazník, se nedají vyvodit jasné závěry. 

Přesto získané odpovědi nejsou bezcenné a některé získané informace jdou využít ke 

stanovení možností zdolávání požáru v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové 

soustavy. Tyto informace uvádí tabulka č. 5. Jako využitelné informace byly vyhodnoceny 

zejména: 

 velikost ochranného pásma 

 nutnost ověření beznapěťového stavu vedení na místě zásahu 

 spolupráce s hasičským sborem 

 bezpečná vzdálenost 

 

Tabulka 5: zjištěné poznatky využitelné k možnosti zdolávání požáru 

využitelné 
poznatky  

země 

MAĎARSKO ITÁLIE BELGIE SLOVENSKO 

ochranného pásma 
od vedení vysokého 
napětí 400 kv (m) 

5 20 30 25 

ověření 
beznapěťového 
stavu 
zaměstnancem 
potřebnou kvalifikací 
na místě zásahu 

ano ano ano ano 

spolupráce mezi 
společností a 
hasičským sborem 

                                
vydáváme 
manuály, 
provádíme 
společná cvičení. 

                                
vydáváme 
manuály, 
provádíme 
společná cvičení. 

provádíme 
společná 
cvičení. 

                                 
provádíme společná 
cvičení. 

stanovení bezpečné 
vzdálenosti pro 
hasiče od 
elektrického zařízení 
pod napětím 400 kv 
(m) 
(druh činnosti nebyl 
specifikován) 
 

5 5 100 bez vyjádření 
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Velká rozdílnost odpovědí uvedených v dotazníku vybízí k úvaze, zdali by nebylo 

vhodné se tímto problémem zabývat na nadnárodní úrovni, tak aby společnosti, které 

mají s touto problematikou zkušenosti, je předali společnostem, které plánují se touto 

problematikou teprve zabývat. 

4. Přístupy ke Zdolávání požáru v ochranných pásmech přenosové 

soustavy v posuzovaných zemích  

Zdolávání požáru v prostoru s výskytem elektrického proudu vyžaduje dobrou 

znalost postupu k provedení bezpečného zásahu jednotkami požární ochrany. Zdoláváním 

požáru rozumíme organizované nasazení sil a prostředků vedoucí k záchraně osob, zvířat a 

majetku, zabránění dalšímu šíření požáru za dostatku potřebných sil a prostředků až po 

ukončení nežádoucího hoření. 

 Vznik požáru v ochranném pásmu přenosové soustavy vytváří složité podmínky pro 

provedení požárního zásahu. Jedná se o prostor, kde nesprávně zvolený postup hašení 

požáru znamená ohrožení života nebo zdraví zasahujících hasičů elektrickým proudem.  

Postup činnosti jednotek požární ochrany v ČR v prostorech s výskytem elektrického 

proudu  je popsán v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. [5] Ke zjištění dalších 

možností zdolání požáru v blízkosti elektrických zařízení užitých v zahraničí byl 

prostřednictvím MV- generálního ředitelství HZS ČR - zahraničního odboru odeslán dopis 

vybraným hasičským sborům v Evropské unii s žádostí o poskytnutí informací, nebo 

sdělení postupů při provádění zásahu v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové 

soustavy. K 1. 4. 2013 odpověděl na žádost z celkem 15ti oslovených sborů, pouze 

hasičský sbor z Francie, Rakouska a Anglie. Hasičský sbor ve Francii sdělil, že nemá 

žádné materiály tykající se tohoto problému. Způsoby hašení požárů v blízkosti 

nadzemního vedení používané v Rakousku a v Anglii jsou popsány níže.    

4.1. Zdolávání požáru v České republice (ČR) 

Zdoláváním požáru rozumíme organizované nasazení sil a prostředků vedoucí 

k záchraně osob, zvířat a majetku, zabránění dalšímu šíření požáru za dostatku potřebných 

sil a prostředků až po ukončení nežádoucího hoření. Požární zásah můžeme z hlediska 

požární taktiky rozdělit na požární útok nebo požární obranu.  

Cílem provedení požárního útoku je:  

 záchrana osob, zvířat a majetku,  

 ochrana okolí,  
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 zabránění šíření požáru a ukončení nežádoucího hoření.  

Cílem požární obrany je: 

 záchrana osob, zvířat  

 ochrana okolí.  

Po pominutí situace, která donutila jednotky požární ochrany provádět požární obranu, 

mohou jednotky začít s požárním útokem. 

V některých případech není možné provést požární útok, aniž by nadzemní vedení bylo 

v beznapěťovém stavu. Jednotky požární ochrany musí tedy zahájit požární obranu. Doba 

potřebná k uvedení nadzemního vedení do beznapěťového stavu a jeho ověření na místě 

události nám poté prodlužuje dobu potřebnou k likvidaci požáru a navyšuje škody 

způsobené požárem. (viz obr. 8 ) 

Obrázek 8: diagram znázorňující navýšení doby zásahu v případě nutnosti vypnutí 

elektrického vedení  
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K ochraně životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné 

pomoci při mimořádných událostech zřizuje stát zákonem 238/2000 Sb. v platném znění 

Hasičský záchranný sbor České republiky. Zákon o požární ochraně ukládá mimo jiné 

povinnost zřídit jednotku požární ochrany obcím a na základě provozované činnosti i 

dalším subjektům. V České republice určujeme čtyři druhy jednotek požární ochrany a pro 

potřeby plošného pokrytí jsou zařazeny do 6 kategorií. Systematické zřízení a rozmístění 

jednotek požární ochrany zajišťuje pomoc a ochranu před požáry v požadovaném čase. 

Ministerstvo vnitra prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky v souladu s § 24, § 70 a § 71 zákona o požární ochraně vydává metodické 

listy pod názvem Bojový řád jednotek požární ochrany.  

Soubor metodických listů je členěn celkem do 9 kategorií: 

Obecné zásady (O)                  Součinnost (S) 

Dopravní nehody (DN)    Nebezpečné látky (NL) 

Technický zásah (TZ)    Nebezpečí (N) 

Řízení (Ř)      Ochrana obyvatel (ob) 

Požární zásah (P)     Názvosloví 

Zásahy jednotek požární ochrany s výskytem elektrického proudu řeší metodické 

listy č. 14 „N“ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, list č. 25 „P“ – Hašení vodou 

elektrických zařízení pod napětím do 400 V, list č. 48 „P“ - Požáry fotovoltaických 

elektráren a list č. 5 „S“ – Zásah pod trakčním vedením. 

