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1. Úvod 

Přenosovou soustavu ČEPS, a.s. tvoří 38 elektrických stanic, které jsou postupně 

modernizovány pro dálkové řízení. Jsou rozmístěny po celém území ČR – viz mapa. 

Modernizací se z původních místně ovládaných stanic stávají dálkově ovládané, což ve svém 

důsledku zvyšuje jejich spolehlivost. 

 Původní systém provozu elektrických stanic vyžadoval trvalou přítomnost obsluhy, což 

znamenalo nepřetržitý provoz zajišťovaný manipulanty a dalšími zaměstnanci přímo ve 

stanici.  

V současné době je již většina elektrických stanic v majetku ČEPS, a.s. v režimu 

dálkového ovládání. Jsou instalována nová zařízení, která již nevyžadují denní kontrolu 

a obsluhu.  

Ve své bakalářské práci se zabývám zabezpečením elektrických stanic z hlediska fyzické 

ostrahy majetku požárního a ekologického. Prostudováním dokumentace, osobní kontrolou 

současného stavu v elektrických stanicích a jeho následným zhodnocením. Na závěr uvádím 

návrh preventivních opatření vyplývajících z kontrolní pochůzky ve 

stanicích.

 

Obr. 1. Přenosová síť České republiky s elektrickými stanicemi 
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Rešerše 

Bakalářská práce „Bezpečnost elektrických stanic přenosové soustavy s využitím 

systému požární signalizace a technického systému fyzické ochrany“ řeší konkrétní téma, 

které je pro spolehlivou a bezproblémovou funkci energetiky v České republice velmi 

zásadní. 

Kromě získaných informací, které jsem obdržela především osobním kontaktem 

s pracovníky akciové společnosti ČEPS, jsem čerpala informace především z následujících 

interních zdrojů ČEPS, a.s.: 

 

Řád ČEPS, a.s. RA/12/2004. Fyzická ochrana zařízení přenosové soustavy ČEPS, a.s., 2004 

 

Řád ČEPS, a.s. RA/02/2008. Požární ochrana, 2008 

 

Místní provozní a bezpečnostní předpisy – elektrická stanice Albrechtice a Nošovice. 

 

Tyto řády a předpisy obsahují důležité informace popisující zavedený bezpečnostní 

systém elektrických stanic ČEPS, a.s. 
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2. Definice základních pojmů a zkratek 

Přenosová soustava – vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 420 kV, 245 kV a 

vybraných vedení a zařízení 123 kV, uvedených v příloze Pravidla provozování přenosové 

soustavy ČR, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a 

propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřící, ochranné, 

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

zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Je součástí kritické infrastruktury státu a její 

ochrana vytváří předpoklad spolehlivého přenosu elektrické energie. 

Bezpečnostní posouzení – tj. posouzení konkrétního stavu fyzické (objektové) ochrany 

elektrické stanice. Jeho završením je dokument vypracovaný odbornými pracovníky úseků 

ČEPS, a.s., specializovaných na bezpečnostní politiku firmy, případně nezávislou 

poradenskou firmou. Dokument je základním podkladem k vymezení rozsahu bezpečnostních 

opatření k ochraně osob a majetku společnosti v návaznosti na bezpečnostní politiku 

ČEPS, a.s. Obsahuje analýzu bezpečnostních rizik s návrhem opatření k ochraně osob a 

majetku. Součástí bezpečnostního posouzení je zhodnocení oprávněnosti použití 

bezpečnostních technologií, vymezení minimálního rozsahu nutných bezpečnostních opatření 

(technických a režimových) a posouzení technického stavu stávajících zařízení. Cílem je 

vytvoření podkladů pro zpracování návrhu fyzické bezpečnosti, včetně režimu, fyzické 

ochrany a kalkulace jejich nákladů. Bezpečnostní posouzení nárokuje prostřednictvím 

specialisty ochrany majetku a utajovaných skutečností pro fyzickou ochranu provozovatel 

nebo u nových staveb také investor. 

