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1 Úvod  

Elektrická energie je pro moderní společnost neodmyslitelná součást všedního 

života. Dříve byla prakticky veškerá energie získávána spalováním fosilních paliv. Díky 

rychlému úbytku tohoto zdroje energie však v posledních několika letech nastal nejen 

v České republice velký rozmach ve využívání obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že 

sluneční záření dopadající na zemský povrch s sebou nese energii v řádech stovek wattů, 

není divu, že rychlý rozvoj zažívá také její přímá přeměna na elektřinu, tedy fotovoltaika 

(FV).  

Společně s rozvíjejícími se technologiemi, které přináší lidstvu užitek, však jdou 

vždy ruku v ruce i nové problémy, které se dříve neobjevovaly. V případě fotovoltaiky je 

to hlavně složitost odpojení elektrické energie, která tak komplikuje a v některých 

případech i znemožňuje rychlý a účinný zásah hasičů. Problematika zásahu na požáry 

objektů s instalovanými fotovoltaickými panely se řeší po celém světě a v různých zemích 

vznikají více či méně rychle taktické postupy, které usnadňují velitelům zásahů jejich 

rozhodování při právě tomto typu mimořádné události. 

Cílem této práce je posoudit jednotlivá rizika spojená s instalací fotovoltaických 

panelů. Popsat a porovnat stávající doporučené postupy pro zdolávání požárů v objektech 

s instalovanými FV panely u nás a v zahraničí. Navrhnout postup zdolávání těchto požárů 

v podmínkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a 

vytvořit metodickou pomůcku pro potřeby odborné přípravy velitelů jednotek HZS MSK 

řešící taktické postupy u požárů objektů s osazenými fotovoltaickými panely. 
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2 Rešerše 

Při zpracování této bakalářské práce jsem vycházel zejména z níže uvedených 

zdrojů, které se problematikou fotovoltaiky a jejich požárů zabývaly již v minulosti. Další 

zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. 

POŠÍK, Štěpán. Nebezpečí při zásahu na objekt s fotovoltaickou elektrárnou. bakalářská 

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

Tato bakalářská práce se zabýva problematikou zásahu na objekt s fotovoltaickou 

elektrárnou a zejména pak nebezpečím, které je s tímto zásahem spojeno. Součástí práce je 

také výčet látek, které se vyskytují ve FV elektrárnách a jejich vlastností. 

KOPAČKA, Josef. Požár fotovoltaické elektrárny a řešení požárního zásahu v Plzeňském 

kraji. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012. 103 s. Diplomová práce. 

Diplomová práce řeší provedení zásahu na požár FV elektrárny v podmínkách 

Plzeňského kraje. V diplomové práci je celkově zpracována problematika FV elektráren, 

jejich rozdělení a varianty instalace. Dále jsou součástí práce pokusy, které simulují úkony 

prováděné při zásahu a měření parametrů FV panelů v podmínkách požáru. 

MV GŘ HZS. Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava : SPBI, 2007. 561 s. ISBN 

978-80-7385-026-5. 

Publikace se zabývá taktikou zásahů u HZS ČR a možnými nebezpečími, které se u 

zásahů vyskytují. Skládá se z metodických listů členěných do kapitol označených písmeny 

D, L, N, O, P, Ř, S, T a Ob. Z této publikace jsem čerpal zejména z listů 25/P, 47/P a 48/P. 

BACKSTROM, Robert a DINI, David A. Firefighter Safety and Photovoltaic 

Installations Research Project . Northbrook : Underwriters Laboratories Inc. , 2011. 146 s. 

Tento výzkum provedený v USA se zabývá taktikou zásahu ve spojení 

s bezpečností zasahujících hasičů. Součástí projektu jsou zkoušky hašení pod napětím, dále 

pak různé metody přerušení výroby elektřiny u FV panelů. Část projektu se také věnuje 

zkouškám izolačních vlastností osobních ochranných prostředků. 
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3 Fotovoltaika 

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 jen „kosmickou technologií“ – 

ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje FV systém 

lepší alternativu, než je připojení k elektrické síti. [1] [2] [3] 

3.1 Fotoelektrický jev 

Objev fotoelektrického jevu se připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, který 

jej odhalil při experimentech v roce 1839. Jako první popsal fotoelektrický jev německý 

fyzik Heinrich Rudolf Hertz roku 1887, který pozoroval chování elektromagnetického 

vlnění při dopadu na povrch kovu. Fyzikální podstatu vyložil v roce 1904 Albert Einstein s 

využitím kvantové teorie. O úplné teoretické vysvětlení fotoelektrického jevu se zasloužil 

Walter Schottky v roce 1930. [3] [4] 

V praxi rozlišujeme dva druhy fotoefektu: vnější a vnitřní. Zatímco u vnějšího 

fotoelektrického jevu jsou elektrony uvolňovány z vnějšího vodivostního pásu kovů a 

samotný krystal kovů opouštějí, přičemž po sobě zanechávají v kovu kladný náboj, který 

se nazývá díra – Obrázek 1, u vnitřního fotoefektu, který se používá při výrobě elektřiny 

pomocí fotovoltaických panelů, zůstávají elektrony uvnitř polovodiče s PN přechodem a 

zvyšují tak jeho vodivost – Obrázek 2. [5] 

 

 

Obrázek 1 – Vnější fotoelektrický jev [6] 

 

  

    Obrázek 2 – Vnitřní fotoelektrický jev [7]
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4 Fotovoltaické články 

4.1 Princip FV článku 

K tomu, abychom přeměnili energii proudu fotonů v elektrický proud, potřebujeme 

v zásadě jen dvě věci: volné elektrony a elektrický potenciál, který je uvede do pohybu. 

Volné elektrony nalezneme v každém kovu, takže s těmi není problém. Způsob, jakým je 

možné dodat elektronům potřebnou energii a usměrnit jejich tok správným směrem, je 

však značně problematický. K tomuto procesu se používá vnitřní fotoelektrický jev na 

polovodičích s PN přechodem. Polovodiče jsou látky, které se za určitých podmínek 

chovají jako izolanty, avšak při změně těchto podmínek, se mohou chovat spíše jako 

vodiče a elektrický proud jimi může procházet. K nejznámějším polovodičům patří křemík 

a germánium. K tomu, abychom získali PN přechod, se užívá příměsí, zpravidla se přidává 

malé množství fosforu nebo boru. Fosfor má ve valenční sféře 5 elektronů, ale ve vazbách 

s okolními atomy křemíku se mohou uplatnit jen 4. Dopováním křemíku fosforem tak 

vznikne polovodič typu N, který má nadbytečné elektrony a je v podstatě více vodivý než 

čistý křemík – viz Obrázek 3. [1] [8] 

 

Obrázek 3 – Schéma polovodiče typu N [8] 

Zabudují-li se do krystalové mřížky křemíku atomy trojmocného prvku se třemi 

valenčními elektrony, např. boru nebo india, chybí pro obsazení všech chemických vazeb 

elektrony. V místě nenasycené vazby vznikne „díra“ s kladným nábojem. Tuto „díru“ 

může zaplnit elektron z některé jiné vazby a „díra“ se v krystalu přesune na jeho místo. Po 

připojení zdroje vznikne děrová vodivost polovodiče typu P – Obrázek 4. [8] 
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Obrázek 4 – Schéma polovodiče typu P [8] 

Pokud se těsně spojí oba tyto polovodiče, vznikne v místě jejich dotyku tenká 

vrstva, která se nazývá PN přechod a má pro nás užitečné vlastnosti. Koncentrace 

elektronů je vetší v části N a naopak koncentrace děr je větší v části P. Při spojení 

polovodičů P a N dochází k přechodu elektronů do části P a děr do části N, přičemž 

v případě kontaktu elektronu a díry, dojde k takzvané rekombinaci nábojů (elektron 

„zapadne“ do díry). Po nějaké chvíli zůstanou v polovodiči N kladně nabité náboje po 

elektronech a v polovodiči P záporně nabité náboje po dírách. Vzniklé elektrické pole 

zastaví další difuzi a ustaví se rovnováha, kdy stejné množství elektronů, které projde 

v důsledku difuze, je přetaženo zpátky působením elektrického pole. Výsledkem je 

výrazné snížení vodivosti v oblasti PN přechodu a vytvoření elektrického potenciálu. Takto 

popsaný PN přechod může být jednoduchou polovodičovou diodou. Vlastní fotovoltaický 

článek je pak v podstatě velkoplošná dioda, ve které je PN přechod orientován kolmo čelní 

ploše mezi přední a zadní stranou. Pokud na FV článek dopadají fotony, generují páry 

elektron – díra a tyto páry jsou pak v oblasti PN přechodu od sebe odděleny elektrickým 

polem a odeslány na opačné strany. Elektrony do vrstvy N, která se tak stane záporným 

pólem FV článku a díry do vrstvy P, která tvoří kladný pól. Mezi opačnými póly se objeví 

elektrické napětí a po zapojení do el. obvodu, teče obvodem stejnosměrný elektrický proud 

– Obrázek 5. [1] [9] [8] 

 

Obrázek 5 – Princip činnosti FV článku [10] 
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4.2 Vývoj FV článků 

Od prvního komerčního uvedení fotovoltaického křemíkového článku v roce 1954 

se vývoj značně posunul hlavně v oblasti použitých materiálů. Nicméně pouze několik z 

nich má nárok na uplatnění v hromadné výrobě. V rozdělení fotovoltaických článků se 

současná odborná veřejnost nemůže dohodnout, jestli vývoj FV článků rozdělit na 3 nebo 4 

základní generace. V této práci uvedeme rozdělení na 4 generace. [4] [11] 

4.2.1 První generace  

Jedná se o fotovoltaické články vyrobené z destiček monokrystalického křemíku 

s velkoplošným PN přechodem a označují se jako články deskové. Vyznačují se dobrou 

účinností a dlouhodobou stabilitou výkonu. V současné době se stále jedná o 

nejpoužívanější typ FV článků, přestože na jejich výrobu je třeba relativně velké množství 

čistého, a tedy drahého, křemíku. [1] 

4.2.2 Druhá generace 

U druhé generace FV článků se projevila snaha snížit množství spotřebovaného 

křemíku a tím i zlevnit výrobu. Pomoci k tomu má systém článků založený na tenkých 

vrstvách. Vzhledem k tomu, že účinnost, které takovéto články dosahují, je mnohem nižší 

než u článků první generace, náklady na instalovanou jednotku výkonu se od deskových 

článků prakticky neliší. [12] 

4.2.3 Třetí generace 

Do třetí generace se řadí systémy, které používají k separaci nábojů jiné metody než 

PN přechod. Jedná se například o články fotogalvanické, polymerní a o články tvořené 

nanostrukturou ve formě uhlíkových nanotrubiček nebo nanotyčinek. [1] [4] 

4.2.4 Čtvrtá generace 

Čtvrtou generaci článků představují kompozitní, z více vrstev složené, FV články, 

které jsou schopné efektivně využívat širokou část slunečního světla. Každá vrstva dokáže 

využít světlo v určitém rozsahu vlnových délek a zbytek záření, které nevyužije, propouští 

do dalších vrstev, kde je využito. [1] [4] 
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4.3 Druhy fotovoltaických článků 

Z hlediska použitého materiálu se FV články dělí na několik druhů. Nejčastěji 

použitým prvkem na výrobu článků je křemík, ale u nově vyvíjených FV článků je možné 

setkat se i s jinými materiály. 

4.3.1 Křemíkové monokrystalické články 

Jedná se o základní a nejstarší typ fotovoltaických článků. Články jsou vyráběny 

z ingotů monokrystalického křemíku, které se rozřezávají speciální drátovou pilou na tenké 

plátky o tloušťce do 0,35 mm. Následně se na povrchu vytvoří PN přechod přídavkem 

fosforu, který utvoří vrstvu typu N. Účinnost těchto článků je okolo 15–18 %. [1] [9] [13] 

4.3.2 Křemíkové polykrystalické články 

Dnes nejběžnějším typem článků jsou články z polykrystalického křemíku. 

Vyrábějí se odléváním křemíku do forem, kde se nechá pomalu zchladnout tak, aby 

vytvořil co největší monokrystalická zrna a následným rozřezáním. Tato metoda je 

podstatně jednodušší než tažení monokrystalu. Přesto, že takto vyrobené články dosahují 

nižší účinnosti,  13–16 %, jsou díky jednodušší a levnější výrobě rozšířenější. [1] [9] [13] 

4.3.3 Články z amorfního křemíku 

Posledním typem křemíkového článku je článek z amorfního křemíku. Pro výrobu 

tohoto článku se používá technologie napaření velmi tenké vrstvy amorfního křemíku, tj. 

křemíku bez pravidelné krystalické struktury, na podkladový materiál, nejčastěji plast. 