Pro provedení požárního zásahu v ochranném pásmu nadzemního vedení není 

zpracovaný žádný konkrétní postup. Hlavním metodickým listem, který upravuje postup 

jednotek požární ochrany v prostorech s výskytem elektrického proudu je list č. 14 „N“ – 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě stanovení možností postupu jednotek 

požární ochrany při zdolávání požáru v ochranném pásmu nadzemního vedení se musí 

zohlednit i podmínky stanovené na hašení elektrických zařízení pod napětím nebo se dají 

využít některá doporučení stanovená pro zásah pod trakčním vedením. 

V případě zásahu v prostoru s výskytem elektrického proudu upozorňuje bojový řád 

na možné zdroje rizika a k nim stanovuje požadavky 

 na ochranu hasičů, 

 na provedení taktiky zásahu. 

Postup činnosti při zásahu v ochranném pásmu elektrického zařízení  dle bojového 

řádu je uveden na obrázku 9. 
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Mimo metodických listů lze při provádění zásahu využít i zpracovanou kartu 

Pomůcka velitele jednotky - ochranná pásma elektro, vydanou Českou asociací hasičských 

důstojníků.   Karta upozorňuje na zákaz vstupu do prostoru trafostanice hasičům bez 

potřebné kvalifikace nebo proškolení. Jsou zde uvedeny vzdálenosti ochranných pásem od 

nadzemních vedení, příklad ustavení výškové požární techniky v blízkosti vedení a 

upozornění na krokové napětí. 
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Obrázek 9: provedení požárního zásahu jednotkami požární ochrany dle bojového řádu[5]  

Zásah hasičů v ochranném pásmu přenosové soustavy

nebezpečí taktika zásahu

při práci v ochranném pásmu zajistit svod vodivých 

částí požární techniky

Délka ochranných pásem:

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   12 (15) m.

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 (25) m.        

u napětí nad 400  kV                                 30 m.

nehasit zařízení pod nebezpečným napětím vodou 

ani pěnou , není-li stanoveno jinak

zdržovat se pod napětím u vedení 220 kV a 400 kV 

jen nezbytně dlouho dobu a pokud možno se 

pohybovat kolmo k vedení

hasební látka na zařízení pod napětím musí být 

dodávaná z prostoru mimo ochranné pásmo

(hasit lze pouze zařízení pod napětím do 400 V )

nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

od zapnutého zařízení.

nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem z 

důvodu pádu vodiče na 

zem - krokové napětí.

nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

od zbytkového náboje, 

nebo indukovaného 

napětí.

ostatní:

rozeznání nadzemního vysokého vedení: 

vysoké napětí (vn) - zpravidla 3 vodiče uchycené na minimálně 30 cm vysokých izolátorech

velmi vysoké napětí (vvn) - vodiče uchycené pomocí řetězcových nebo tyčových izolátorů o délce minimálně 1 

m.          

vypnutí vysokého a velmi vysokého napětí elektrického proudu musí provést odborný pracovník, v 

mimořádných případech - havárie, ohrožení života či velké škody - vypnutí a zajištění elektrického zařízení 

možno provést bez příkazu „B“                                                                                                                                                                   

osoba bez elektrotechnické kvalifikace muže zahájit práci u elektrického zařízení až po prokázání odborným 

pracovníkem, že je zařízení uvedeno do beznapěťového stavu, např. se ho  dotkne rukou. 

Odborný pracovník vykonává bezpečnostní dozor

není-li možno elektrický proud vypnout, musí být o tom vyrozuměn velitel zásahu

ochrana hasičů

před zahájením prací v blízkosti 

elektrických venkovních vedení a 

v ochranných pásmech VN, ZVN 

musí osoba organizující nebo 

řídící práci seznámit všechny 

dotčené s nebezpečím, které může 

vzniknout od elektrického vedení

vypnutí elektrického proudu ve 

vedení v případě vzniku 

nebezpečí pro hasiče

zajištění vedeni 

protitrolovatelnému zapnutí 

vedení, nebo indukci.

zákaz přiblížení osob k nekrytým 

částem elektrického zařízením 

pod napětím  bez 

elektrotechnické kvalifikace na 

vzdálenost při napětí: 

220 kV                                4 m

nad 220 do 400 k    5 m

vybavení se ochrannými 

prostředky, 

 vyprošťovací hák pro případ 

záchrany osob apod.)

zdržovat se pod napětím u vedení 

220 kV a 400 kV jen nezbytně 

dlouho dobu a pokud možno se 

pohybovat kolmo k vedení

při požáru celých objektů musí být vypnuto 

venkovní vedení silového zařízení po 

vedení v okruhu 30 m

zásah pod trakčním vedením. Základní podmínkou 

při zásahu je vypnutí a zajištění vypnutého stavu 

TV v daném traťovém úseku a i na vedlejších 

kolejích (ŽST, vícekolejná trať) vypnutí a zajištění 

vypnutého stavu TV není nutno provádět, pokud se 

osoby a předměty nepřiblíží k TV na menší než 

bezpečnou vzdálenost

 



  

26 

 

4.2.  Zdolávání požáru ve Spojeném království (UK) 

Přenosovou soustavu ve Spojeném království tvoří rozvodné stanice, transformátory 

a vedení o napěťové hladině 400 kV a 275 kV. Vedení o napěťové hladině 132 kV a nižší 

se používá převážně pro distribuční soustavu. Soustava je provozována soukromými 

společnostmi na základě udělené licence. Největším provozovatelem je sdružení National 

Grid  s délkou vedení 14 000 km.  

Činnost a organizační struktura hasičských sborů ve Spojeném království je obecně 

upravena zákonem o požárních a záchranných službách. [9].  Hlavním úkolem hasičských 

sborů v rámci protipožární bezpečnosti dle tohoto předpisu je: 

 Provádění záchranných a hasebních prací.  

 Zvyšování požární bezpečnosti v oblasti, ve které se hasičský sbor nachází. 

 Poskytování poradenství o protipožární bezpečnosti. 

 Poskytování poradenství o možnostech provedení evakuace z hořícího objektu. 