Elektrická stanice přenosové soustavy - kombinovaný celek tvořený stavebními 

objekty a provozními soubory technologických zařízení sloužících k přenosu a rozvodu 

elektrické energie. 

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) - poplachový systém pro detekci a indikaci 

přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup nepovolané osoby do střežených objektů (ČSN EN 

řady 50 131) 

Fyzická ochrana – synonymum pojmu objektová bezpečnost. Představuje komplex 

opatření technické ochrany, fyzické ostrahy, organizačních a režimových opatření, jejichž 

cílem je minimalizace rizik ohrožujících objekt. 
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Dieselgenerátor - je záložním zdrojem elektrické energie zajišťující v případě 

rozsáhlého výpadku sítě provozuschopnost stanice z vnitřního zdroje (ovládání napětí), a to 

po dobu nezbytně nutnou pro obnovení dodávky. 

Prostředky mechanické zábrany - prostředky, které omezují možnost neoprávněného 

vstupu osob nebo vjezdu dopravních prostředků. Mechanickými zábrannými prostředky jsou 

zejména oplocení, zdi, zátarasy, mříže, turnikety, brány aj. 

 

Seznam použitých zkratek 

 

ČEPS Česká energetická přenosová soustava 

FOM Fyzická ochrana majetku 

TSFO Technický systém fyzické ochrany 

EZS Elektrický zabezpečovací systém 

ACS Prostředky pro kontrolu vstupu osob 

VPN Virtuální privátní síť 

SW Software 

OZP Odborně způsobilá osoba 

MVA Megavoltampér 

ČZV Čistírna zaolejovaných vod 

HOK Hlavní ocelová konstrukce 

PVC Polyvinylchlorid 

PPS Požární poplachové směrnice 

HZS Hasičský záchranný sbor 

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

PCB Polychlorované bifenyly 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 
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3. Analýza provozu elektrických stanic přenosové soustavy při 

přechodu na dálkové ovládání 

Provoz s místním ovládáním vyžaduje trvalou přítomnost některých zaměstnanců 

v elektrické stanici, zejména manipulantů, a klade poměrně značné nároky na kontrolní 

činnost a údržbu zařízení. 

V zájmu společnosti ČEPS, a.s. bylo co nejrychleji přejít na systém stanic s režimem 

v dálkovém ovládání, i když si tato změna vyžaduje vysoké finanční objemy.  

Na druhé straně instalací moderních, dokonalejších přístrojů, zařízení a především 

instalací nových řídicích systémů se dosahuje vysoké spolehlivosti přenosové soustavy.  

Přenosová soustava ČEPS, a.s. je složena z elektrických stanic a přenosových vedení 

400 kV, 220 kV a v několika oblastech ČEPS, a.s. využívá i vedení 110 kV. 

Elektrické stanice jsou areály, ve kterých se provádí transformace elektrické energie a má 

obvykle dva vlastníky. 

Do části ve vlastnictví ČEPS, a.s. jako provozovatele přenosové soustavy ČR patří 

transformovny a rozvodny 420 kV a 245 kV. Hladinově nižší části stanic – rozvodny 123 kV, 

jsou provozovány distributorem elektrické energie, což v případě elektrických stanic, které 

jsou předmětem této práce, je akciová společnost ČEZ. 

Přechod do dálkového ovládání je poměrně složitý proces, který obvykle znamená 

dočasné vyřazení části stanice z provozu (např. dvě až čtyři pole rozvodny), kdy zajištění 

přenosu je provedeno přes pomocnou spojku. 

Rekonstrukce pro dálkové ovládání stanic se provádí převážně v rozsahu dvou až tří let 

s tím, že se nahrazují všechna zařízení, která původně byla ovládána z místa. 

Stanice se vybavují také moderním řídicím systémem, který umožňuje jejich ovládání 

dálkově z hlavního dispečerského pracoviště v Praze a ze záložního dispečerského pracoviště 

v Ostravě. 

Důsledkem změny v ovládání elektrických stanic je i vyšší požadavek na výrazně 

účinnější fyzickou ochranu majetku, protože ve stanicích již nejsou obslužní zaměstnanci, 

kteří v minulosti mohli bezprostředně vyřešit vzniklou situaci (narušení objektu cizí osobou). 