Takto lze vyrobit velmi tenké a ohebné FV články, které lze použít například jako krycí 

fólie na střechy. Účinnost článků je 5–8 %. [1] [13] 

4.3.4 Další typy článků 

Mezi další typy článků patří články, používající místo křemíku jiný prvek. Jsou to 

například články z galiumarsenidu, diselenidu mědi a india nebo články z teluridu kadmia. 

Tyto články mají vysokou účinnost, ale nevýhodou je buď vzácnost použitých prvků, nebo 

jejich jedovatost. [1] [4] 
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5 Fotovoltaický panel a fotovoltaické pole 

Pro zajištění požadovaného výkonu fotovoltaických systémů se jednotlivé články 

spojují do FV panelů a ty potom do FV polí.  

5.1 Fotovoltaický panel 

V předchozí kapitole jsme se seznámili se solárními články, abychom však tyto 

články mohli využít, je nutno je zapojit tak, aby jejich napětí (přibližně 0,5 V) bylo 

použitelné v praxi. Z tohoto důvodu se solární články spojují do série, aby se sečtením 

napětí jednotlivých článků vytvořilo optimální výstupní napětí. Takovým spojením více 

článků a jejich vhodným zapouzdřením vzniká fotovoltaický modul neboli panel. 

Správné zapouzdření FV panelu zajišťuje jeho dokonalou těsnost, dostatečnou 

pevnost a mechanickou odolnost. Solární články se nejčastěji vkládají do 

etylenvinylacetátové (EVA) fólie, přes kterou se jako přední strana položí vysoce 

průhledné a speciálně tvrzené sklo se sníženým obsahem železa a jako zadní stěna 

laminátová kompozice. Poté se vyčerpá vzduch mezi těmito vrstvami, kvůli zajištění 

hermetického uzavření článků, a panel se zahřeje na teplotu tání EVA fólie, která se 

rozteče a vytvoří zalévací hmotu mezi přední a zadní stranou panelu. Modul se také 

zpravidla zasazuje do pevného rámu, aby při jeho zatížení, například sněhem, nedošlo k 

jeho deformaci a prasknutí – Obrázek 6. 

 

Obrázek 6 – Konstrukce FV panelu [14] 
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Vlastnosti jednotlivých panelů se liší podle jejich výrobce. Váha panelu většinou 

nepřesahuje 15 kg. Výkon se pohybuje v rozmezí 50 až 150 W při maximálním výkonu. 

Proud dodávaný jedním panelem je maximálně 9 A a napětí do 30 V. Živostnost panelu je 

závislá na životnosti článku a je zpravidla vyšší než 30 let. [2] [1] [15]  

5.2 Fotovoltaické pole 

Abychom dosáhli většího výkonu, než je schopen vyrobit jeden panel, je možno 

propojit několik modulů a vytvořit tak fotovoltaický generátor neboli pole. Panely se v poli 

zapojují sériově (pro zvýšení napětí), paralelně (pro zvýšení dodávaného proudu), nebo 

kombinací obou zapojení viz Obrázek 7. [15] 

 

Obrázek 7 – FV pole [14] 
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6 Fotovoltaické elektrárny a jejich instalace na objekty 

Fotovoltaická elektrárna je systém skládající se z FV panelů, střídačů, podpůrných a 

jisticích prvků, popřípadě navíc baterií a regulátorů dobíjení. Jednotlivé systémy se 

v závislosti na výrobci a velikosti instalace liší jak výkonem, tak zapojením. [1] 

Od roku 2009 jsme v České republice zaznamenali velký nárůst výstavby 

velkoplošných fotovoltaických elektráren na volném prostranství. Tato situace byla 

způsobena velkým „boomem“ využívání alternativních zdrojů energie a také výhodnými 

podmínkami, které byly nastaveny pro vlastníky těchto elektráren.  

V posledních letech, kdy tyto výhodné podmínky již neplatí, je výstavba 

velkoplošných elektráren značně omezena, ale o to vetší pozornost získala instalace 

fotovoltaických elektráren na objekty. Rozlišujeme tyto základní typy systémů: 

 Autonomní systém (Grid-off). 

 Systém připojený k rozvodné síti (Grid-on). 

 Fotovoltaika integrovaná do budov (BIPV). [16] 

6.1 Autonomní systém (Grid-off) 

Jako autonomní (někdy také ostrovní nebo Grid-off) fotovoltaické systémy se 

nazývají ty, které nejsou připojeny k elektrické rozvodné síti. Jedná se o vhodné řešení u 

objektů, které jsou vzdálené od rozvodné sítě, a její přivedení k objektu by bylo 

neekonomické. Grid-off systémy se používají většinou pro zásobování jednotlivých 

spotřebičů nebo například osvětlení. Autonomní fotovoltaické systémy se dělí na: 

 Systém s přímým napájením. 

 Systém s akumulací elektrické energie. 

 Hybridní systém. [1] [16] 

6.1.1 Systém s přímým napájením 

Fotovoltaický systém s přímým napájením se používá k napájení jednotlivých 

spotřebičů, fungujících na stejnosměrný proud. FV panel je v tomto případě přímo napojen 

na spotřebič a zásobuje ho elektrickou energií. Zařízení tak funguje pouze přes den, když 

má panel dostatečný výkon – Obrázek 8. [16] 
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Obrázek 8 – Fotovoltaický systém s přímým napájením [16] 

6.1.2 Systém s akumulací elektrické energie 

Součástí tohoto systému jsou i speciální akumulátory, konstruované pro pomalé 

nabíjení i vybíjení, ve kterých se během dne ukládá elektrická energie, a ta je potom 

využita k napájení spotřebičů v době bez slunečního záření. V případě připojení běžných 

spotřebičů na střídavý proud je součástí instalace také napěťový střídač viz Obrázek 9. [2] 

[16] 

 

Obrázek 9 – FV systém s akumulací elektrické energie [16] 

6.1.3 Hybridní systém 

Hybridní autonomní systémy jsou fotovoltaické systémy doplněny o další zdroj 

energie, jako třeba elektrocentrála, vodní nebo větrná elektrárna viz Obrázek 10. Tyto 

systémy se používají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde je občas nutné připojit 

zařízení o vysokém příkonu. [2] [16] 

 

Obrázek 10 – Hybridní FV systém [16] 
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6.2 Systémy připojené k rozvodné síti (Grid-on) 

Systémy připojené k síti (Grid-on) nejsou budovány z důvodu nedostatku elektrické 

energie, jako je tomu u ostrovních systémů, ale kvůli úsporám, které vznikají spotřebou 

vlastní vyráběné energie. S těmito systémy se lze setkat na rodinných domech a také 

velkých průmyslových objektech. Rozeznáváme dva druhy připojení fotovoltaických 

panelů, a to s přímým prodejem elektřiny do sítě a s prodejem přebytků. [16] 

6.2.1 Systém s přímým prodejem elektřiny do sítě 

Takto nainstalované fotovoltaické panely produkují elektrickou energii výhradně pro 

výkup. Systém je přes jistič zapojen před elektroměr (z pohledu distribuční společnosti), 

viz Obrázek 11, a veškerá energie je tak dodávána do distribuční sítě. [2] [16] 

 

Obrázek 11 – Systém pro přímý odkup elektrické energie [16] 

6.2.2 Systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků 

Tento systém je přes přepěťovou ochranu a samostatný jistič připojen do rozvaděče 

v daném objektu za elektroměr (z pohledu distribuční společnosti) – Obrázek 12. Výhoda 

tohoto systému spočívá v tom, že fotovoltaické panely dodávají elektřinu spotřebičům 

v objektu a v případě přebytků může být elektřina prodávána do distribuční sítě. Tento 

systém je nejvýhodnější variantou instalace FV panelů. [2] [16] 

 

Obrázek 12 – Systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků [16] 
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6.3 Fotovoltaika integrovaná do budov (BIPV) 

Jedná se o systémy, které jsou instalovány přímo do střech, nebo fasád budov viz 

Obrázek 13. 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. 

[4] [16] 

 

Obrázek 13 – Fotovoltaika integrovaná do budovy (BIPV) [17] 

6.4 Instalace FV panelů na objekty 

Nedílnou součástí fotovoltaických systémů jsou konstrukce, které umožňují jejich 

instalaci na objekty. Jak jsme se již zmínili, samotné panely jsou většinou zasazeny 

v kovovém rámu, který zajišťuje jejich pevnost a odolnost a umožňuje jejich instalaci na 

objekty. Samotný rám však k instalaci nestačí. K tomu, aby mohl být panel připevněn na 

střechu budovy, je třeba dalších konstrukcí, které toto připevnění umožní. Instalace FV 

panelů se dělí podle toho, jestli je možné s panely pohybovat na instalace pevné a 

pohyblivé. Při instalaci na objekty se však většinou používá varianty pevného uchycení. 

Způsoby uchycení FV panelů na střešní plášť můžeme potom rozdělit na dva druhy, a to 

podle typu střechy, na které je systém instalován.  

6.4.1 Objekty s plochou střechou 

U objektů s plochou střechou je při instalaci panelů nutné zajistit jejich sklon tak, 

aby sluneční paprsky dopadaly v době své největší intenzity (tzn. přes den okolo 12. 

hodiny) kolmo na plochu panelů. Abychom toho docílili, používají se trojúhelníkové, 

samonosné, úhlopříčně zavětrované konstrukce z hliníkových nebo ocelových profilů – viz 
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Obrázek 14. Tyto konstrukce jsou potom spojeny se střešním pláštěm na pevno 

chemickými nebo ocelovými kotvami, nebo jsou pouze zatíženy, například betonovými 

bloky nebo dlaždicemi. [16] 

 

Obrázek 14 – Konstrukce pro uchycení FV panelů na ploché střeše [16] 

6.4.2 Objekty se sedlovou střechou 

U objektů se sedlovou střechou je sklon panelů víceméně dán sklonem střechy. Co 

se týká jejich orientace ke světovým stranám, instalují se panely, pokud je to možné, na 

jižní stranu střechy, na které mají maximální osvit. Samotné uchycení na konstrukci 

střechy je realizováno v zásadě dvěma způsoby podle typu střešní krytiny. V prvním 

způsobu, vhodném pro střechy pokryté taškami (betonovými i pálenými), je použit hák, 

který je ukotven do krokví a na který je následně připevněn samotný panel – Obrázek 15. 

Druhý způsob, který se používá pro střechy plechové, šindelové nebo třeba eternitové, 

spočívá v uchycení kotvících bodů systému do střešního pláště pomocí kombi šroubů, (vrut 

– závit) viz Obrázek 16. [16] 

 

Obrázek 15 – Kotvení na taškové střeše [16] 

 

Obrázek 16 – Kotvení pomocí  

kombi šroubů [16] 
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7 Rizika při zásahu na objekty s FV panely 

Při zásahu na požár objektů s osazenými fotovoltaickými panely je třeba počítat 

s celou řadou nebezpečí. K rizikům, která doprovázejí všechny požáry objektů, je, 

v souvislosti s instalací FV panelů, nutno přihlédnout ke komplikacím, které tyto panely 

způsobují. Mezi nejzávažnější z nich patří úraz elektrickým proudem, zřícení konstrukcí a 

riziko pádu. 

7.1 Úraz elektrickým proudem 

Riziko úrazu elektrickým proudem je u zásahu na požár objektu s instalovanými FV 

panely největším nebezpečím pro zasahující hasiče. Problém spočívá v principu FV 

článku, který při nasvícení vyrábí elektrický proud a nelze ho nijak vypnout.  

7.1.1 Princip úrazu elektrickým proudem 

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 nebezpečím, které hrozí u elektrického proudu, je popálení těla 

elektrickým obloukem, či poškození tkání v důsledku průchodu elektrického proudu. 