Požární ochrana ve Spojeném království není centralizovaná, ale odpovídají za ní 

jednotlivé oblasti. I když byly osloveny všechny oblasti, tak požadované informace poskytl 

pouze Londýnský hasičský sbor. Podle vyjádření zástupce londýnských hasičů, se ale od 

sebe postupy v jednotlivých oblastech příliš neliší. Poskytnutý metodický návod[10] 

upozorňuje na možné nebezpečí a způsob ochrany zasahujících hasičů od prostorů 

v elektrárnách, přes přenosovou a distribuční soustavu až po domácnosti. Postup 

londýnských hasičů při zásahu u událostí s výskytem elektrického proudu je znázorněn na 

obrázku 10 a 11.  
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Obrázek 10: zdolávání požáru s výskytem elektrického proudu [10] 

mimořádná událost s výskytem elektrického proudu

cestou využít zpracované plány.

o možném nebezpečí informuje velitel celou posádku.

při příjezdu na místo události provést zhodnocení rizika.

výroba elektrické energie přenosová síť domáctnosti

kontaktovat pověřeného 

zaměstnance 

informovat provozovatele sítě a 

žádat urychlený příjezd oprávněné 

osoby

nevstupovat do zabezpečených prostor / prostory s výstražnými 

značkami / poškozené elektrické přístroje před vypnutím zařízení   

oprávněnou osobou

ověřit dopady na 

bezpečnost 

objektu(bezpečnostní 

zařízení) dojde-li k 

vypnutí elektrické 

energie

udržovat 10 m koridor z obou stran nadzemního vedení.

udržovat 5 m vzdálenost od elektrických zařízení.

vypnout  přívod 

elektrické energie

neprovádět záchranné a hasební práce v blízkosti elektrického zařízení pod napětím před 

potvrzením, že je zařízeni vypnuté. 

v některých případech nelze 100% zaručit beznapěťový stav zařízení, velitel zásahu posoudí 

možné nebezpečí oproti nutnosti provedení zásahu.

při požáru pod vedením vysokého napětí, může vlivem působení tepla a zplodin hoření dojít 

k vyšší vodivosti okolního vzduchu a ke vzniku elektrického oblouku mezi vodičem a zemí, 

přilehlých stromů, nebo blízko se vyskytujících zařízení.

na stožár nadzemního vedení přenosové soustavy může hasič vylézt až po povelní oprávněnou 

osobou provozovatele zařízení.

při použití žebříku, nebo výškové techniky, určí vzdálenost od vedení oprávněná osoba. V jiném 

případě by měla být alespoň 10 m. Velitel zásahu musí neustále sledovat pohyb vedení vyvolaný v 

důsledku počasí.

v průběhu zásahu musí být neustále zajištěna komunikace mezi zasahujícími hasiči , velitelem a 

oprávněnou osobou.

potvrzení  o vypnutí zařízení , může trvat delší dobu. Příjezd oprávněné osoby může trvat až dvě 

hodiny.

nehaste zařízení pod napětím.

Použít LFB rukavice je možné do napětí 3300 V.

po skončení zásahu musí být místo události zajištěno oprávněnou osobou, nebo policií.

vypnutí elektrického proudu v domácnostech musí být řádně označeno.
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Obrázek 11: bezpečné vzdálenosti od vedení vysokého napětí [10] 

10 m

Práce bez 

proudnice

10 m při 

požáru

20 m při 

provádění 

výcviku

20 m

Při hašení proudnicí

30 m

Při použití monitoru

Bezpečné vzdálenosti od 

nadzemního vedení

 

4.3.  Zdolávání požáru v Rakousku  (A) 

Provozovatelem rakouské přenosové soustavy je společnost Austrian power grid se 

sídlem ve Vídni. Přenosovou soustavu v Rakousku tvoří rozvodné stanice, transformátory 

a vedení o napěťové hladině 380 kV, 220 kV a 110 kV. Rakouská a česká přenosová 

soustava je navzájem propojena. 

V rámci rakouské legislativy zodpovídá za požární ochranu každá spolková země 

samostatně. Jednotky požární ochrany jsou zřízeny převážně obcemi, které  zajišťují  

ochranu před požáry a jejich likvidaci. Profesionální hasiči jsou zřízeni pouze v šesti 

největších městech, zbytek tvoří dobrovolní hasiči. Profesionální hasiče zřizují i 

průmyslové podniky a jiné soukromé společnosti. Rakouský spolkový požární svaz 

sdružuje devět zemských požárních svazů a šest městských profesionálních sborů.  

Rakouští hasiči mají jasně vymezená pravidla jak postupovat v případě zdolávání 

požáru elektrických zařízení a v jejich okolí.  Tento postup vychází z rakouské normy 

Bekämpfung von Brände in elektrischen Anlagen in deren Nähe. Asgabe: EÖVE/ÖNORM 

E 83508350:2005-04-01, která stanovuje požadavky na: 

 ochranu hasičů, 

 hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich okolí.  

Stanovené požadavky jsou uvedeny na obrázku 12 a v tabulce 6. 
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 Obrázek 12: zdolávání požáru s výskytem elektrického proudu [12] 

postup zdolávání požáru dle rakouské normy E 8350:2005-04-01- Hašení požáru elektrických zařízení a v jejich okolí

přípravná opatření:

 provozovatel zařízení informuje hasiče o objektech, která jsou zvlášť nebezpečná pro hasiče, anebo vyžadují zvláštní 

opatření při hašení požárů. 

 provozovatel spolu s hasiči stanoví vhodná opatření k hašení požárů.

 doporučuje, aby se stanovený postup periodicky přezkušoval rámci cvičení

opatření při požárech vhodná hasivanebezpečí

nebezpečí krokového napětí 

hrozí pří pádu vodiče 

u VVN a ZVN  se musí 

udržovat odstup minimálně 

20 m od místa pádu vodiče

u nižšího napětí se tato 

vzdálenost může snížit na 10 

m

nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem při dotyku živých 

části. 

při přiblížení se k 

venkovnímu vedení nesmějí 

minimální odstupy od 

vodičů být menší, než 4 m u 

velmi vysokého napětí a 5 m 

u zvlášť vysokého napětí

do vysokonapěťových objektů smějí 

vstupovat, pokud neexistuje jiná domluva, 

pouze osoby, které se účastní hašení požáru 

a jen za přítomnosti příslušného odborníka 

nebo odborně poučené osoby

části objektů, které leží v bezprostřední 

blízkosti požáru, se musí, pokud to vyžadují 

záchranné práce, odpojit od proudu 

není-li to možné, musí se dodržet bezpečná 

vzdálenost. 

vysokonapěťové venkovní vedení, se nesmí 

odpojovat od proudu provizorním 

uzemněním, zkratováním nebo přeříznutím. 

požáry v okolí elektrických zařízení je možné hasit 

sprchovým proudem. Při použití sprchového 

proudu, se musí použít proudnice CM podle 

ÖNORM F 2190. ostatní proudnice (např. vodní 

dělo nebo vysokotlaká proudnice) smějí být 

použity jen v beznapěťovém prostředí

 při použití vody s látkami, které mění vlastnosti 

vodního proudu, (např. močůvka apod.) neplatí 

uvedené odstupové vzdálenosti

hasicí pěna při hašení VV, VVN a ZVN  se smí 

používat pouze u zařízení v beznapěťovém stavu.

hasicí prášek může poškodit elektrické zařízení. 