Toto také platí pro zajišťování požární bezpečnosti a do jisté míry i na ekologickou 

oblast. Vznik požáru a případný únik oleje z výkonového transformátoru s možností 

kontaminace vodních zdrojů je nutno považovat za mimořádnou událost. 
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Její řešení vyžaduje dojezd zaměstnanců ČEPS, a.s. do elektrické stanice, což je časově 

náročné. ČEPS, a.s. s touto skutečností počítá a má v platnosti vnitřní dokumenty, podle 

kterých je v případě mimořádných událostí postupováno. Rozhodující podíl na řešení vzniklé 

situace přísluší pracovišti „Stálá služba“ a dispečerovi v Ostravě, který dálkově ovládá stanice 

na Moravě. 

Pro řešení vzniklé situace ve stanici a na přenosových vedeních jsou určení zaměstnanci 

pohotovostní služby, kteří jsou v týdenních intervalech připraveni vyjíždět. 

 

3.1 Personální zajištění bezpečnosti elektrických stanic 

V rámci přechodu elektrických stanic do režimu dálkového ovládání se výrazně změnily, 

vedle technické a technologické modernizace, i personální podmínky jejich provozování.  

Změny vyvolaly nutnost jiného pohledu na plnění úkolů ve všech oblastech (fyzické 

ochrany majetku, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí). Změny jsou taktéž 

patrné zejména v počtu zaměstnanců, kteří se odborně zabývají fyzickou ochranou majetku, 

požární bezpečností a ekologií. 

Z původního počtu zaměstnanců, kteří měli ve stanici pracoviště, zůstal jen jeden ve 

funkci provozního technika, případně žádný (zaměstnanci do stanice dojíždějí). Jeden technik 

provozu zajišťuje běžné provozní záležitosti obvykle v několika stanicích. 

Technik provozu 

Jako zaměstnanec s pracovištěm v elektrické stanici nebo pro skupinu stanic se 

bezprostředně účastní řešení mimořádných událostí. Jeho zásah je možný jen v době, kdy je 

ve stanici přítomen, tj. obvykle na ranní směně s tím, že z pracovních důvodů je jeho 

přítomnost nepravidelná. Technik provozu plní povinnosti dohledu nad elektrickou stanicí, 

ale manipulace s elektrickým zařízením jsou prováděny dálkově dispečerem. [2] 

Technik provozu: 

- kontroluje stav technického systému fyzické ochrany, požárního zajištění stanice (požární 

signalizace a hasebních prostředků), v rámci své působnosti sleduje, zda zařízení jsou 

funkční s tím, že každou případnou poruchu ohlásí servisní firmě s požadavkem na 

opravy, 

- je preventistou požární ochrany a plní potřebné úkoly v oblasti ekologie. 
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Další zaměstnanci, kteří se zabývají fyzickou ochranou majetku a požární bezpečností, 

jsou již s širší působností na podnikové úrovni, případně zajišťují tyto činnosti pro určitou 

oblast. 

Jedná se o: 

a) specialistu s odpovědností za fyzickou ochranu majetku ČEPS, a.s., (podniková funkce na 

pracovišti v Praze), 

b)  specialisty Technického systému fyzické ochrany (funkce pro oblast Morava a oblast 

Čechy – do jejíž působnosti spadá několik elektrických stanic), 

c) zaměstnance Stálé služby (ČEPS, a.s., má 3 pracoviště Stálé služby, jednu pro oblast 

Morava a dvě pro Čechy), 

d) skupinu požární ochrany a bezpečnosti práce (vedoucí skupiny s pracovištěm v Ostravě, 

technikem požární ochrany a technikem ekologie na pracovišti v Praze), 

e) zaměstnance pohotovostní služby. 

 

ad a) specialista s odpovědností za fyzickou ochranu majetku (FOM) je organizačně 

zařazen do útvaru „Skupiny - bezpečnostní činnost“, kterou řídí bezpečnostní ředitel.  