Rozsah a mechanismus poranění závisí na více faktorech jako druh proudu, velikost 

proudu, impedance lidského těla, dráha a doba průchodu proudu lidským tělem. Obecně se 

dá říci, že nebezpečnější je proud střídavý, a to díky své frekvenci, která ovlivňuje činnost 

srdce. Oba proudy způsobují rozklad krve, svalové křeče (čímž dochází k neschopnosti 

okysličování organismu a zástavě dýchání) a popáleniny. Střídavý proud však navíc od 

určité frekvence způsobuje fibrilaci srdce, což vede k jeho zástavě. Je to způsobeno tím, že 

srdce, pracující na frekvenci okolo 70 tepů za minutu, se při průchodu střídavého proudu 

snaží přizpůsobit jeho frekvenci, což při frekvenci okolo 50 Hz znamená 50 tepů za vteřinu 

– Obrázek 17. To vede ke ztrátě schopnosti přečerpávat krev a k zástavě. [2] [18] [19] 

 

Obrázek 17 – Průběh EKG před a po vzniku úrazu střídavým proudem [18] 
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Dalším faktorem je velikost protékajícího proudu, kdy účinek el. proudu na lidský 

organismus je přímo úměrný jeho velikosti. Na základě měření a zkoumání byla stanovena 

velikost proudu, který je možno považovat za bezpečný. Pro střídavý proud je to hodnota 

3,5 mA a pro proud stejnosměrný 10 mA. [18] 

Důležitou vlastností těla, ovlivňující průchod elektrického proudu tělem, je jeho 

impedance neboli odpor. Hodnota odporu lidského těla je individuální a velmi proměnlivá 

veličina, která závisí na způsobu měření, vlhkosti kůže a na velikosti napětí, které je pro 

měření použito, rozdíly u jednotlivých osob jsou značné. Velikost odporu lidského těla se 

pohybuje v rozmezí od 1 do 10 kΩ - viz Tabulka 1. Jako průměrná byla stanovena hodnota 

2 kΩ. [18] [20]  

Tabulka 1 - Hodnoty odporu lidského těla při průchodu stejnosměrného proudu [21] 

Napětí 

[V] 

Hodnoty impedance lidského těla RT [Ω], které nejsou překročeny u: 

5 % populace 50 % populace 95 % populace 

25 2100 3875 7275 

50 1600 2900 5325 

75 1275 2275 4100 

100 1100 1900 3350 

125 975 1675 2875 

150 875 1475 2475 

175 825 1350 2225 

200 800 1275 2050 

225 775 1225 1900 

400 700 950 1275 

500 625 850 1150 

700 575 775 1050 

1000 575 775 1050 

Závažnost působení elektrického proudu je dána také tím, kudy proud tělem 

prochází. Nejzávažnější jsou situace, kdy proud prochází po dráze hlava – noha, hlava – 

ruka apod., protože zasahuje mozek. Dále pak dráhy levá ruka – pravá ruka a levá ruka – 

levá noha, když proud prochází přes oblast srdce. Zcela logicky také platí, že čím déle trvá 

zasažení elektrickým proudem, tím závažnější jsou následky. [18] 
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7.1.2 Výskyt nebezpečí 

Z principu fungování FV panelů vyplývá, že nebezpečí úrazu el. proudem hrozí 

pouze v případech, kdy na panely dopadá světlo. Největší riziko hrozí ve dne při 

nezatažené obloze, kdy je účinnost panelů nejvyšší. Závažnost nebezpečí je také závislá na 

typu a zapojení panelů. Samotný panel dokáže vyrobit maximálně 30 V stejnosměrného 

napětí, ovšem vzhledem k tomu, že v systému jsou panely pospojovány do větví, dochází 

ke zvyšování hodnot stejnosměrného napětí na 120–1000 V (u zapojení v sérii) a hodnot 

stejnosměrného proudu na 6 až 9 A (paralelní zapojení). Riziko úrazu el. proudem je při 

požáru spojené především s částí elektrického rozvodu mezi panely a střídačem, kde lze 

jen těžko přerušit elektrický proud. Také je zde možnost výskytu mechanicky poškozených 

a prohořelých vodičů na ploše střechy a v půdních prostorách, se kterými mohou přijít 

hasiči do styku během hašení a také při následném rozebírání střešní konstrukce. [4] 

7.2 Zřícení konstrukcí 

Toto nebezpečí se vyskytuje u všech požárů z důvodu ztráty statické a dynamické 

únosnosti konstrukcí a jejich mechanické pevnosti vlivem teplotního namáhání. U požárů 

objektů s instalovanými FV panely je toto nebezpečí umocněno váhou, kterou systém, 

mnohdy dodatečně montován na hotovou stavbu, zatěžuje konstrukci střechy. Přestože 

váha instalace je rozložena na poměrně velkou plochu a neměla by tak překročit hodnotu 

15 kg/m
2
, přispívá ke zřícení střešních konstrukcí a může zejména zhoršit úsudek o 

únosnosti a stabilitě konstrukce. Dle novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií, 

ze dne 20. 9. 2010, je zakázána svépomocná instalace FV systémů na objekty. Skutečnost, 

že instalaci systémů smějí provádět pouze specializované firmy, by mohla znamenat fakt, 

že tato instalace bude provedena podle určitých standardů a mohla by snížit riziko 

neúměrného zatížení střešní konstrukce. I přesto je třeba s tímto nebezpečím počítat. 

V neposlední řadě také samotný systém FV panelů, montovaný na sedlové střechy může po 

ztrátě pevnosti jeho uchycení hrozit sesunutím a pádem. [2] [19] [22] 

7.3 Nebezpečí pádu 

Riziko pádu z výšky nebo do hloubky nelze nikdy zcela vyloučit, je však nutné ho 

eliminovat na nejnižší možnou míru. Za nebezpečný považujeme pád z výšky nad 1,5 m a 

do nebezpečného prostředí. Mezi příčiny pádů patří ztráta rovnováhy, ztráta orientace, 
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nedostatečné zajištění a také situace spojené s již zmiňovaným zřícením konstrukcí, jako je 

stržení padajícími předměty, nebo propadnutí. Instalované FV panely na střechách budov 

ještě zvyšují riziko pádu z důvodu omezeného pracovního prostoru. Fotovoltaické panely 

nejsou konstruovány tak, aby udržely váhu člověka, a hrozí jejich prolomení, pokud by 

byly použity jako pochozí plocha. Navíc i v případě, že by váhu zasahujících hasičů 

udržely, je pohyb po nich velice riskantní kvůli jejich hladkému povrchu, který zvyšuje 

riziko podklouznutí. Ztrátu rovnováhy může také zapříčinit kabeláž a konstrukční prvky 

uchycení systému na střešní plášť. [2] [4] [19] 

7.4 Nebezpečí výbuchu 

Nebezpečí výbuchu je spojeno s FV systémy, které používají baterie k akumulaci 

vyrobené elektrické energie. U baterií může dojít vlivem zkratu nebo přebíjením 

akumulátoru ke zvýšenému uvolňování plynů, které, pokud nemají kam unikat, způsobí 

nárůst tlaku a následný fyzikální výbuch. Při vysoké teplotě, které mohou být akumulátory 

vystaveny při požáru, hrozí také nebezpečí uvolňování vodíku z přehřátého elektrolytu, 

kdy po jeho smísení se vzduchem může dojít také k chemickému výbuchu. [2] [4] 

7.5 Nebezpečí poleptání 

Nebezpečí poleptání je také spojeno se systémy, které využívají baterie. Poleptání 

mohou způsobit látky, kterými je tvořen elektrolyt, a to jak u olověných, tak alkalických 

akumulátorů. Žíravé látky obsažené v akumulátorech mohou být například kyselina sírová 

(H2SO4) nebo hydroxid sodný (NaOH). Tyto látky mohou při porušení obalu akumulátoru 

uniknout a při styku s lidskou tkání způsobit poleptání. Negativně působí tyto látky rovněž 

na oděvy a věcné prostředky. Při styku H2SO4 s kovem dochází ke korozi za vzniku 

vodíku. [2] [4] 

7.6 Nebezpečí intoxikace 

Nebezpečí intoxikace, neboli vniknutí toxické látky do organizmu člověka, hrozí u 

každého požáru. U požárů FV systémů dochází, při hoření látek obsažených 

v akumulátorech, jako jsou síran olovnatý (PbSO4), oxid kademnatý (CdO) nebo oxid 

niklitý (Ni2O3), k uvolňování jedovatého kouře. Při hoření FV panelů mohou vznikat další 

toxické látky, jako oxid uhelnatý (CO) nebo fluorovodík (HF). [2] [4] 
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8 Stávající doporučené postupy zásahu v ČR 

Po relativně dlouhou dobu nebyl problém zásahu na fotovoltaické elektrárny (ať již 

velkoplošné, stojící na volném prostranství nebo průmyslových halách a skladech, nebo 

menší instalace na obytných domech) ze strany HZS řešen žádným metodickým listem ani 

jinou pomůckou pro velitele zásahu. Teprve na konci roku 2012 vydalo Ministerstvo vnitra 

- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v Bojovém řádu 

metodické listy číslo 47/P a 48/P, které se zabývají problematikou požáru za přítomnosti 

FV panelů. 

8.1 Metodický list 47/P - Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým 

systémem 

Tento metodický list (ML), jak již název napovídá, se zabývá pouze FV panely 

instalovanými na střešní konstrukci. 

8.1.1 Charakteristika 

První částí metodického listu je charakteristika fotovoltaického systému a 

nebezpečí, které systém představuje. 

Pro účely ML se fotovoltaickým systémem rozumí zařízení, které vyrábí ze 

sluneční energie energii elektrickou, je umístěné na střešním plášti obytných budov a má 

výkon do 10 kWp (Wp – watt peak – jednotka špičkového výkonu FV panelů při 

standardních testovacích podmínkách).  

Za hlavní části systému označuje ML: 

 fotovoltaické panely, 

 kabelový rozvod, jističe a sběrnice stejnosměrného proudu (DC), 

 měnič napětí ze stejnosměrného na střídavé (AC/DC), někdy také 

označovaný jako střídač, 

 kabelový rozvod, jističe a rozvodnice střídavého proudu (AC), 

 akumulační zařízení el. energie (baterie), které jsou součástí v případě, kdy 

se jedná o grid-off systém. 



 

29 

 

Maximální hodnota napětí stejnosměrného proudu, které se v systému vyskytuje 

mezi panely a střídačem je metodickým listem udávána na 600 V. Toto napětí je zvláště 

nebezpečné, protože jak jsme se již v práci zmínili a jak udává i ML, přerušení 

elektrického obvodu mezi panely a střídačem není jednoduché. 

Za požárem nejvíce ohrožené prvky systému jsou označeny kabelové rozvody, 

jističe DC a AC a především měniče, které jsou nejčastější příčinou vzniku požáru. 

Součástí metodického listu je schéma zapojení systému s akumulací elektrické 

energie, viz Obrázek 18. 

 

Obrázek 18 – Schéma zapojení systému s akumulací el. energie z Bojového řádu [19] 

Požár objektu s FV systémem rozděluje metodický list na: 

 Požár elektroinstalace FV systému, zejména měničů nebo jistících prvků 

v rozvodech AC, které většinou nejsou součástí konstrukce střechy – 

k tomuto požáru se přistupuje jako k hoření el. zařízení pod napětím a hasí 

se především přenosnými hasicími přístroji CO2 nebo práškovými anebo se 

aplikuje hašení vodou elektrických zařízení pod napětím do 400 V dle 

Bojového řádu – ML 25/P. 

 Požár střešní konstrukce s FV panely. 

 Požár budovy, na které je FV systém umístěn. 

Dále následuje v metodickém listu výčet charakteristik jednotlivých typů požárů 

objektů s FV. Požár střešní konstrukce s FV panely je charakterizován: 
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 Možností přítomnosti DC napětí a proudu v kovových konstrukcích střechy 

a v uchycení FV panelů vlivem obnažení rozvodových kabelů, z čehož 

plyne nebezpečí úrazu el. proudem. 

 Šířením požáru kabelovými rozvody, hořlavou krytinou a hořlavými částmi 

konstrukce střechy, prachem a dutými stavebními konstrukcemi. 

 Ztrátou nosnosti konstrukcí FV panelů a jejich sesunutím a zřícením. 

 Vlivem hořlavosti střešního pláště, krytiny a typem konstrukce střechy 

(sedlová, pultová, plochá, valbová,…) na rozvoj požáru. 

Požár budovy s FV systémem je charakterizován takto: 

 Některé části FV systému mohou být umístěny v budově; některé rozvody, 

zejména sběrný kabel od FV panelů do těchto zařízení, mohou být pod 

elektrickým napětím, pokud nedojde na střeše budovy k jeho odpojení od 

FV panelů. 

 FV systém většinou napájí vnitřní rozvod elektrické energie budovy. 

 Nelze potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie. [19] 

8.1.2 Úkoly a postup činnosti 

Další částí metodického listu 47/P je stručný popis úkolů a činností, na které je 

nutné při jednotlivých typech požárů s výskytem FV systému klást zvláštní důraz. 

Při požáru střešní konstrukce je třeba: 

 Požadovat a zajistit odpojení FV panelů od měniče, FV systému od 

elektrické sítě nebo baterií. 

 Zabránit šíření požáru na nezasaženou část střechy a v těchto místech 

organizovat hlavní směr nasazení sil a prostředků v požární obraně, podle 

situace nasadit proudy: 

a. vnitřní zásahovou cestou k uhašení hořící konstrukce střechy ze 

spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru 

dovnitř budovy s ohledem na možnost výskytu kabelů pod napětím a 

na nebezpečí úrazu el. proudem; 

b. na hořící povrch střechy vnější zásahovou cestou, na střešní 

konstrukci z automobilové výškové techniky (nepoužívat 
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nastavovací žebříky) nebo jiného vhodného místa mimo zasaženou 

střechu, roztříštěným vodním proudem podle taktiky na hašení 

vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. 

 Chránit nosné konstrukce střechy ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě 

nosnosti, sledovat jejich stav. 

 Při rozvinutých požárech velkých ploch tvořit proluky v konstrukci střechy, 

při tvoření proluk neodmontovávat či jinak odstraňovat FV panely. 

 Vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi střechy a FV panelů, nešlapat po 

FV panelech, nedotýkat se kovových konstrukcí panelů nebo střechy 

(nebezpečí úrazu elektrickým proudem). 

 Na práci na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů a s ohledem na možný 

výskyt el. proudu nenasazovat hasiče na střechu při současném hašení 

střechy vodivými hasivy. 

 Poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není nutné (jsou málo 

hořlavé a nepřispívají k intenzitě požáru). 

 Organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi a sesunutím FV 

panelů; hrozí-li zřícení konstrukcí, přemístit ohrožené síly a prostředky. 

Při požáru objektu, na kterém je umístěn FV systém, je podle ML prvořadým 

úkolem zjistit rozsah požáru v budově, zvláště pak, jestli je požár tak rozsáhlý, že zasahuje 

do hlavních elektrických rozvodů v budově, u kterých nelze zjistit, jestli může jít o 

rozvody z FV systému nebo jeho technologickou součást. V takovém případě je nutné: 

 Považovat tato místa za nebezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem, 

z důvodu nemožnosti zajištění beznapěťového stavu, a hasit je jako 

elektrozařízení pod napětím především přenosnými hasicími přístroji CO2 

nebo práškovými, nebo aplikovat hašení vodou elektrických zařízení pod 

napětím do 400 V dle Bojového řádu – ML 25/P. 

 Požadovat a zajistit odpojení FV systému od vnější elektrické sítě a baterií, 

a dále odpojení sběrného kabelu od měniče napětí nebo odpojit všechny 

sekce FV panelů nebo alespoň co nejvíce FV panelů od sběrného kabelu. 

Důležitou částí metodického listu je odstavec, který upozorňuje velitele zásahu na 

možnost přerušení záchranných a hasebních prací při nemožnosti odpojení elektrické 
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energie s napětím vyšším než 400 V. V takovém případě je možno v odůvodněných 

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

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (ve znění pozdějších předpisů): „Velitel 

zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v 

případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, 

zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo 

život zasahujících hasičů.“ [19] 

8.1.3 Očekávané zvláštnosti 

Metodický list 47/P udává u požárů střešních konstrukcí s instalovanými FV panely 

tyto zvláštnosti a komplikace: 

 FV panely nejsou vidět ze země, kvůli konstrukci střechy. 

 Nevhodné nástupní plochy pro výškovou techniku. 

 Nemožnost dopravit hasivo na celou plochu požáru v potřebné intenzitě. 

 Větší zatížení střešní konstrukce FV panely. 

 Možnost výskytu elektrického napětí v technologických konstrukcích a 

vybavení budov (bleskosvody, ventilace, světlíky, zařízení pro odvod tepla a 

kouře, antény). 

 Existence požárních mostů, chybějící nebo poškozené požárně dělící 

konstrukce. 

 Neznámé umístění ovládacích prvků FV systému. 

 FV panely mohou přímo tvořit krytinu střechy. 

 Možná záměna se solárním ohřevem. 

 Osvětlovacími prostředky lze v panelech generovat napětí. 

 Zvýšené riziko úrazu el. proudem při používaní poškozených ochranných 

prostředků hasiče (rukavice, obuv apod.).  

 Existence jiných FV panelů, než které popisuje tento ML (např. FV články 

v trubicích plněných olejem – systém SOLYNDRA). [19] 
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8.2 Metodický list 48/P – Požáry fotovoltaických elektráren 

Tento metodický list se zabývá požáry rozsáhlých fotovoltaických instalací, které 

označuje jako FV elektrárny. ML řeší požáry FV elektráren jak na volném prostranství, tak 

na střechách budov. Pro účely této práce se budeme zabývat pouze částmi metodického 

listu, které řeší požáry FV systémů umístěných na objektech. 

8.2.1 Charakteristika 

Pro potřeby tohoto metodického listu se FV elektrárnou rozumí systém FV panelů 

umístěný na rozlehlých střechách, zpravidla průmyslových budov nebo skladovacích hal, 

s velkým množstvím FV panelů umístěných v řadách (sekcích) a s výkonem nad 10 kWp. 

Dle Bojového řádu mají uvedené objekty, na kterých se nacházejí FV elektrárny, 

zpravidla zpracovanou dokumentaci o zdolávání požáru. 

Hlavní části FV elektráren jsou podle tohoto metodického listu poněkud odlišné od 

FV systému popsaném v ML 47/P a jsou to tyto: 

 FV panely. 

 Kabelový rozvod; jističe; sběrný (páteřní) kabel, vedoucí stejnosměrný 

proud (DC) od jednotlivých sekcí FV panelů k měniči napětí. 

 Sběrnice stejnosměrného proudu (DC) a měnič napětí AC/DC. 

 Kabelový rozvod; jističe a rozvodnice střídavého proudu (AC). 

 Trafostanice před napojením do veřejné rozvodné sítě o napětí 6 kV nebo 

vyšším. 

Výsledné napětí stejnosměrného proudu, které generují FV elektrárny a které se 

vyskytuje mezi panely a měničem, je tentokrát metodickým listem udáváno na 1000 V. 

Z měniče je potom střídavý proud veden do rozvodné sítě domu, nebo přes trafostanici do 

veřejné rozvodné sítě. 

Součástí ML 48/P je schéma FV elektrárny, viz Obrázek 19. 
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Obrázek 19 – Schéma FV elektrárny uvedené v ML 48/P [19] 

Dle metodického listu nelze přerušit vznik elektrického napětí na osvíceném 

panelu, lze však provést odpojení měniče od jednotlivých sekcí FV panelů, rozpojit sekce 

panelů a provést odpojení celé FV elektrárny od veřejné elektrické sítě. Jednotlivé části FV 

elektrárny mohou být vybaveny tlačítkem „CENTRAL STOP“. K potvrzení stavu vypnutí 

elektrozařízení FV elektrárny, popř. k vypnutí některých částí je dle ML nutná účast 

kvalifikované osoby provozovatele FV elektrárny nebo odborně způsobilé osoby v oblasti 

elektrozařízení. 

Za zvláště nebezpečnou označuje metodický list část sběrného (páteřního) kabelu 

vedoucí stejnosměrný proud od sekcí FV panelů do měniče, která zůstává pod napětím. 

Některé sekce FV panelů jsou vybaveny samostatným odpojovačem od páteřního 

kabelového rozvodu - viz Obrázek 20. 

 

Obrázek 20 – Odpojovač od páteřního kabelu vyobrazený v ML 48/P [19] 

Za požárem nejvíce ohrožené jsou v ML označeny kabelové rozvody, jističe, 

trafostanice a především měniče napětí. Uvedená zařízení mohou být soustředěna v jednom 

technologickém objektu, např. kontejneru. 
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Požáry FV elektráren dělí metodický list takto: 

 Požáry elektroinstalace FV elektráren, zejména měničů a jističů v rozvodech 

DC a AC – k tomuto požáru se přistupuje jako k hoření el. zařízení pod 

napětím a hasí se nevodivými hasivy, především přenosnými hasicími 

přístroji CO2 nebo práškovými anebo se aplikuje hašení vodou elektrických 

zařízení pod napětím do 400 V dle Bojového řádu – ML 25/P. Pokud to lze, 

odpojí se hořící zařízení od ostatních částí FV elektrárny a elektrárna se 

odpojí od rozvodné sítě objektu nebo trafostanice. ML udává, že v krajním 

případě se může nechat místo vyhořet, to však platí především pro FV 

elektrárny na volném prostranství. 

 Požár střešní konstrukce s FV elektrárnou. 

 Požár objektu, na kterém je umístěna FV elektrárna. 

Dále následuje, stejně jako v metodickém listu 47/P výčet charakteristik pro 

jednotlivé typy požárů FV elektráren. Požár střešní konstrukce s FV elektrárnou je 

charakterizován téměř stejně jako požár střešní konstrukce s FV systémem v metodickém 

listu 47/P a to takto: 

 Možností přítomnosti DC napětí a proudu v kovových konstrukcích střechy 

a v uchycení FV panelů vlivem obnažení rozvodových kabelů, z čehož 

plyne nebezpečí úrazu el. proudem. 

 Možností šíření požáru z panelu na panel, kabelovými rozvody, hořlavou 

krytinou a hořlavými částmi konstrukce střechy, prachem a dutými 

stavebními konstrukcemi. 

 Ztrátou nosnosti konstrukcí FV panelů a jejich sesunutím a zřícením. 

 Vlivem hořlavosti střešního pláště, krytiny a typem konstrukce střechy 

(sedlová, pultová, plochá, valbová,…) na rozvoj požáru. 

Požár objektu, na kterém se vyskytuje FV elektrárna je opět charakterizován 

podobně jako v metodickém listu 47/P: 

 Některé části FV elektrárny mohou být umístěny v budově; některé 

rozvody, zejména sběrný kabel od FV panelů do těchto zařízení mohou být 

pod elektrickým napětím, pokud nedojde na střeše budovy k jeho odpojení 

od FV panelů. 
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 FV elektrárna může napájet vnitřní rozvod elektrické energie budovy. 

 Nelze potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie. [19] 

8.2.2 Úkoly a postup činnosti 

Druhou částí metodického listu 48/P je opět výčet úkolů a činností, které je třeba 

provést při jednotlivých typech požárů objektů s instalovanou FV elektrárnou. 

Jako první bod v této části metodického listu je uveden úkol, který je společný pro 

všechny požáry FV elektráren – je-li to možné, k hašení požáru vyžádat přítomnost 

odborného pracovníka firmy, která FV elektrárnu instalovala, se záměrem posouzení 

aktuálního nebezpečí a s cílem uvést FV elektrárnu do bezpečného stavu pro dohašování 

požáru. 

Při požáru střešní konstrukce s fotovoltaickou elektrárnou je dále třeba: 

 Požadovat a zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě, dále 

odpojení sběrného kabelu od měniče napětí nebo odpojení co nejvíce sekcí 

FV panelů od sběrného kabelu. 

 Zabránit šíření požáru na nezasaženou část střechy a v těchto místech 

organizovat hlavní směr nasazení sil a prostředků v požární obraně, podle 

situace nasadit proudy: 

a. vnitřní zásahovou cestou k uhašení hořící konstrukce střechy ze 

spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru 

dovnitř budovy s ohledem na možnost výskytu kabelového rozvodu 

FV elektrárny pod napětím a na nebezpečí úrazu el. proudem; 

b. na hořící povrch střechy vnější zásahovou cestou, na střešní 

konstrukci z automobilové výškové techniky (nepoužívat 

nastavovací žebříky) nebo jiného vhodného místa mimo zasaženou 

střechu, roztříštěným vodním proudem podle taktiky na hašení 

vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. 

 Chránit nosné konstrukce střechy ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě 

nosnosti, sledovat jejich stav. 

 Při rozvinutých požárech velkých ploch tvořit proluky v konstrukci střechy, 

při tvoření proluk neodmontovávat či jinak odstraňovat FV panely. 
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 Vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi střechy a FV panelů, nešlapat po 

FV panelech, nedotýkat se kovových konstrukcí panelů nebo střechy 

(nebezpečí úrazu elektrickým proudem). 

 Na práci na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů a s ohledem na možný 

výskyt el. proudu nenasazovat hasiče na střechu při současném hašení 

střechy vodivými hasivy. 

 Poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není nutné (jsou málo 

hořlavé a nepřispívají k intenzitě požáru). 

 Organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi a sesunutím FV 

panelů; hrozí-li zřícení konstrukcí, přemístit ohrožené síly a prostředky. 

Při požáru budovy, na které je umístěna FV elektrárna je třeba: 

 Zjistit rozsah požáru v budově. Pokud je požár tak rozsáhlý, že zasahuje do 

hlavních elektrických rozvodů v budově, u kterých nelze zjistit, jestli může 

jít o rozvody FV elektrárny nebo její technologickou součást, postupovat 

takto: 

a. Považovat tato místa za nebezpečná z hlediska úrazu elektrickým 

proudem, z důvodu nemožnosti zajištění beznapěťového stavu, a 

hasit je jako elektrozařízení pod napětím především přenosnými 

hasicími přístroji CO2 nebo práškovými, nebo aplikovat hašení 

vodou elektrických zařízení pod napětím do 400 V dle Bojového 

řádu – ML 25/P. 

b. Požadovat a zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě, 

dále odpojení sběrného kabelu od měniče napětí nebo odpojení co 

nejvíce sekcí FV panelů od sběrného kabelu. 

 Snažit se zabránit šíření požáru k technologickému objektu FV elektrárny 

nebo do kabelových rozvodů vedoucích k FV elektrárně a v těchto místech 

organizovat hlavní směr nasazení sil a prostředků v požární obraně. 