Při větru může být prášek rozptýlen mimo prostor 

hašení.

oxid uhličitý je nevodivý a neničí elektrické 

zařízení  je těžší než vzduch, nedýchatelný.¨

při používání ve špatně větraných prostorech, 

může být životu nebezpečný.

na volném prostranství je jeho použití velmi 

omezené.  

pozor na nebezpečí u 

kovových částí, např. 

přístroje, trubky, okapy 

nebo drátěné ploty pokud 

jsou v kontaktu s vodičem 

pod proudem. 

 u vysokonapěťových objektů 

smí zasahovat jen odborníci 

a odborně poučené osoby. Už 

jen přiblížit se k postiženému 

je nebezpečné.

 musí se zohlednit bezpečná vzdálenost v 

souvislosti s dodržením  rozbalení přístrojů 

a pomůcek a jejich případné přemístění. 

při pochybnostech u provádění hasičských 

prací je třeba dodržet odstup 5 m
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Tabulka 6: minimální odstupové vzdálenosti při hašení objektů pod napětím. 

 třídy požáru 

minimální odstupová vzdálenost  ( m ) 

 
 

 

hasivo a b c d 

nn 

do 

ac 1000v 

dc 1500v 

110 kv 220kv 

 

380k

v 

 

voda – sprcha ano ano 1) ne ne 2) 1 3     4 5 

voda – proud ano ne ne ne 5 8     9 10 

voda – proud, 

bez vodivých 

látek  

ano ne ne ne 3 6     7 8 

hasicí pěna ano ano ne ne 
beznapěťové objekty 

 

abc - hasicí 

prášek 
ano ano ano ne 1   beznapěťové objekty. 

bc – hasicí 

prášek 5) 
ne ano ano ne 1 3 4 5 

co2 ne ano 3) ano 3) ne 1 3 4 5 

halogenové 

uhlovodíky 6) 
ne ano ano ne 1 3 4    5 

vysvětlivky: 

hodnoty pro vodu platí jen pro proudnice cm, podle önorm f 2190 

1) hořlavé kapaliny s teplotou vzplanutí přes 55°c 

2) pouze ve zvláštních případech 

3) vhodnost tříd požáru je určena tryskou 

4) výjimkou je nasazení prozkoušených a při použití do nízkonapěťových objektů 

povolených  

       hasicích přístrojů s odstupem 1 m 

5) při vysokém napětí jen v suchých objektech 

6) pro ostatní hasicí plyny je třeba dbát pokynů výrobce 
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5. Kvalitativní hodnocení metodických přístupů hasičských 
jednotek v jednotlivých zemích.   

Z oslovených hasičských sborů poskytly své metodiky pro provádění zásahů 

v blízkosti elektrických zařízení hasičské sbory z Rakouska a Anglie. Postup českých 

jednotek požární ochrany je popsán v Bojovém řádu jednotek požární ochrany.  

V následující části bude provedeno porovnání jednotlivých metodik ve vztahu 

k provedení požárního zásahu v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové soustavy 

a ve vztahu k bezpečnosti práce zasahujících hasičů. 

5.1. Srovnání metodického přístupu podle zdroje rizika. 

Pro bezpečné provedení zásahu v ochranném pásmu přenosové soustavy je důležité 

identifikovat zdroje rizika, které se mohou reálně vyskytnout při provádění požárního 

zásahu v blízkosti nadzemního vedení a k nim stanovit vhodná opatření pro snížení 

pravděpodobnosti vzniku úrazu elektrickým proudem. V tabulce č. 7 je znázorněn přístup 

vybraných zemí, přičemž jako zdroj rizika jsou označeny 4 varianty, které mohou způsobit 

úraz elektrickým proudem.   

 vodič pod napětím. 

 spadlý vodič pod napětím dotýkající se země.   

 indukované napětí, zbytkový náboj. 

 elektrický výboj 
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Tabulka 7 : zdroje rizika dle jednotlivých metodik 

země zdroj rizika vedení 400 kV 

vodič pod napětím spadlý vodič pod 
napětím dotýkající 
se země 

indukované 
napětí, zbytkový 
náboj 

elektrický výboj 

ČR 

bezpečná 
vzdálenost od 

vodiče 5 m od živé 
části. 

nebezpečný účinek 
krokového napětí 

může působit až do 
vzdálenosti 20 ti 

metrů. 

u vodičů, které 
nejsou zkratovány. 

  

UK 

bezpečná 
vzdálenost od 

vodiče 5 m od živé 
části. 

  

vedení nemusí být i 
po vypnutí vždy v 
beznapěťovém 

stavu. 

při požáru pod 
vedením vysokého 
napětí, může vlivem 
působení tepla a 
zplodin hoření dojít k 
vyšší vodivosti 
okolního vzduchu a ke 
vzniku elektrického 
výboje. 

A 

bezpečná 
vzdálenost od 
vodiče 5 m od živé 
části. 

nebezpečný účinek 
krokového napětí 
může působit až do 
vzdálenosti 20 ti 
metrů. 