Výše uvedený specialista je odpovědný za odborné a funkční řízení systému bezpečnosti 

stanoveného vnitřními dokumenty společnosti. Navrhuje modernizaci systému FOM včetně 

výběru dodavatelů Technického systému fyzické ochrany (TSFO), a to s cílem zajistit 

jednotný systém FOM pro všechny úseky činnosti. Metodicky řídí činnosti specialisty TSFO 

ustavené pro jednotlivé regiony, kteří zodpovídají za technický stav bezpečnostního systému 

v elektrických stanicích. 

 

ad b) specialista TSFO, do jehož působnosti přísluší i péče o požární signalizaci, 

zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz bezpečnostních systémů v konkrétních elektrických 

stanicích. [2] 

Na základě opatření stanovených vnitřními dokumenty akciové společnosti ČEPS, a.s. plní 

stanovené úkoly, zejména: 

- kontroluje ve spolupráci s technikem provozu, zda jsou všechny systémy funkční, 

v případě jejich poruchy požaduje neprodleně nápravy jednáním se servisní firmou. 
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ad c) Stálá služba je zajišťována na pracovišti s nepřetržitou činností, zaměstnanci 

ve dvanácti hodinových směnách. Tito zaměstnanci (jeden na směně) mají k dispozici 

informace z TSFO, o případném narušení objektu a také požární informace. Informace 

zprostředkuje řídící systém jako sdružená hlášení a podrobné informace jsou zasílány z oblasti 

fyzické ochrany majetku systémem APOLLO APACS a z oblasti požární ochrany systémem 

ALViS.  

Na základě těchto informací, případně telefonického upozornění z okolí stanice 

zaměstnanci Stálé služby řeší vzniklou situaci aktivací zaměstnanců pohotovostní služby. 

Stálá služba za běžného provozu průběžně sleduje provozní stavy ve stanicích 

prostřednictvím průmyslových kamer a v době oprav je i informačním zdrojem pro jiné 

zaměstnance, protože má přehled o činnostech ve stanici. 

 

ad d) Skupina požární ochrany a bezpečnosti práce je zařazena do sekce „Podpůrné 

činnosti“. Tato specializovaná funkce zajišťuje, aby požární ochrana na jednotlivých 

elektrických stanicích byla koordinovaně prováděna ve smyslech vnitřních předpisů 

společnosti, zejména dokumentu „Požární bezpečnost elektrických stanic“.  

Vedoucí skupiny kontroluje plnění opatření požární ochrany ve stanicích ve spolupráci 

s technikem provozu. V rámci pověření vedením ČEPS, a.s. jedná ve věcech požární ochrany 

s místně příslušnými hasičskými sbory a je odbornou osobou, která garantuje vedení 

ČEPS, a.s. plnění úkolů na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce. 

 

ad e) Zaměstnanec pohotovostní služby zajišťuje především provozní záležitosti, tj. 

řešení poruchových stavů, a to buď svým rozhodnutím, zda nasadit k výjezdu operativně 

opravárenskou skupinu nebo je - li nutná jeho osobní přítomnost ve stanici. 

V případě narušení objektu, které ohlásí systémem TSFO nebo požáru ohlášeného 

systémem ALViS je povinen osobně se dostavit do stanice v co nejkratší možné časové lhůtě 

a řešit vzniklou situaci na místě. Pro některé stanice (na Moravě - Albrechtice, Nošovice a 

Prosenice) jsou smluvně zajištěny bezpečnostní zásahy proti narušitelům prostřednictvím 

zaměstnanců bezpečnostních agentur. 

Informačním zdrojem zaměstnanců pohotovostní služby je Stálá služba, která má 

nepřetržitý pracovní režim (24 hodin denně) a má tedy k dispozici příslušné údaje.  
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Vznikne - li mimořádná situace – havárie, požár, narušení objektu, atp., která vyžaduje 

dojezd zaměstnance pohotovostní služby do stanice, postupuje se podle informací od Stálé 

služby. 