Součástí metodického listu je opět odstavec, který upozorňuje velitele zásahu na 

možnost přerušení záchranných a hasebních prací při nemožnosti odpojení elektrické 

energie s napětím vyšším než 400 V. V takovém případě je možno v odůvodněných 

případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., O 
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organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (ve znění pozdějších předpisů): „Velitel 

zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v 

případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, 

zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo 

život zasahujících hasičů.“ [19] 

8.2.3 Očekávané zvláštnosti 

Mezi očekávané zvláštnosti patří, mimo komplikace uvedené v metodickém listu 

47/P, tyto: 

 špatný nebo nemožný přístup na střechu s FV panely, výšková poloha 

střechy, 

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

potřebné intenzitě, 

 velké zatížení na střešní konstrukci, 

 vytvoření soustředěného zatížení stropů spadlou střešní konstrukcí, 

 okamžitá nedostupnost obsluhy FV elektrárny. [19] 

8.3 Metodický list 25/P – Hašení vodou elektrických zařízení a vedení 

pod napětím do 400 V 

Metodické listy zabývající se hašením objektů s FV panely odkazují na metodický 

list 25/P, který popisuje taktiku hašení vodou elektrických zařízení pod napětím do 400 V. 

Podstatou tohoto metodického listu je, že povoluje hašení elektrických zařízení vodou, při 

současném dodržení všech podmínek vypsaných v tomto ML. Podmínky, za kterých je 

možné použít vodu na hašení zařízení pod napětím, jsou tyto: 

 Není možné odpojit elektrické zařízení a vedení od napětí do 400 V. 

 Nelze použít jiné hasivo určené pro hašení pod napětím. 

 Na místě zásahu není používáno napětí vyšší než 400 V. 

 Jsou dodrženy také podmínky uvedené v odstavci 5 tohoto metodického 

listu. 

V odstavci 5 metodického listu 25/P potom najdeme další podmínky, které je nutno 

dodržet při hašení elektrických zařízení vodou. Je nutné: 
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 Používat schválenou proudnici. 

 Dodržovat bezpečné vzdálenosti za předepsaného minimálního tlaku na 

proudnici. 

 Dodržet čistotu vody. 

 Používat ochranné prostředky hasiče. 

 Dodržet podmínky pro vedení zásahu. 

Proudnice schválené pro hašení pod proudem jsou v České republice pouze 2, a sice 

Rozprašovací proudnice 52 s označením TPX 974-30-58, viz Obrázek 21, a Vysokotlaká 

proudnice TPP 117.360.05/90, obě od výrobce THT, s.r.o., viz Obrázek 22. [19] 

 

Obrázek 21 – Rozprašovací proudnice TPX 974-30-58 [23] 

 

Obrázek 22 – Vysokotlaká proudnice TPP 117.360.05/90  

Součástí metodického listu je také tabulka, která udává bezpečnou vzdálenost a 

minimální tlak vody na proudnici pro hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 

400 V, viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 – Bezpečná vzdálenost a minimální tlak na proudnici při hašení el. zařízení pod 

napětím do 400 V [19] 

Typ proudnice Druh proudu 
Bezpečná 

vzdálenost [m] 

Minimální tlak na 

proudnici [MPa] 

Rozprašovací proudnice 52 

TPX 974-30-58 

Plný 3,5 0,4 

Roztříštěný 1,5 0,4 

Vysokotlaká proudnice  

TPP 117.360.05/90 
Plný 1,5 1,2 

Nyní ovšem vyvstávají 2 problémy, kvůli kterým je tento metodický list v praxi na 

hašení požáru fotovoltaických elektráren jen velice těžko použitelný.  

Prvním problémem je, že metodický list, který vychází ze zkoušky provedené v 

Technickém ústavu požární ochrany v Praze (TÚPO), povoluje hašení zařízení pod 

napětím, ale pouze do 400 V střídavého napětí. Jak jsme se již v práci zmínili, napětí, které 

generují FV panely, je však vyšší, než 400 V. Dle Bojového řádu je to 600 V, jedná-li se o 

FV systémy na obytných budovách, a 1000 V v případě FV elektráren. Navíc napětí, které 

se vyskytuje mezi panely a měničem a které je pro hasiče nejnebezpečnější, je 

stejnosměrné a nikoliv střídavé, kterého se týkala zkouška v TÚPO.  

Druhým a neméně zásadním problémem je, že proudnice, které je dle Bojového 

řádu možné použít pro hašení el. zařízení pod proudem, již jejich výrobce, THT, s.r.o., 

nevyrábí a tyto proudnice tak nejsou součástí výbavy základní ani speciální techniky HZS 

MSK. [19] [24]  
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9 Postupy v zahraničí 

Vzhledem k tomu, že problém hašení požárů fotovoltaiky je díky jejímu teprve 

nedávnému masovému rozšíření relativně mladý, nemají ještě zdaleka všechny státy 

vypracovány metodické postupy na zdolávání těchto mimořádných událostí. Pokud však 

takové metodické postupy v daném státě existují, využívají již dříve vypracovaných 

postupů na hašení vodou elektrických zařízení pod proudem. Rozdílem oproti našemu 

Bojovému řádu je, že ve světě existuje vetší množství proudnic, které jsou pro hašení 

vodou elektrických zařízení pod proudem schváleny.  

9.1 Německo 

V Německu jsou, co se týká zásahů na elektrické zařízení a vedení pod proudem, 

připraveni mnohem lépe. Hlavním dokumentem, kterým se v případě takového zásahu 

hasiči řídí, je německá norma DIN 0132 Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich 

elektrischer Anlagen. V této normě se řeší obecně taktika zásahu na elektrické zařízení a 

vedení pod proudem a navíc jsou v normě rozebrány zvláštnosti, se kterými se hasiči 

mohou setkat při zásahu na objekty s instalovanými fotovoltaickými panely i na další 

objekty s více zdroji elektrické energie (například záložní generátory).  

Co se týká taktiky při zásahu na objekty s FV panely, je víceméně obdobná 

s taktikou českých hasičů, popsanou v kapitole 7. Hlavním rozdílem oproti bojovému řádu 

je však možnost hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím vodou. Pro účely normy 

DIN VDE 0132 je napětí děleno pouze na nízké a vysoké, kdy za nízké je označeno napětí 

do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného napětí a za vysoké je označeno veškeré 

napětí, které tyto hodnoty překračuje. Součástí normy je tabulka, která udává minimální 

vzdálenosti, ze kterých je možné hasit zařízení pod napětím, pokud neznáme přesné 

hodnoty napětí, a pokud k hašení použijeme proudnici schválenou jako proudnice CM dle 

příslušných norem - viz Tabulka 3. [24] [25] 

Tabulka 3 – Minimální vzdálenosti pro hašení el. zařízení vodou dle DIN VDE 0132 [25] 

Typ proudu na 

proudnici 

Nízké napětí 

(do 1000 V DC / 1500 V AC) 

Vysoké napětí 

(nad 1000 V DC / 1500 V AC) 

Sprchový 1 m 5 m 

Plný 5 m 10 m 
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Výhodou pro německé hasiče je, že například firma AWG vyrábí proudnice, které 

jsou určeny a normami schváleny přímo pro hašení zařízení pod napětím a při dodržení 

pokynů je lze použít pro hašení až do 380 kV - viz Obrázek 23. Podstatou takových 

proudnic, nejen od firmy AWG, je, že s nimi lze hasit pouze sprchovým proudem a nehrozí 

tak možnost náhlého přepnutí na plný proud a tím pádem překročení minimální 

vzdálenosti, které jsou pro hašení sprchovým proudem menší než pro proud plný.  

Nevýhodou této proudnice je však omezený dostřik a použitelnost při jiných typech 

zásahů. [24] 

 

Obrázek 23 – Proudnice AWG pro hašení pod napětím do 380 kV [26] 

9.2 Spojené státy americké 

Co se týká Spojených států amerických (USA), budeme se jejich postupy zabývat 

hlavně v rámci projektu, který v USA proběhl a který se zabýval bezpečností hasičů při 

hašení požárů FV systémů. Celý název projektu zní: Firefighter Safety and Photovoltaic 

Installations Research Project a provedl ho Robert Backstrom a David A. Dini. Jedním z 

cílů tohoto projektu bylo změřit hodnoty stejnosměrného elektrického proudu protékajícího 

vodním proudem při hašení zařízení pod el. napětím vodou a určení bezpečných 

odstupových vzdáleností při použití různých typů proudnic. Další částí projektu jsou 

experimenty zabývající se například izolačními vlastnostmi zásahové obuvi, problematikou 

násilného odpojování panelů a přerušení elektrického obvodu ve stejnosměrné části 

systému, nebo například problematikou deaktivace panelů jejich zastíněním. 
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9.2.1 Hašení vodou 

Pro zkoumání velikosti stejnosměrného elektrického proudu protékajícího proudem 

vody při hašení zařízení pod napětím byl připraven praktický experiment, při kterém byly 

použity dva typy proudnic – plnoproudá proudnice s různými průměry hubic – viz Obrázek 

24 a kombinovaná proudnice s možností nastavení proudu od plného po vodní mlhu – viz 

Obrázek 25, z nichž ani jedna nebyla certifikována jako proudnice vhodná na hašení 

elektrických zařízení a vedení pod napětím. 

 

Obrázek 24 – Plnoproudá proudnice požitá v projektu USA [21] 

 

Obrázek 25 – Kombinovaná proudnice použítá v projektu USA [21] 

Experiment byl připraven tak, že na měděný plát, umístěný vertikálně, byl připojen 

kladný pól zdroje stejnosměrného napětí a záporný pól byl uzemněn a připojen na spoj 

mezi hadicí a proudnicí. Součástí obvodu byl také rezistor o velikosti 500 Ω, reprezentující 

odpor lidského těla. Poté byl do obvodu pouštěn stejnosměrný elektrický proud o napětí od 

50 do 1000 V a měřena hodnota elektrického proudu protékajícího obvodem při použití 

různého typu proudnice, typu vodního proudu, tlaku vody na proudnici a vzdálenosti mezi 
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proudnicí a měděným plátem. Výsledky jednotlivých měření byly zaznamenány 

v tabulkách. Příklady naměřených hodnot elektrického proudu pro různé vzdálenosti a při 

použití vždy plného vodního proudu na kombinované proudnici a plnoproudé proudnici 

s hubicí 2,54 cm jsou zobrazeny v Tabulce 4. Poněkud zvláštní hodnoty tlaku na proudnici 

jsou zapříčiněny rozdílnými jednotkami pro měření tlaku v USA a Evropě, a následným 

přepočtem. Stejně tak průměr hubice je dán přepočtem mezi jednotkami a poněkud jiným 

standardem proudnic v USA a Evropě. 

Tabulka 4 – Příklady naměřených hodnot v projektu USA [21] 

Vzdálenost 

[m] 
Typ proudnice 

Tlak na 

proudnici 

[MPa] 

Velikost 

stejnosměrného 

napětí [V] 

Protékající 

proud [mA] 

3 Plnoproudá  0,24 1000 4,8 

3 Plnoproudá  0,24 600 2,9 

3 Kombinovaná 0,24 1000 3,7 

3 Kombinovaná 0,24 600 2,1 

4,5 Plnoproudá  0,34 1000 2,4 

4,5 Plnoproudá  0,34 600 1,4 

4,5 Kombinovaná 0,31 1000 1,3 

4,5 Kombinovaná 0,31 600 1,1 

6 Plnoproudá  0,41 1000 1,5 

Za bezpečnou hranici stejnosměrného proudu protékajícího lidským tělem se 

v projektu považuje hodnota 2 mA. Pro porovnání při zkoušce v TÚPO byla za bezpečnou 

hodnotu svodového proudu brána hodnota 0,9 mA. 

Součástí projektu jsou také grafy, které ukazují bezpečnou vzdálenost při hašení 

zařízení o různém napětí a při použití různých typů proudnic a vodních proudů – viz 

Obrázky 26 a 27. Žlutá barva označuje nebezpečnou vzdálenost a zelená bezpečnou 

vzdálenost pro hašení vodou za daných podmínek. Jak je z obrázků patrné, hodnoty 

vzdáleností se příliš neliší od hodnot uvedených v německé normě DIN VDE 0132. [21] 
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Obrázek 26 – Bezpečná  vzdálenost při hašení plnoproudou proudnicí [21] 

 

Obrázek 27 – Bezpečná vzdálenost při hašení kombinovanou proudnicí [21] 

9.2.2 Další experimenty 

Co se týká dalších částí projektu, seznámíme se s nimi již stručněji. Zajímavá je 

část, týkající se zásahové obuvi a to zejména z toho důvodu, že u HZS Moravskoslezského 

kraje se používá obuv od stejného výrobce. Zatímco v USA se však používá obuv izolační, 

u HZS MSK se používá obuv antistatická a nelze tedy předpokládat, že výsledky testu jsou 

platné i pro obuv používanou v Moravskoslezském kraji. 

V projektu byly simulovány různé stupně opotřebení a následně provedeno měření 

průchodu elektrického proudu obvodem dle Obrázku 28.  
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Obrázek 28 – Obvod pro měření vlastností obuvi [21] 

Měřením bylo zjištěno, že pokud je obuv nová, neprochází obvodem žádný 

elektrický proud. Pokud však byla použita opotřebená obuv, což bylo simulováno úbytkem 

materiálu, ztrácí velice výrazně svoje izolační schopnosti.  