    

 

5.2.  Srovnání metodického přístupu podle možností záchrany osob  

Záchrana osob na zemi 

Záchrana osob je nejvyšší prioritou u zásahu. Při provádění záchrany osob v blízkosti 

nadzemního vedení v provozu se nesmí zachránce přiblížit k vodiči pod napětím pod 

bezpečnou vzdálenost. Bezpečná vzdálenost není konstantní, ale závisí na velikosti napětí 

ve vodiči. Pokud by zachraňovaná osoba byla pod účinky elektrického proudu nebo 

v nebezpečné vzdálenosti, nelze provést bezpečnou záchranu, aniž by zařízení bylo 

v beznapěťovém stavu. Ve vyhlášce 247/2001 Sb. v §15 je uvedeno, že velitel zásahu je 

oprávněn přerušit záchranné práce na nezbytně dlouhou dobu, pokud by pokračování 

v zásahu znamenalo ohrožení života zasahujících hasičů.[3] Vypnutí nadzemního vedení 

zvlášť vysokého a velmi vysokého napětí smí provést pouze oprávněná osoba 

provozovatele.  Pokud zachránce musí vstoupit do dosahu krokového napětí, doporučuje se 

mít co nejmenší rozpětí kroku, nejlépe doskákat k osobě snožmo. Je to ale velmi 

nebezpečné. V tabulce č. 8 je znázorněna bezpečná vzdálenost na jakou se zachránce může 
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přiblížit k vodiči pod napětím 400 kV, při záchraně osoby a kdy je nutné zajistit 

beznapěťový stav vedení.                                                                          

Tabulka 8: bezpečné vzdálenosti při provádění záchrany osoby 

činnost 

země 

ČR UK A 

záchrana osob 5 m od živé části 5 m od vedení 5 m od živé části 

nutnost  
vypnutí 
elektrického 
proudu ve 
vedení 

v případě vzniku 
nebezpečí pro 
zasahující hasiče. 

při provádění 
záchranných 
prací u 
elektrického 
zařízení. 

vyžadují-li to 
záchranné práce. 

 

Záchrana osob ze stožáru 

Ve volném prostoru se člověku velmi těžce odhaduje určitá vzdálenost, přitom 

nedodržení bezpečné vzdálenosti pro zachránce znamená ohrožení jeho života. U stožárů 

zvlášť vysokého a velmi vysokého napětí je zajištěna ochrana před dotykem živé části jak 

polohou vodiče, tak i zábranou. Od země jsou vodiče pod napětím 400 kV vzdáleny 

minimálně 8 m. V případě nutnosti provedení rychlé záchrany osoby ze stožáru přenosové 

soustavy se zachránce může bezpečně pohybovat po dříku stožáru. Pokud zachránce 

neustoupí z této konstrukce, nachází se v bezpečné vzdálenosti a nemělo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem.(viz obr. 12) Záchranné práce ze stožáru se při zapnutém vedení 

nesmějí provádět při bouřkách nebo snížené viditelnosti. Tabulka č. 9 uvádí povinnosti 

nebo požadavky na zachránce před výstupem na stožár. 

Tabulka 9: požadavky jednotlivých zemí pro výstup na stožár 

činnost 

země 

ČR UK A 

výstup na stožár 

informovat 
provozovatele 
zařízení. 
 
pro práce prováděné 
mimo zónu přiblížení, 
se vydává příkaz "b" 

na stožár by měl 
zachránce vylézt až po 
udělení povolení 
oprávněnou osobou 
provozovatele zařízení,  

záchranu osob by 
měly provádět 
odborně poučené 
osoby 
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Obrázek 13: vyznačení dříku na vybraných stožárech vysokého napětí 

 

 

 

 

5.3. Srovnání metodického přístupu podle možností využití vody jako 
hasiva 

Hašení požáru můžeme provádět pomocí hasiv, rozebíráním konstrukcí, vytvářením 

proluk, popřípadě odvětráním.  

V praxi bývá nejčastěji hašení požáru prováděno pomocí hasiv. Nejpoužívanějším 

hasivem u jednotek požární ochrany je voda. Voda je snadno dostupná, dobře 

skladovatelná, má dobré hasící vlastnosti a oproti jiným hasivům je levná. Vzhledem k její 

elektrické vodivosti je její využití při hašení elektrického zařízení a v jeho okolí omezené. 

Elektrická vodivost závisí na množství látek disociovaných ve vodě. Vodivost vody 

způsobují ionty, které přenášejí elektrický náboj. Schopnost vody vodit elektrický proud je 

udávaná v jednotkách µS.cm
-1

.
 
Velikost nežádoucího elektrického proudu, který protéká od 

elektrického zařízení přes vodní proud k hasiči, závisí na čistotě vody, tvaru použitého 

vodního proudu, technického provedení proudnice, tlaku vody před proudnicí, velikosti 

napětí elektrického zařízení a odstupu od elektrického zařízení.  

Problematika využití vody k hašení elektrických zařízení pod napětím není nová a 

v Německu nebo Rakousku je její použití k hašení elektrických zařízení pod napětím za 

stanovených podmínek dovoleno. Zkoušky hašení požárů elektrických zařízení pod 

napětím v  České republice prováděl v polovině devadesátých let Technický ústav požární 

ochrany v Praze. Výsledky měření uvedli npor. Ing. Libor Ševčík a pplk. Ing. Otto 

Dvořák, Ph.D v časopise 150 hoří v článku pod názvem Hašení elektrických zařízení pod 

napětím. [13]  

Touto problematikou se zabýval i například Pavel Smutník ve své bakalářské práci 

Využití vody k hašení elektrických zařízení.[14]  

dřík
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Použití vody na požáry elektrických zařízení není u jednotek požární ochrany běžné. 

Pro její použití platí řada pravidel. Nedodržení některého z nich, znamená ohrožení 

zasahujícího hasiče elektrickým proudem. V tabulce 10 je uveden přístup porovnávaných 

zemí k hašení elektrických zařízení pod napětím 

Tabulka 10: možnost použití vody k hašení elektrických zařízení pod napětím 

činnost 

země 

ČR UK A 

použití vody k 
hašení elektrických 
zařízení pod 
napětím 

do výše napětí 400 V není dovoleno do výše napětí 380 kV 

 

Česká republika 

Podmínky pro použití vody k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím jsou 

uvedeny v ML č. 25 „P“ – Hašení vodou elektrických zařízení pod napětím do 400 V.[15] 

Hašení požáru pod vedením do 400 V je zcela výjimečný postup a použije se, nelze li 

využít jiného bezpečnějšího řešení.  

Rakousko 

 Rakouská příručka určená hasičům pod názvem Nebezpečné látky [11] i rakouská 

norma [12] přímo uvádějí možnost hašení elektrického vedení (objektů pod napětím) až do 

napětí 380 kV. Možnosti hašení elektrických zařízení pod napětím jsou stanoveny na 

základě spolupráce mezi odbornou komisí pro vysokonapěťové zařízení a zástupci 

hasičského sboru. V normě je dále uvedeno, že za mnoho let trvaní těchto předpisů nedošlo 

k žádným závažným nehodám hasičů zapříčiněných elektrickým proudem, jestliže byly 

tyto předpisy dodržovány. 