Pohotovost zajišťují obvykle 3 zaměstnanci způsobilí k pokrytí všech potřebných 

odborností (silová, sekundární část, speciální činnosti, atd.). 

V případě narušení objektu se před dojezdem zaměstnance pohotovostní služby dává 

přednost zásahu smluvně zajištěné bezpečnostní agentury. Bezpečnostní agentura na základě 

výzvy Stálé služby nebo zaměstnance pohotovostní služby se dostaví do stanice v krátkém 

čase. Jako dvoučlenná hlídka provede kontrolu stavu ve stanici a případně i potřebný zásah 

proti narušiteli. Takto provedená akce je účinná, mimo jiné i s ohledem na jejich dojezdový 

čas do 10 minut od požadavku výjezdu v porovnání s dojezdovým časem zaměstnance v 

„Pohotovosti“. Služby bezpečnostních agentur jsou prozatím nasmlouvány jen pro některé 

stanice a nepokrývají všechny. 

Záměrem je tento stav postupně vylepšit a zajistit zásahy bezpečnostních agentur proti 

případnému narušiteli i pro další stanice. 

 

4. Rizika vyplývající z režimu provozování elektrických stanic 

v dálkovém ovládání a jejich minimalizace. 

Do roku 1998 měla akciová společnost ČEPS, a.s. prakticky všechny stanice v režimu 

místního ovládaní manipulanty z velína. 

 V zájmu ekonomického řízení postupně přecházejí do režimu dálkového ovládání 

z dispečinků mimo stanici.  

ČEPS, a.s. má k dispozici dva dispečinky, a to hlavní dispečerské pracoviště v Praze 10, 

Bohdalec, Elektrárenská  774/2 a záložní dispečerské pracoviště v Domě energetiky Ostrava.  

Proces změny řízení stanic ČEPS, a.s. probíhá již od roku 1996 a v současné době je 

téměř před dokončením.  

Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích této práce, důsledkem přechodu na 

dálkové ovládání jsou i složitější podmínky, zejména dlouhodobé dojezdové časy 

zaměstnanců pohotovostní služby. Připouští se i 2 až 4 hodinový dojezd, což z pohledu řešení 

mimořádných situací jsou výrazně změněné podmínky oproti dřívějšímu stavu, který byl ve 

stanicích s místním ovládáním.  
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Na druhé straně je nepřítomnost zaměstnanců v elektrické stanici vyvážena uplatněním 

bezpečnostních systému instalovaných ve stanicích. Stará, nespolehlivá a často poruchová 

zařízení jsou nahrazena novými, spolehlivějšími a bezpečnějšími. 

Některá rizika vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, např. únik oleje, který může 

způsobit ekologickou havárii nebo vysoké škody na majetku, však zůstala. 

 

Jedná se zejména o tato rizika: 

 

1. Riziko požáru kabelových tras 

V elektrické stanici jsou poměrně rozsáhlé kabelové trasy, což znamená vysoké požární 

zatížení s možností požáru v důsledku přetížení a zkratu. Při rekonstrukci stanic se ale 

důsledně dbá na to, aby kabelové trasy byly vždy bez spojek, které jsou největším rizikem 

přehřátí a zkratu. V případě porušení kabelu se vyměňuje tento v plné délce – nespojkuje se, 

což výrazně přispívá k minimalizaci rizika vzniku požáru. 

 

2. Riziko v důsledku hlediska výskytu hořlavé kapaliny 

Nejvíce oleje - hořlaviny IV. třídy nebezpečnosti - je ve výkonových transformátorech, 

které jsou součástí elektrických stanic. Transformátory obvykle obsahují cca 66 tun oleje, 

který je chladivem. V případě vnitřního zkratu může dojít k roztržení nádoby s olejem a jeho 

vytečení do záchytné jímky. Pokud je olej rozstříknut do okolí a zapálen, jedná se o závažnou 

mimořádnou událost. Technický je s touto případnou skutečností roztržení nádoby počítáno, 

pod transformátory jsou vybudovány záchytné jímky a pro případný únik oleje jsou záchytné 

jímky propojeny potrubím průmyslové (olejové) kanalizace s havarijní jímkou. 