V poslední části projektu, o které se v práci zmíníme, byl proveden experiment se 

zakrytím panelů za účelem přerušení fotoelektrického jevu. V experimentu byly použity 

různé typy plachet a také hasicí pěna. Výsledkem experimentu bylo, že pokud se podaří 

zakrýt panely plachtou, může dojít až k úplnému přerušení průtoku el. proudu systémem, 

záleží však na typu plachty, který je k tomuto účelu použit a nelze se tedy na takový postup 

spolehnout. Naproti tomu pěna se prokázala jako nevhodná pro zakrytí panelů a přerušení 

fotoelektrického jevu. Vlastnosti pěny neumožnily úplné odstínění slunečního záření a 

nedosáhla tak požadovaného efektu. Navíc pěna po nějaké době ztratila svou přilnavost a 

z panelů stekla. [21] 
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10 Návrh zdolávání požáru objektů s fotovoltaickými panely u 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje  

Abychom mohli vytvořit návrh na zdolávání požárů objektů s osazenými 

fotovoltaickými panely, musíme se nejdříve podívat na vybavení techniky, která je určena 

na hašení požárů. V Moravskoslezském kraji (MSK) je dlouhodobě prosazována koncepce 

jednotné výbavy a rozmístění technických prostředků na „prvovýjezdových“ vozech, tak 

aby byla tato vozidla jednak zaměnitelná mezi sebou a také pro zlepšení orientace 

zasahujících hasičů ve vybavení vozidel při společném zásahu více jednotek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).  

10.1 Výbava základní techniky u HZS MSK 

Výbava všech vozidel odpovídá vyhlášce 53/2010 Sb. o technických podmínkách 

požární techniky, která stanovuje, jaké technické prostředky musí být na jednotlivých 

typech vozidel umístěny. V této kapitole se blíže seznámíme s technickými prostředky, 

které lze použít při hašení požárů. Z hlediska fotovoltaiky a jejích požárů nemá 

samozřejmě na bezpečnost zasahujících hasičů vliv to, jaké použijeme hadice nebo 

rozdělovač, proto se v této kapitole zaměříme na proudnice, hasicí přístroje a také na 

prostředky pro detekci elektrického proudu a pro přerušení vedení elektrických kabelů. 

10.1.1 Proudnice  

Proudnice je část výtlačného vedení, která slouží k usměrnění vodního proudu a 

jeho dopravě na místo zásahu. Proudnic existuje celá řada např. plnoproudé, mlhové, 

clonové, kombinované, pěnové atd., pro účely této práce se zaměříme na proudnice určené 

na hašení vodou, které jsou umístěny na „prvovýjezdových“ vozidlech HZS MSK. 

Pěnovými proudnicemi se zabývat nebudeme, protože pěna není schválena na hašení 

elektrických zařízení pod proudem. Jak jsme se již v práci zmínili, díky koncepci jednotné 

výbavy na vozidlech HZS MSK by měly být proudnice na všech vozidlech stejné. 

Proudnice Turbosupon 500 C52 

Proudnice Turbosupon C52, viz Obrázek 29, patří mezi kombinované proudnice, 

které umožňují hašení plným i sprchovým proudem vody. Proudnice se skládá z tělesa; 

třmenové ovládací páky; otočné hlavy ze slitiny hliníku, opatřené plastovým návlekem; 
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prstence na regulaci průtoku vody a pryžové rukojeti.  Konstrukce proudnice umožňuje 

otočnou hlavou plynule regulovat tvar vodního proudu od plného přes sprchový až k vodní 

cloně v úhlu 110°. Třmenová ovládací páka slouží k ovládání kulového kohoutu a tím 

pádem k „otevírání“ a „uzavíraní“ proudnice. Otočným prstencem lze plynule regulovat 

průtok proudnice od 100 do 500 l/min. Maximální pracovní tlak proudnice je 1,2 MPa, 

dostřik potom 34 m při použití kompaktního proudu. Hmotnost je dodavatelem udávána na 

2 kg, délka 300 mm. 

 

Obrázek 29 – Proudnice Turbosupon 500 C52 

Proudnice Turbosupon je u HZS MSK nejpoužívanější proudnicí pro hasební zásah, 

právě díky možnosti regulovat tvar vodního proudu a průtok vody. Problémem této 

proudnice je fakt, že neumožnuje aretaci ani jednoho z nastavovaných parametrů a hrozí 

tak nechtěná změna tvaru vodního proudu při manipulaci s proudnicí. Díky tomu 

proudnice neodpovídá normě ČSN EN 15182. Proudnice není, dle dostupných informací, 

v žádném státě schválená pro hašení elektrických zařízení a vedení pod proudem. [27] 

Proudnice Turbo PW – 25 

Proudnice je konstrukcí podobná s proudnicí Turbosupon 500 C52 a je tedy tvořena 

z tělesa; třmenové ovládací páky; otočné hlavy ze slitiny hliníku, opatřené plastovým 

návlekem a pryžové rukojeti. Rozdílem je typ spojky, kdy u PW – 25 je použita spojka 

D25 – Obrázek 30. Proudnice umožňuje plynulé nastavení průtoku a vytváření plného i 

roztříštěného proudu vody s možností regulace úhlu roztříštění až do 110°. Pro regulaci 

průtoku se používá třmenové páky kulového ventilu, pro regulaci tvaru proudu potom 

otočné hlavice. Dostřik proudnice při průtoku 95 l/min, tlaku 0,6 MPa a použití plného 

proudu je výrobcem udáván na 22 m. Hmotnost proudnice je 1,6 kg a délka 274 mm. 
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Obrázek 30 – Proudnice PW - 25 

Proudnice opět neumožňuje aretaci žádného z nastavovaných parametrů a není 

v žádném státě schválena na hašení elektrických zařízení a vedení pod proudem. [27] 

Proudnice AWG CM – 52 

Proudnice AWG CM – 52, v České republice prodávaná pod názvem „Proudnice 

52 kombinovaná AWG“, je proudnice od německého výrobce požárního příslušenství 

AWG Fittings GmbH. Proudnici tvoří těleso proudnice, vyrobené ze slitiny hliníku, 

s hubicí o průměru 12 mm a pryžovou rukojetí, snímatelná hubice o průměru 9 mm, 

kulový kohout a spojka C52 – Obrázek 31. Proudnice, ačkoliv vypadá jako plnoproudá, je 

ve skutečnosti proudnicí kombinovanou a umožňuje tak hašení plným i sprchovým 

proudem vody. K nastavení požadovaného typu proudu slouží kulový ventil, který dále 

umožňuje také zastavení vodního proudu. Dostřik proudnice při použití plného proudu je 

až 25 metrů, při sprchovém až 8 metrů. 

 

Obrázek 31 – Proudnice AWG CM – 52 

Proudnice je v Německu schválená podle normy DIN 14 365 a jak jsme se již 

v práci zmínili, je schválenou proudnicí pro hašení elektrických zařízení pod napětím, při 

dodržení minimálních odstupových vzdáleností, uvedených v německé normě DIN VDE 

0132. [26] [27]  
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Proudnice AWG BM – 75 

Tato proudnice je, co se konstrukce týká, shodná s proudnicí AWG CM – 52. 

Rozdílem je její velikost. Proudnice je určena pro hašení B proudem, je tedy opatřena 

spojkou B75 a hubicemi 22 a 16 mm, z nichž druhá jmenovaná je odnímatelná. Konstrukce 

proudnice opět umožňuje hašení plným i sprchovým proudem a uzavření vodního proudu, 

přičemž regulace se opět provádí otočným kulovým ventilem – viz Obrázek 32. Dostřik 

proudnice při použití plného proudu je až 50 m. 

 

Obrázek 32 – Proudnice AWG BM – 75 

Proudnice je, stejně jako AWG CM – 52, v Německu schválená podle normy DIN 

14 365 a je tedy schválenou proudnicí pro hašení elektrických zařízení pod napětím, při 

dodržení minimálních odstupových vzdáleností, uvedených v německé normě DIN VDE 

0132. [26] [27]  

Proudnice AWG CMM – 52 

Proudnice AWG CMM – 52, u nás prodávaná pod názvem „Proudnice 52 clonová 

AWG“, je plnoproudá proudnice vybavená nástavcem na tvorbu vodní clony – Obrázek 33. 

Proudnice je tvořena tělesem ze slitiny hliníku s pryžovým nástavcem a s hubicí o průměru 

9 mm, nástavcem pro tvorbu vodní clony a kulovým ventilem.  

 

Obrázek 33 – Proudnice AWG CMM – 52 

 Proudnice umožňuje hašení samostatným plným proudem, nebo plným proudem 

společně s vodní clonou. Ačkoliv výrobce prodává i proudnici v provedení, které umožňuje 

hašení sprchovým proudem, na vozidlech HZS MSK je pouze varianta s plným proudem. 

[26] [27]  
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10.1.2 Hasicí přístroje 

Součástí výbavy každé cisterny je dle vyhlášky 53/2010 Sb. o technických 

podmínkách požární techniky minimálně jeden přenosný hasicí přístroj (PHP) práškový s 

hasební schopnosti 34A a zároveň 183B (dle ČSN EN 3 – 7 +A1) a jeden přenosný hasicí 

přístroj CO2 s hasební schopností 89B (dle ČSN EN 3 – 7 +A1). Ve skutečnosti však 

bývají počty hasicích přístrojů, minimálně na „prvovýjezdových“ cisternách, vyšší. 

Například na vozech CAS 20 Mercedes – Benz Econic (dále jen MB Econic), které jsou 

používány jako cisterny na první výjezd v Územním odboru Ostrava, jsou dva přenosné 

hasicí přístroje práškové a dva přenosné hasicí přístroje CO2. Minimálně jeden PHP 

práškový s hasební schopnosti 34A a zároveň 183B (dle ČSN EN 3 – 7 +A1) je také 

součástí povinné výbavy každého zásahového požárního automobilu. Přenosné hasicí 

přístroje práškové i CO2 jsou díky použitému nevodivému hasivu vhodné k hašení 

elektrických zařízení a vedení pod napětím až do hodnoty uvedené na každém hasicím 

přístroji.  

10.1.3 Kabelové nůžky  

Součástí výbavy vozidel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

jsou i nůžky určené k přerušení kabelů elektrického vedení pod napětím. V současné době 

by na všech vozidlech HZS MSK měly být umístěny kabelové nůžky Knipex 95 17 500 viz 

Obrázek 34. Tyto kabelové nůžky jsou izolovány podle norem IEC 60900 a DIN EN 

60900 a dle údajů výrobce jsou použitelné pro stříhání kabelů vedoucích elektrický proud 

do 1000 V střídavého napětí a 1500 V napětí stejnosměrného. Kabelové nůžky lze použít 

ke stříhání jednožilových i vícežilových kabelů až do průměru 27 mm. [28] 

 

Obrázek 34 – Kabelové nůžky Knipex 95 17 500 
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10.1.4 Indikátor napětí 

Ke zjištění přítomnosti elektrického napětí slouží hasičům indikátory napětí. Tyto 

indikátory jsou v MSK opět umístěny na každé „prvovýjezdové“ cisterně. Bohužel tyto 

indikátory lze u zásahu na objekt s instalovanými FV panely použít jen velice omezeně, 

neboť ty, které mají hasiči ve výbavě, dokážou identifikovat pouze střídavé napětí. Mohou 

tak posloužit k indikaci přítomnosti střídavého napětí za střídačem (v rozvodné síti domu), 

nikoliv však ke zjištění stejnosměrného napětí, které se vyskytuje mezi FV panely a 

střídačem napětí. Příkladem takového indikátoru napětí, který používá HZS MSK na 

vozech CAS 20 MB Econic je přístroj MT – 2000 – E (MAGNO VOLTfix) od firmy 

Amprobe – Obrázek 35. Tento přístroj je schopný akusticky a světelně signalizovat 

přítomnost střídavého napětí v rozsahu 50–600 V. [29] 

 

Obrázek 35 – Indikátor napětí MT – 2000 – E 

10.2 Speciální technika HZS MSK 

Mezi speciální techniku HZS MSK, u které se dá nejčastěji předpokládat její 

použití u zásahu na požár objektu s instalovanými FV panely patří především 

automobilové žebříky a automobilové plošiny. Povolání „výškové“ techniky na tyto typy 

požárů se dá předpokládat vzhledem k tomu, že FV panely jsou nejčastěji instalovány na 

střechy budov. Další speciální technikou, která by mohla být vyslána na tento druh 

mimořádné události, jsou vozidla přepravující nevodivá hasiva – tedy hasicí prášek a CO2. 

Povolání této mobilní techniky je logické z důvodu výskytu elektrického proudu na místě 

zásahu. 