Porovnání podmínek obou zemí při hašení elektrických zařízení vodou 

Tabulka č. 11 porovnává stanovené podmínky pro použití sprchového proudu 

k hašení elektrických zařízením pod napětím v České republice a v Rakousku. Požadavky 

jsou stanoveny zejména. 
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 na čistotu hasiva 

 druhu proudu 

 technického provedení proudnice 

 minimální bezpečné vzdálenosti 

 tlaku před proudnicí 

Tabulka 11: podmínky pro hašení elektrických zařízení pod napětím 

 

5.3.1.  Použití vody k hašení objektů v blízkosti zařízení pod napětím 

Ani v případě hašení požárů beznapěťových objektů nacházejících se v blízkosti 

elektrického zařízení není možnost použití vody, jako hasiva libovolná a jsou stanovena 

určitá omezení. Jedná se zejména o dodržení vzdálenosti mezi elektrickým vedením a 

hasičem provádějícím hasební práce. Stanovené vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

 

 

 

 požadavky 

země 

ČR A 

napětí 
nízké napětí 
do 400 v do 1000 V do 380 000 V 

hasivo čistá voda čistá voda 

druh proudu rozprášený rozprášený 

typ proudnice 
rozprašovací proudnice 52 tpx 
974-30-58 

proudnice provedená v souladu s 
normou önorm  f 2190 

minimální bezpečná 
vzdálenost (m) 

1,5 1 5 

 minimální tlak  
(Mpa) 

0,4 0,4 
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Tabulka 12: minimální vzdálenost od krajního vodiče nadzemního vedení a hasičem 

s proudnicí. 

použití vody 
v okolí 
el.zařízení   

země 

ČR UK A 

bezpečná 
vzdálenost 

                                   
vzdálenost není 
pevně určena. 
 
 

ruční proudnice: 
plný proud               20 m 
 
lafetová proudnice: 
plný proud               30 m 

ruční proudnice: 
sprchový proud                 5 m 
 plný proud                      10 m                            
 
lafetová proudnice: 
sprchový proud               10 m 
 plný proud                      30 m 

5.4. Využití ostatních hasiv 

Hasící pěna 

 Hasící pěna se skládá z pěnotvorné přísady, vody a plynné složky. Pro velmi dobrou 

elektrickou vodivost roztoků pěnidel je zakázáno používat hasící pěnu k hašení 

elektrických zařízení pod napětím. Všechny hasičské metodiky porovnávaných zemí 

uvádějí, že se hasicí pěna smí používat pouze u objektů bez napětí, v případě nutnosti se 

musí odpojit i sousední elektrická zařízení. 

Hasící prášky 

 U hasícího prášku je rozhodujícím faktorem ovlivňující hasební účinek inhibiční a 

stěnový efekt a dále při použití na volném prostranství meteorologické podmínky, hustota 

práškového oblaku, velikost tlaku při dopravě na místo požáru a zvolená taktika zásahu. 

Hasící prášky se dají použít na třídy požáru A B C. Hasící prášek je nevodivý, ale při 

použití může jemnými částicemi elektrické zařízení poškodit. 

Hasící plyny 

Hasící plyny mají dusivý a zřeďovací efekt a v uzavřeném prostoru vytvářejí inertní 

prostředí.  Jejich použití z důvodů jejich fyzikálních vlastností je na volném prostranství 

velmi omezené.  
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5.5. Srovnání požadavku na použití ochranných prostředků  

Obecně jednotky nejsou vybaveny zvláštními ochrannými prostředky pro zásahy 

v prostorech s výskytem vysokého napětí. Žádná z porovnávaných metodik neuvádí 

povinnost použít speciální ochranné prostředky. Hasiči tedy používají a nosí ochranné 

prostředky dle svého vybavení. 

5.6.   Srovnání požadavku na ustavení požární techniky 

Kromě stanovení bezpečných vzdáleností pro hasiče při provádění záchranných a 

hasičských prací najdeme i stanovení bezpečných vzdáleností pro automobilovou požární 

techniku. Vodiče nadzemního vedení přenosové soustavy jsou nad zemí minimálně osm 

metrů. Pokud požární technika pod vedením podjíždí je stále dostatečně vzdálená od živé 

části nadzemního vedení.  

Při použití výškové techniky je situace trochu komplikovanější. Předpisy stanovují, 

za jakých okolností se může s výškovou technikou v ochranném pásmu nadzemního vedení 

manipulovat. Bezpečnou vzdálenost nesmí překročit žádná část požární techniky, osoba, 

ani používané technické prostředky. (viz obr. 13) Při přiblížení se s výškovou technikou 

k nadzemnímu vedení se musí pamatovat i na možný pohyb vodičů vyvolaný například 

vlivem počasí nebo pohybem žebříkové sady, hydraulických ramen, či koše vyvolaný 

náhlým zatížením. Při nutnosti použití výškové techniky v blízkosti nadzemního vedení by 

měl být vyrozuměn provozovatel zařízení, který také může upravit bezpečnou vzdálenost. 

V ČR bezpečnou vzdálenost pro výškovou techniku můžeme určit dle normy pro Obsluhu 

a práci na elektrickém zařízení [17]. V této normě se dále uvádí, že při stanovení bezpečné 

vzdálenosti se musí brát zřetel na napěťovou soustavu, druh práce, okolí prostředí apod. 

Minimální odstupové vzdálenosti jsou porovnány v tabulce č. 13. 

Tabulka 13: minimální odstupové vzdáleností výškové techniky 

přiblížení 
výškové 
techniky 

země 

ČR UK A 

bezpečná 
vzdálenost od 
nejbližšího 
vodiče 

5 m 
při požáru     10 m                 
při výcviku    20 m 

5 m 
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Obrázek 14: ustavení požární techniky 

400 kV

400 kV Bezpečná 

vzdálenost

.  

6. Kvalitativní zhodnocení zjištěných poznatků pro reálný zásah v 
ČR 

Pro objasnění problematiky zdolávání požáru v ochranných pásmech nadzemního 

vedení budou zjištěné informace aplikovány na dvě konkrétní situace, se kterými by se 

mohly jednotky požární ochrany v ČR setkat. 

6.1.   Modelová situace požáru rodinného domu 

 Jako první modelový příklad bude použit rodinný dům postavený přímo pod 

nadzemním vedením přenosové soustavy o napětí 400 kV. 

Charakteristické znaky požáru rodinných domů: 

 výskyt osob 

 objekt tvoří zpravidla jeden požární úsek 

 šíření požáru uvnitř i vně budovy 

 intenzivní hoření 
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Obrázek 15: rodinný dům postavený pod nadzemním vedením.
11

 

400 kV

Elektrické vedení 

pod napětím

?

6 
m

Hořící 
objekt

6 
m

8 
m

?

 

A. Při zásahu jednotek požární ochrany spočívá primární ochrana životů a zdraví 

zasahujících hasičů ve vypnutí elektrického proudu v elektrickém zařízení. Nebezpečí 

úrazu od elektrického proudu hrozí u nadzemního vedení zejména: 

 při dotyku živé části,  

 nebo při přiblížení na vzdálenost kratší než je bezpečná vzdálenost.   

Hasiči mohou v blízkosti objektů přenosové soustavy provádět pouze neelektrické práce a 

tedy se nesmějí přiblížit k vodiči o napětí 400 kV na vzdálenost kratší než pět metrů. 

V zásadě je možné předpokládat zranění zasahujících hasičů elektrickým proudem pouze 

v případě: 

 manipulace s výškovou technikou v prostoru požáru,  

 při přetržení vedení PS.  

B. Minimální možná vzdálenost nejnižšího bodu vodiče u vedení 400 kV je od země 8 

metrů. 

 Pokud by bylo nutné provést záchranu osob z přízemí objetu, lze bezpečně 

tuto záchranu provést.  

 V případě, že by osoby byly ve vyšším podlaží, je potřeba zvážit přístupovou 

cestu. 

 Žebřík by se měl nést co nejblíže k zemi. Při použití žebříku nesmí žebřík ani 

osoba stojící na žebříku přesáhnout minimální bezpečnou vzdálenost, 

 Neustále se musí sledovat případný pohyb vodičů, 

 Záchranu osob lze přerušit v případě ohrožení zasahujících hasičů.  

                                                 
11

 ČEPS, foto 2012 



  

41 

 

V rámci zvýšení bezpečnosti nadzemního vedení se například uvažuje o zvýšení výšky 

vodičů od země. V případě nedovolených staveb nebude mít uvažované opatření velký 

význam, protože se zvýšením vodičů, se mohou zároveň objevit i vyšší stavby. 

6.2. Modelová situace požáru skládky 

Mezi požáry na volném prostranství řadíme především požáry přírodních porostů, požáry 

skládek a otevřených skladů. Jako druhý modelový příklad je použit požár nedovolené 

skládky pneumatik nahromaděných v blízkosti nadzemního vedení o napětí 400 kV. 

Požáry na volném prostranství zejména ovlivňuje: 

 rozložení a množství hořlavé látky 

 počasí  

 topografie terénu 

Charakteristika požáru skládek: 

 

 malá pravděpodobnost výskytu osob ohrožených požárem   

 rychle se měnící situace na místě požáru z důvodu vlivu počasí  

 velká spotřeba hasiva 

Obrázek 16: požár pneumatik v blízkosti nadzemního vedení.
12

 

              

400 kV

Elektrické vedení 

pod napětím

Hořící 
skládka ?

 

A. Při provádění hašení požáru skládek nacházející se pod vedením, je nutné pro 

ochranu zasahujících hasičů před úrazem elektrického proudu vypnout elektrické vedení 

z provozu zejména: 

  při velkém rozsahu a intenzitě požáru, 

 v případě snížení viditelnosti v okolí nadzemního vedení. 

V zásadě je možné předpokládat zranění zasahujících hasičů pouze v případě: 

 kontaktu vodního proudu s živou částí vodiče z důvodu snížené viditelnosti,  

                                                 
12

 ČEPS foto 2012 



  

42 

 

 při přetržení vedení PS.  

B. Základním postupem při požáru skládek je: 

 zaplavení ohnisek velkým množstvím vody, popřípadě pěny,  

 injektáží vody do tělesa skládky,  

 postupným rozebíráním uskladněného materiálu nebo naopak jeho 

zasypáním, s využitím těžké techniky. 

C. Vedení přenosové soustavy nemůže být mimo provoz delší dobu. V případě málo 

intenzivních požárů a při provádění dohašovacích prácích lze při dobré viditelnosti 

v místě požáru provádět požární zásah i při provozu zařízení. Při tom se musí zajistit: 

 bezpečný pohybu osob, 

  bezpečná manipulace s pracovními stroji.  

6.3. Společné rysy obou modelových příkladů 

A. V přenosové soustavě se používá velké množství vodičů o různých rozměrech. 

Nejčastěji používaným vodičem u nadzemního vedení je hliníkový vodič s ocelovou 

duší. Obecně pevnost oceli začíná klesat již od 350 °C a při teplotě kolem 650 °C její 

pevnost činí přibližně 25 % původní hodnoty. Z tohoto důvodu nelze porušení 

nadzemního vedení vlivem účinku požáru vyloučit. Přetržení vodičů vedení či 

poškození stožáru mohou způsobit pouze nepředvídatelné události jako například: 

 extrémní klimatické podmínky, 

 extrémně vysoké teploty.  

Při intenzivním požáru je potřeba neustále sledovat stav vedení. 

B. V případě pádu vodiče na zem, hrozí nebezpečí krokového napětí v okamžiku dotyku 

vodiče ze zemí a po té po dobu nastaveného času reakční doby ochrany vedení.  

Reakční doba krokového napětí je: 

 v řádu milisekund,  

 pokud je vedení vybaveno funkcí opětovného zapnutí, hrozí nebezpečí 

krokového napětí v řádu několika sekund.  

Nebezpečný účinek krokového napětí může u vodiče zvlášť vysokého napětí při 

nejnevhodnějších podmínkách působit až do vzdálenosti 20ti metrů. Na místě zásahu 

nemůžou hasiči ověřit, zdali je přetržený vodič opravdu v beznapěťovém stavu a tak 

k němu musí vždy přistupovat, jako kdyby byl neustále pod napětím 
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C. Osoba odpovědná za požární zásah musí: 

 sdělit všem osobám, které provádějí činnost na místě zásahu informace o 

možném nebezpečí, které představuje nadzemní vedení, 

 určit nebezpečný prostor a stanovit v něm odpovídající režim práce.  

osoby, jejíž přítomnost na místě zásahu není nutná, musí být vykázány z místa 

zásahu do místa mimo ochranné pásmo. 

D. V případě žádosti o vypnutí elektrického proudu je dispečink společnosti ČEPS  

schopný odpojit vedení od zdroje elektrické energie během několika minut.  

 před zahájením prací, musí odpovědná osoba provozovatele zařízení ověřit 

přímo na místě události beznapěťový stav vedení,  

 příjezd oprávněné osoby provozovatele na místo události, může trvat delší 

dobu. 