10.2.1 Automobilové žebříky a automobilové plošiny 

Tato mobilní výšková technika, ač se na první pohled zdá velice podobná, se liší 

především v možnostech využití. Zatímco u automobilových žebříků (AŽ) se primárně 

počítá s jejich použitím pro evakuaci osob z výšky, automobilové plošiny (AP) se 
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používají především pro vedení hasebního zásahu. Není pravidlem, že z žádného 

automobilového žebříku se nesmí hasit, nicméně jejich technická specifikace je k tomu 

nepředurčuje především absencí suchovodu. Některé AŽ mají sice ve výbavě hadici 

v délce celého žebříku, která se dá jednoduše roztáhnout po sadě díky tomu, že nemá žádné 

spojky, ta však může sloužit jen k vedení útočného proudu po žebříku dále do budovy, 

nikoliv k dopravě vody pro hašení přímo z koše. Automobilové plošiny, které jsou 

uzpůsobeny k hašení z koše, jsou naopak tímto suchovodem (a často také proudnicí 

připevněnou přímo na koši) vybaveny téměř vždy. Na rozdíl od AŽ mohou být však 

nevhodné k evakuaci osob z výšky, zvláště při absenci evakuačního rukávu.  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je samozřejmě vybaven oběma 

druhy této výškové techniky a umožňuje tak vhodně zvolit takovou techniku, která se ke 

svému účelu hodí nejlépe. Příkladem výškové techniky používané u HZS MSK je 

automobilový žebřík AZ – 30 Camiva na podvozku Mercedes-Benz Atego – Obrázek 36, 

který je dislokován na stanici v Opavě, nebo automobilová plošina AP – 44 Bronto Skylift 

na podvozku Mercedes – Benz Econic, sloužící na stanici Ostrava – Přívoz – Obrázek 37. 

 

Obrázek 36 – AZ - 30 Camiva [30] 

 

Obrázek 37 – AP - 44 Bronto Skylift 

10.2.2 Sněhový kontejner S – 540 

Sněhový kontejner S – 540 - viz Obrázek 38, je příkladem mobilní techniky 

vezoucí nevodivé hasivo, konkrétně tedy oxid uhličitý (CO2). Oxid uhličitý je hasivo, které 

se svými vlastnostmi hodí pro hašení elektrických zařízení pod napětím především díky 

tomu, že je nevodivé a také díky tomu, že dále neničí hašené zařízení. Nevýhoda tohoto 

hasiva spočívá v nemožnosti jeho dopravy na velké vzdálenosti (dostřik proudnice je 

maximálně 3 metry) a také ve skutečnosti, že oxidem uhličitým prakticky nelze hasit na 

volném prostranství. Princip hasiva totiž spočívá v tom, že z okolí místa požáru vytěsňuje 

vzdušný kyslík, čímž dochází k tzv. dusivému efektu. Pokud bychom tedy použili CO2 pro 
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hašení na volném prostranství, může se stát, že se nám díky povětrnostním vlivům 

nepodaří dosáhnout dostatečné koncentrace oxidu uhličitého na vytvoření dusivého efektu. 

Další nevýhodou je velice nízká teplota, při které se zkapalněné hasivo uvolňuje 

z tlakových lahví a může tak způsobit poranění zasahujícím hasičům.  

 

Obrázek 38 – Kontejner S - 540 ze stanice Nový Jičín 

Kontejner S – 540 se skládá z 18 kusů tlakových lahví se zkapalněným CO2 o 

celkové náplni 540 kg. Dále jsou součástí kontejneru 2 sněhové proudnice, 4 navijáky, 

každý s 25 metry hadice pro dopravu CO2 a obleky Isotemp proti sálavému teplu. 

10.2.3 Kombinovaný hasicí automobil 

Posledním typem techniky, který si představíme, jsou kombinované hasicí 

automobily (KHA). Jako KHA se označují vozidla, která vezou zásobu alespoň tří druhů 

hasební látky. Většinou to bývá kombinace vody a pěnidla a k nim jako třetí hasivo prášek, 

popřípadě CO2, nebo obě zároveň. Příkladem takového kombinovaného hasicího 

automobilu může být například KHA 20 na podvozku Tatra 815 Terrno1 ze stanice 

v Nošovicích – Obrázek 39. Zásoby hasiva na tomto vozidle jsou 5000 litrů vody, 3000 

litrů pěnidla a 500 kg hasicího prášku. Vozidlo je vybaveno navijákem se 40 metry hadice 

a pistolovou proudnicí o výkonu 3 kg prášku za sekundu s dostřikem až 6 metrů. 

 

Obrázek 39 – KHA 20 Tatra Terrno - stanice Nošovice [30] 
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Z hlediska zásahu na objekty s FV panely nás kombinované automobily zajímají 

především kvůli možné přítomnosti dalšího nevodivého hasiva, kterým je hasicí prášek. 

Hasicí prášek je hasivo, které funguje na principu zpomalení a přerušení chemické reakce 

hoření (tzv. antikatalytický nebo inhibiční efekt). Částice prášku na sebe vážou volné 

radikály vznikající při hoření a znemožňují tak pokračování řetězové reakce. Některé typy 

prášků mají ještě další hasicí efekt, a to izolační. Tyto prášky vytvoří glazuru na povrchu 

hořících pevných látek a brání tak přístupu kyslíku. Výhodou hasicích prášků je, že rychle 

přerušují plamenné hoření, jsou nevodivé a dají se tak dobře použít na hašení elektrických 

zařízení pod proudem. Nevýhodou je, že prášky nemají ochlazovací efekt a hrozí tak 

opětovné rozhoření požáru. Negativem také je, že při použití prášku hrozí vznik 

následných škod, vlivem vniknutí jemných částic do různých zařízení nebo mechanismů. 

10.3 Rodinné domy s instalovanými FV systémy 

U instalací FV systémů na rodinné domy se dá předpokládat, že elektrický proud 

generovaný FV panely bude využíván pro napájení spotřebičů v domě. V této části práce 

se tak budeme zabývat systémem s akumulací elektrické energie a systémem pro vlastní 

spotřebu a prodej přebytků. Systém pro přímý prodej elektrické energie rozebereme 

v kapitole 10.4.  

10.3.1 Charakteristika 

Fotovoltaické systémy umístěné na rodinných domech se vyznačují menšími 

instalacemi, které jsou zpravidla využity pro napájení spotřebičů v domě a případně pro 

prodej přebytků elektrické energie do veřejné rozvodné sítě. Součástí systému mohou být 

také baterie, sloužící pro akumulaci elektrické energie. Umístění FV panelů na střeše 

nemusí být na první pohled patrné. Panely se ideálně umísťují na jižní stranu střechy, a 

proto nemusí být ze strany příjezdu jednotek PO viditelné. 

Hlavními částmi FV systému jsou: 

 fotovoltaické panely, 

 kabelový rozvod stejnosměrného napětí, 

 měnič napětí (střídač), 

 rozvaděč FV systému (obsahuje jističe a přepěťové ochrany), 

 kabelový rozvod střídavého napětí, 
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 baterie a regulátor nabíjení, jedná-li se o systém s akumulací elektrické 

energie. 

Elektrické napětí stejnosměrné části závisí na počtu panelů a jejich zapojení. Může 

dosahovat až 600 V. Střídavé elektrické napětí za měničem je zpravidla 230 V.  

Umístění střídače a rozvaděče je u jednotlivých instalací různé. Umístění střídače 

bývá zpravidla co nejblíže panelům. Rozvody stejnosměrného napětí tak většinou 

nezasahují do velké části domu. Schéma zapojení FV systému se liší podle jednotlivých 

instalací, možné schéma zapojení FV systému pro prodej přebytků je na Obrázku 40. 

Nejčastější příčinou požáru FV systému jsou střídače a rozvaděče. Samotné 

fotovoltaické panely nebývají příčinou požáru, mohou však hořet v důsledku požáru 

střechy. 

 

Obrázek 40 – Schéma zapojení FV systému 

10.3.2 Nebezpečí 

Při zásahu na objekty s instalovanými FV panely hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem, zejména na stejnosměrné části kabelového rozvodu, tj. na kabelovém rozvodu 

spojujícím FV panely mezi sebou a na kabelech spojujících panely a střídač. Při prohoření 

kabelových rozvodů stejnosměrné části hrozí výskyt napětí na kovových částech střechy a 

na konstrukci uchycení panelů. 
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Hrozí nebezpečí zřícení konstrukce střechy, která je namáhána dodatečným 

zatížením instalovanými FV panely, a také zřícení panelů při ztrátě pevnosti jejich 

uchycení ke střešnímu plášti sedlových střech. 

Pokud je instalován systém s akumulací elektrické energie, hrozí také nebezpečí 

výbuchu, intoxikace a poleptání spojené s přehřátím akumulátoru.  

10.3.3 Odpojení elektrické energie 

Při požáru objektu s instalovanými fotovoltaickými panely je jedním 

z nejdůležitějších úkolů odpojení elektrické energie. Samotné odpojení můžeme rozdělit na 

dva úseky, a to odpojení střídavé časti kabelového rozvodu a odpojení stejnosměrné části. 

Informace o umístění rozvaděčů, střídačů a dalších částí systému můžeme získat od 

majitele objektu. 

Odpojení kabelového rozvodu střídavého napětí 

K vypnutí elektrické energie střídavé části kabelového rozvodu v domě je třeba 

zajistit vypnutí hlavního jističe rozvaděče FV – Obrázek 41, který provede odpojení 

střídače a tím odpojení od energie dodávané fotovoltaickým systémem. Dále je třeba 

zajistit odpojení elektroměru, který zajistí vypnutí přívodu elektrické energie z 

veřejné rozvodné sítě. 

Pokud je instalován FV systém s akumulací elektrické energie, provedeme také 

odpojení baterií.  

 

Obrázek 41 – Rozvaděč FV systému 
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Potvrzení vypnutí střídavého napětí můžeme provést indikátorem napětí. 

Stejnosměrná část kabelového rozvodu zůstává v tuto chvíli pod napětím. 

Odpojení kabelového rozvodu stejnosměrného napětí 

 Pokud je to nutné z hlediska hasebního zásahu, můžeme provést odpojení 

kabelového rozvodu vedoucí stejnosměrné napětí tak, že přerušíme toto kabelové vedení. 

K maximální eliminaci nebezpečí úrazu elektrickým proudem provedeme přestřižení 

kabelů mezi panely a střídačem a také mezi jednotlivými panely. Přerušení kabelového 

vedení provedeme přestřižením pomocí kabelových nůžek Knipex. Kabely je doporučeno 

stříhat jednotlivě. 

10.3.4  Hasební zásah 

Hasební zásah provádíme s ohledem na to, která část systému je požárem zasažena. 

V zásadě lze požáry v objektu s FV rozdělit na požáry elektroinstalace, požáry střešní 

konstrukce s FV panely a požáry uvnitř budov s instalovanými FV panely. 

Požáry elektroinstalace 

Požáry elektroinstalace jsou častým typem požáru u FV systémů. Nejvíce 

ohroženou částí systému jsou střídače a rozvaděče. Hašení tohoto typu požáru provádíme 

pomocí přenosných hasicích přístrojů s nevodivými hasivy, tedy práškem nebo oxidem 

uhličitým (CO2). Přenosné hasicí přístroje jsou součástí výbavy každého zásahového 

požárního automobilu. Zásah provádíme s ohledem na nebezpečí výskytu úrazu 

elektrickým proudem. 

Požár uvnitř budovy s instalovanými FV panely 

Při požáru uvnitř budovy s instalovanými FV panely je nutné zajistit odpojení 

budovy od elektrické energie. Pokud je to možné, zajistíme odpojení rozvaděče FV 

systému a také odpojení od veřejné rozvodné sítě (a baterií, pokud jsou součástí systému). 

Tím by měl být zajištěn beznapěťový stav na střídavé části kabelového rozvodu domu a 

v této části lze použít běžné postupy na hašení požáru dle Bojového řádu. Pro zajištění 

beznapěťového stavu celého systému, včetně stejnosměrné části, provedeme přestřižení 

kabelového vedení mezi panely a ke střídači. 
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Pokud je požár natolik rozvinutý, že nelze zajistit odpojení rozvaděče FV systému, 

zajistíme odpojení od veřejné rozvodné sítě a odpojení od stejnosměrného napětí 

přestřižením kabelového vedení mezi panely a ke střídači. Tím je zajištěn beznapěťový 

stav ve všech rozvodech střídavého i stejnosměrného napětí a lze jako hasební látku použít 

vodu. 

Požár střešní konstrukce s FV panely 

Při požáru střešní konstrukce s instalovanými fotovoltaickými panely zpravidla 

nelze provést odpojení stejnosměrné části kabelových rozvodů. V takovém případě 

zajistíme odpojení rozvaděče FV systému a odpojení od veřejné rozvodné sítě. 

Stejnosměrná část systému je stále pod napětím, a proto pro hašení volíme nevodivá 

hasiva.  