E.  K požárům jsou jednotky PO vysílány převážně cisternovými automobilovými 

stříkačkami. Tato vozidla jsou určena především pro zásah vodou, popřípadě pěnou. 

 nevodivá hasiva se ve vozidle nacházejí pouze v ručních hasicích přístrojích, 

 v České republice není nikde stanovená pevná vzdálenost při hašení objektů 

v blízkosti nadzemního vedení a tedy záleží na veliteli zásahu, jaký zvolí 

postup při hašení požáru,  

 nesprávně zvolený postup při použití vodního proudu může ohrozit životy a 

zdraví zasahujících hasičů. 

F. Hasiči v Anglii mají jednoznačně stanovenou odstupovou vzdálenost 20 ti metrů od 

nadzemního vedení při provádění hasebních prací. (viz obr 4.) Pokud to okolní 

podmínky dovolí, zejména dostatečný prostor lze v případě potřeby dodávat hasivo do 

místa požáru a tím docílit zejména: 

 snížení intenzity požáru a ochranu elektrického vedení, 

 zabránění rozšiřování požáru. 

Vodní proud by měl být směřován co nejblíže k zemi a neměl by být výše, než je 

výška člověka stojícího na zemi. 

G. Jasně vymezená pravidla mají rakouští hasiči, kteří mohou: 

 efektivněji provádět hašení objektů v blízkosti enetgetických zařízení,  

 mohou hasit i samotná elektrická zařízení pod napětím až do výše 380 kV.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění přístupů vybraných zemí ke způsobu hašení 

požárů v blízkosti energetických zařízení přenosové soustavy s ohledem na bezpečnost 

práce zasahujících hasičů. 

Při řešení této diplomové se ukázalo, že je jen velmi málo informací o možnostech 

provedení požárního zásahu v blízkosti nadzemního vedení a jejich zjištění je velmi 

obtížné. Ke zjištění možností  hašení požáru v ochranných pásmech nadzemního vedení 

přenosové soustavy byli proto osloveni, jak hasičské sbory, tak i samotní provozovatelé 

přenosových soustav. 

Ze zjištěných informací od provozovatelů zařízení lze říci, že provozovatelé PS se 

zabývají bezpečností před požáry, ale pohled na problematiku hašení požáru v ochranných 

pásmech nadzemního vedení přenosové soustavy je značně rozdílný. Je to dáno především 

tím, že nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu minimální míru 

rizika havárie a vlastní provoz je málo kdy příčinou havárie. Pokud už se nějaké 

společnosti vůbec zabývají požáry v ochranných pásmech nadzemního vedení, tak jejich 

řešení vyplývá z požadavků národní legislativy země, ve které společnost sídlí. Je ale 

potřeba zmínit, že vzniklí požár vlivem svých negativních účinků, jako je například vysoká 

teplota může nadzemní vedení poškodit. Poškozené vedení pak způsobuje komplikace 

nejen při dodávce elektrické energie, tak výrazným způsobem komplikuje i samotné 

provedení požárního zásahu. 

Vznik požáru v ochranném pásmu přenosové soustavy vytváří složité podmínky pro 

provedení  zásahu. Jedná se o prostor, kde nesprávně zvolený postup hašení požáru 

znamená ohrožení života nebo zdraví zasahujících hasičů elektrickým proudem. Požární 

zásah  v prostorech, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vyžaduje dobrou 

znalost postupu. Z tohoto důvodu byly zjišťovány možnosti zdolávání požárů u nás i 

v zahraničí.  

Ze všech oslovených hasičských sborů poskytly své metodiky pro provádění zásahů 

v blízkosti elektrických zařízení hasičské sbory z Rakouska a Anglie. Postup českých 

jednotek požární ochrany je popsán v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. Cílem 

porovnání jednotlivých metodik bylo zjištění možných rizik při provádění zásahu 

v blízkosti nadzemního vedení, stanovení možnosti záchrany osob, možnosti provedení 

hašení požáru, požadavky na vybavení hasičů ochrannými prostředky a postavení požární 

techniky. Jako nejpravděpodobnější zdroje riziky byly stanoveny čtyři varianty: vodič pod 
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napětím, živý vodič dotýkající se země, indukované napětí a elektrický výboj. Těmto 

rizikům jsou v porovnávaných metodikách vybraných zemí přizpůsobené možnosti 

provedení zásahu.  

Bezpečnou záchranu osob lze při provozu zařízení provést jenom při dodržení 

bezpečné vzdálenosti. Velikost bezpečné vzdálenosti závisí na druhu činnosti a velikosti 

napětí ve vodiči. Hasiči mohou provádět pouze neelektrické práce, tedy musí být vždy za 

hranicí vnější zóny přiblížení. Například u vedení o napětí 400 kV je tato vzdálenost 5 

metrů. Stanovenou bezpečnou vzdálenost nesmí překročit ani požární technika ani žádný 

technický prostřed používaný při práci.  

Samostatnou kapitolou zůstává použití hasiv. K požárům jsou jednotky PO vysílány 

převážně cisternovými automobilovými stříkačkami. Tato vozidla jsou určena především 

pro zásah vodou.  Přístup použití vody jako hasiva je v porovnávaných zemí značně 

rozdílný. Použití vody k hašení elektrických zařízení pod vysokým napětím umožňuje 

pouze postup rakouských hasičů. Situace není jednoznačná ani při hašení požáru 

beznapětových objektů stojících v blízkosti elektrického vedení. Primární ochranu v tomto 

případě tvoří zejména vzdálenost mezi hasičem a elektrickým vedením. V České republice 

není nikde takováto vzdálenost stanovená a tedy záleží na veliteli zásahu, jaký zvolí 

postup. Nesprávně zvolený postup při použití vodního proudu, může ohrozit životy a 

zdraví zasahujících hasičů nebo naopak přílišná opatrnost může být příčinou vzniku 

větších škod způsobených požárem. Jasně stanovená pravidla při použití vody v okolí 

elektrických zařízení mají jak rakouští hasiči, tak hasiči v Anglii. 

 Při provádění požárního zásahu v ochranném pásmu přenosové soustavy platí celá 

řada omezení. Stanovená omezení mají hlavně zajistit bezpečnost hasičů provádějících 

zásah. Stanovení jasných pravidel, tak jak to mají například v Rakousku nebo v Anglii 

napomůže ke zvýšení bezpečnosti osob na místě zásahu.  
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