Dle Bojového řádu můžeme hasit vodou elektrické zařízení a vedení pod napětím 

do 400 V při použití předepsaných proudnic a dodržení minimálních vzdáleností, které 

udává ML 25/P. Jak jsme již v práci zmínili, vozidla HZS MSK nejsou těmito proudnicemi 

vybavena a tento postup tak nelze využít. Velitel zásahu (VZ) má však možnost dle § 26 

odst. 9 vyhlášky 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a 

věcných prostředků požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života 

osob.  

Pokud VZ této pravomoci využije, doporučil bych k hašení využít kombinovanou 

proudnici AWG CM – 52, která je součástí výbavy vozidel HZS MSK a která, jak jsme již 

zmiňovali, byla v Německu příslušnými normami schválená pro hašení vodou elektrických 

zařízení a vedení pod napětím do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného napětí. Pro 

hašení používat pouze roztříštěný proud a dodržovat minimální vzdálenosti dle ML 25/P. 

Při hašení vodou se vyvarovat stání v souvislé vrstvě vody. Hašení provádět na frontě 

šíření požáru pro zabránění jeho dalšího rozvoje, požárem zasažené panely nehasit, pokud 

to není nutné. 

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

možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle § 14 odst. 2 

vyhlášky 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů: „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat 
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nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a 

prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by 

bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“ 

Návrh metodické pomůcky je součástí práce jako Příloha 1. 

10.4 Průmyslové objekty a haly s instalovanými FV systémy 

V této kapitole se budeme zabývat návrhem zdolávání požáru u průmyslových 

objektů a hal s instalovanými FV systémy. Takovéto instalace většinou nebývají připojeny 

na rozvod elektrické energie samotné budovy, ale slouží k prodeji elektřiny přímo do 

rozvodné sítě. 

10.4.1 Charakteristika 

Fotovoltaické systémy umístěné na halách se vyznačují rozsáhlými instalacemi, 

které jsou zpravidla využity pro prodej elektrické energie do veřejné rozvodné sítě. 

Součástí systému bývají trafostanice sloužící k napojení na veřejnou rozvodnou síť. 

Objekty mohou mít zpracovanou Operativní kartu přímo na FV systém. Umístění FV 

panelů na ploché střeše hal nemusí být na první pohled patrné kvůli výšce haly a také kvůli 

atice, a proto nemusí být při příjezdu jednotek PO viditelné. 

Hlavními částmi FV systému jsou: 

 fotovoltaické panely zapojené do sekcí, 

 kabelový rozvod stejnosměrného napětí s páteřním kabelem vedoucím od 

sekcí do střídače, 

 měnič napětí (střídač) a sběrnice stejnosměrného napětí, 

 kabelový rozvod střídavého napětí, 

 trafostanice před napojením na veřejnou rozvodnou síť. 

Elektrické napětí stejnosměrné části závisí na počtu panelů a jejich zapojení. Může 

dosahovat až 1000 V. Od měniče vede střídavé napětí, které může být přes trafostanici 

připojeno do veřejné sítě.  

Jednotlivé sekce mohou být opatřeny tlačítkem „CENTRAL STOP“, nebo mohou 

mít samostatné odpojovače od páteřního rozvodu – Obrázek 42. Schéma systému zjistit od 

kvalifikované osoby provozovatele FV elektrárny nebo z Operativní karty. 
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K potvrzení stavu vypnutí elektrozařízení FV elektrárny, popř. k vypnutí některých 

částí je nutná účast kvalifikované osoby provozovatele FV elektrárny nebo odborně 

způsobilé osoby v oblasti elektrozařízení. 

Nejčastější příčinou požáru FV systému jsou kabelové rozvody, jističe a především 

střídače. Požárem může být ohrožena i trafostanice. Uvedená zařízení mohou být součástí 

jedné technologické místnosti. Samotné fotovoltaické panely nebývají příčinou požáru, 

mohou však hořet v důsledku požáru střechy. 

 

Obrázek 42 – Odpojovač od páteřního rozvodu DC 

10.4.2 Nebezpečí 

Při zásahu na objekty s instalovanými FV panely hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem, zejména na stejnosměrné části kabelového rozvodu, tj. na kabelovém rozvodu 

spojujícím FV panely mezi sebou a na kabelech spojujících panely a střídač. Při prohoření 

kabelových rozvodů stejnosměrné části hrozí výskyt napětí na kovových částech střechy a 

na konstrukci uchycení panelů. 

Hrozí nebezpečí zřícení konstrukce střechy, která je namáhána dodatečným 

zatížením instalovanými FV panely a také nebezpečí pádu hasičů, pohybujících se po 

střeše. 

10.4.3 Odpojení elektrické energie 

Při požáru objektu s instalovanými fotovoltaickými panely je jedním 

z nejdůležitějších úkolů odpojení elektrické energie. Samotné odpojení můžeme rozdělit na 

dva úseky, a to odpojení střídavé časti kabelového rozvodu a odpojení stejnosměrné části. 
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Střídače, jističe a trafostanice se nejčastěji nachází v jedné technologické místnosti. 

K odpojení elektrické energie požadovat účast kvalifikované osoby provozovatele FV 

elektrárny nebo odborně způsobilé osoby v oblasti elektrozařízení. 

 

Odpojení kabelového rozvodu střídavého napětí 

K vypnutí elektrické energie střídavé části kabelového rozvodu je třeba zajistit 

odpojení od veřejné rozvodné sítě dle systému zapojení nejčastěji v technologické 

místnosti ruční pákou, nebo odpojením elektroměru. Stejnosměrná část zůstává stále pod 

napětím. 

Odpojení kabelového rozvodu stejnosměrného napětí 

Pokud je to nutné z hlediska hasebního zásahu, můžeme provést odpojení 

kabelového rozvodu vedoucí stejnosměrné napětí vypnutím jističů na jednotlivých sekcích 

FV panelů, nebo přerušením kabelového vedení. K maximální eliminaci nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem provedeme přestřižení kabelů mezi panely a střídačem a také mezi 

jednotlivými panely. Přerušení kabelového vedení provedeme přestřižením pomocí 

kabelových nůžek Knipex. Kabely je doporučeno stříhat jednotlivě. 

10.4.4 Hasební zásah 

Hasební zásah provádíme s ohledem na to, která část systému je požárem zasažena. 

V zásadě lze požáry v objektu s FV rozdělit na požáry elektroinstalace, požáry střešní 

konstrukce s FV panely a požáry uvnitř budov s instalovanými FV panely. 

Požáry elektroinstalace 

Požáry elektroinstalace jsou častým typem požáru u FV systémů. Nejvíce 

ohroženou částí systému jsou střídače, jističe a trafostanice. Hašení tohoto typu požáru 

nevodivými hasivy, tedy práškem nebo oxidem uhličitým (CO2). S ohledem na možnost 

soustředění elektrozařízení v jedné technologické místnosti zvážíme možnost povolání 

kontejneru S – 540 nebo kombinovaného hasicího automobilu, které vezou dostatečnou 

zásobu nevodivého hasiva. Zásah provádíme s ohledem na nebezpečí výskytu úrazu 

elektrickým proudem. 
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Požár uvnitř budovy s instalovanými FV panely 

Při požáru uvnitř budovy s instalovanými FV panely je nutné zajistit odpojení 

budovy od elektrické energie odpojením od veřejné sítě a dále zajistit odpojení 

stejnosměrné části vypnutím jističů na jednotlivých sekcích, nebo přestřižením kabelového 

vedení mezi panely a ke střídači. Tím by měl být zajištěn beznapěťový stav celého 

systému, včetně stejnosměrné části a možnost hašení vodou. Postupy odpojení elektrické 

energie konzultovat kvalifikovanou osobou provozovatele FV elektrárny nebo odborně 

způsobilé osoby v oblasti elektrozařízení. 

Při požáru uvnitř budovy zabránit šíření požáru směrem k technologické místnosti. 

Požár střešní konstrukce s FV panely 

Při požáru střešní konstrukce s instalovanými fotovoltaickými panely provést 

odpojení co největšího množství sekcí panelů od sběrného kabelu a od střídače, s ohledem 

na bezpečnost zasahujících hasičů. Dále zajistit odpojení od veřejné rozvodné sítě. Část 

stejnosměrného rozvodu kabelů, která z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů nelze 

rozpojit, je stále pod napětím, a proto pro hašení volíme nevodivá hasiva s cílem zabránit 

rozšíření požáru mimo zachvácenou část střechy. 

Dle Bojového řádu můžeme hasit vodou elektrické zařízení a vedení pod napětím 

do 400 V při použití předepsaných proudnic a dodržení minimálních vzdáleností, které 

udává ML 25/P. Jak jsme již v práci zmínili, vozidla HZS MSK nejsou těmito proudnicemi 

vybavena a tento postup tak nelze využít. Velitel zásahu (VZ) má však možnost dle § 26 

odst. 9 vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a 

věcných prostředků požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života 

osob.  

Pokud VZ této pravomoci využije, doporučil bych k hašení využít kombinovanou 

proudnici AWG CM – 52, která je součástí výbavy vozidel HZS MSK a která, jak jsme již 

zmiňovali, byla v Německu příslušnými normami schválená pro hašení vodou elektrických 

zařízení a vedení pod napětím do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného napětí. Pro 

hašení používat pouze roztříštěný proud a dodržovat minimální vzdálenosti dle ML 25/P. 

Při hašení vodou nenasazovat současně hasiče na střechu budovy. Hašení provádět na 
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frontě šíření požáru pro zabránění jeho dalšího rozvoje, požárem zasažené panely nehasit, 

pokud to není nutné. Pro hašení využít výškovou techniku. 

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

možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle § 14 odst. 2 

vyhlášky 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů: „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat 

nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a 

prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by 

bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“   

Návrh metodické pomůcky je součástí práce jako Příloha 2. 
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11 Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit jednotlivá rizika spojená s instalací fotovoltaických 

panelů. Popsat a porovnat stávající doporučené postupy pro zdolávání požárů v objektech 

s instalovanými FV panely u nás a v zahraničí a navrhnout postup a metodickou pomůcku 

na zdolávání těchto požárů v podmínkách Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje (HZS MSK). 

V úvodní části se práce zabývá vysvětlením pojmu fotovoltaika (FV), 

fotoelektrický jev a také základním popisem principu činnosti a rozdělením FV článků 

podle jejich vývoje a druhu použitých materiálů. Dále jsou zde rozebrány pojmy FV panel 

a FV pole. 

Další část práce se věnuje popisu fotovoltaických elektráren. Uvádí schémata jejich 

možných zapojení s ohledem na typ použitého systému a také řeší problematiku jejich 

instalace na budovy s ohledem na to, zda je systém instalován na plochou, nebo sedlovou 

střechu.  

Součástí práce výčet je i možných nebezpečí, se kterými se hasiči mohou setkat při 

zásahu na požár objektu s instalovanými FV panely a také jejich stručná charakteristika. 

Dále se již práce věnuje problematice současných postupů zásahu na objekty 

s instalovanými FV panely. V této části práce rozebírá metodické listy (ML) 47/P a 48/P 

Bojového řádu, které se tímto typem zásahů zabývají a také metodický list 25/P, na který 

předchozí ML odkazují a který se zabývá hašením vodou elektrických zařízení a vedení 

pod napětím. Součástí rozboru stávajících postupů je také část věnující se taktickým 

postupů používaným v zahraničí. Konkrétně v Německu a Spojených státech amerických. 

Na základě zjištěných poznatků a také na základě přehledu technických prostředků 

ve výbavě HZS MSK, které jsou součástí této práce, je poté proveden návrh na zdolávání 

požáru budov s FV systémy u HZS MSK a také návrh metodických pomůcek, které jsou 

součástí práce jako příloha. Návrh na zdolávání požáru obsahuje doporučení na použití 

kombinované proudnice AWG CM – 52 na hašení vodou elektrických zařízení pod 

napětím, která je součástí výbavy vozidel HZS MSK, avšak je nutné ze strany velitele 

zásahu porušit platné předpisy. Proudnice není v České republice schválená na hašení pod 
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napětím, je však schválená podle příslušných německých norem DIN, které hašení pod 

napětím s touto proudnicí povolují.  

Problematika zásahu na požáry objektů s fotovoltaickou elektrárnou je v rámci HZS 

MSK těžko řešitelná podle stávajících postupů doporučených bojovým řádem, neboť ve 

výbavě vozidel chybí proudnice, které jsou v České republice schváleny na hašení vodou 

pod napětím. Absence těchto proudnic je způsobená tím, že tyto proudnice se již nevyrábí. 

Jako řešení bych navrhl implementaci německých norem do českého normativního 

předpisu a následně příslušné změny v Bojovém řádu, které by povolily hašení vodou pod 

napětím za použití i jiných proudnic, než těch, které jsou doposud schváleny. Doporučil 

bych také HZS MSK požádat o schválení proudnic CM, které jsou pro hašení vodou pod 

napětím v Německu povoleny a které již jsou součástí výbavy vozidel HZS MSK. 
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