 

3. Riziko z hlediska skladování hořlavých kapalin 

Do kategorie případných rizik vzniku požáru je zařazeno i stanoviště dieselgenerátoru, 

který se umísťuje do místnosti centrálního domku, provádí se zde manipulace s naftou.  

V zájmu snížení rizika vzniku požáru přijala akciová společnost ČEPS, a.s. opatření 

neskladovat zásoby nafty, ale jen průběžně doplňovat 500 až 600 litrové nádrže 

dieselgenerátoru naftou servisní firmou. 
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4. Riziko při stavu narušení objektu 

Objekty ve stanici jsou vybaveny zařízením a technologiemi s vysokou pořizovací 

hodnotou. Případné zcizení zařízení, řídicích počítačů atd., které by narušitel objektu (cizí 

osoba) mohl provést, by způsobilo značné materiální škody včetně vyřazení stanice 

z provozování. 

 Proto akciová společnost ČEPS vynakládá vysoké finanční částky na dokonalé moderní 

bezpečnostní zařízení fyzické ochrany majetku. Pomocí tohoto zařízení je neprodleně ohlášen 

výskyt narušitele v hlídaném objektu. Objekty jsou vybavovány TSFO, která se skládá z 

plášťové a prostorové ochrany v kombinaci se systémem průmyslových kamer. Situaci 

v elektrické stanici sleduje Stálá služba dálkově na monitorech příslušných PC.  

Riziko zcizení nebo poškození zařízení cizí osobou (narušitelem) se výrazně 

minimalizuje u stanic, pro které jsou nasmlouvány zásahy bezpečnostních agentur. 

 

5. Zásady uplatňované pro ochranu objektů ČEPS, a.s. 

5.1 Technický systém fyzické ochrany  

Pro elektrické stanice jsou určeny bezpečnostní systémy, u kterých musí být splněny zákonné 

požadavky na jejich provedení: 

- zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále požadavky nařízení 

vlády č. 168/ 1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí, 

- a nařízení vlády č. 169/ 1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.  

 

V podmínkách elektrických stanic se vyžaduje i odolnost použitých technologií proti 

elektromagnetickým vlivům provozovaného energetického zařízení. Rozhodující pro výběr 

systému je, zda daná technologie v daném prostředí bude spolehlivě plnit svou funkci. 

TSFO je vyprojektován na základě bezpečnostního posouzení konkrétních objektů. 

Projekt vypracovává dodavatel oprávněný k projektování v investiční výstavbě.  

V ČEPS, a.s. se uplatňuje standardní rozsah fyzické ochrany pomocí jednotného 

kompatibilního systému od jednoho výrobce pro všechny elektrické stanice. Projekt 



 

 

12 

vypracovává k tomu určená firma úzce spolupracující se specialistou fyzické ochrany 

majetku. Byl vybrán systém APOLLO APACS. 

Zpracovatelé bezpečnostního posouzení, projektové dokumentace, dodavatel TSFO a 

služeb, musí dodržovat stanovené podmínky: 

- zavedený a ověřený systém zajištění jakosti (ČSN EN ISO řady 9000), 

- platné potvrzení Národního bezpečnostního úřadu dle § 62 odst. 1 zákona č. 148/98 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění, 

nejméně pro stupeň utajení „Vyhrazené“. 

- zajištěné zpracování bezpečnostní dokumentace na certifikovaném informačním systému 

pro utajované skutečnosti, 

- praxi dokumentovanou referencemi při posuzování, projektování a instalaci technických 

systémů fyzické ochrany v energetických objektech, 

- v souladu s ustanovením živnostenského zákona - udělenou koncesi na zřizování 

technických systémů k ochraně osob a majetku. 

Použití systému TSFO je patrné z přiloženého schématu. 
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Hlavní plán stanice Albrechtice (okno systému APOLLO APACS)  

Obr. 2. Schéma elektrické stanice Albrechtice s prvky EZS [3] 

 

Symboly (ikony): 

 Nastřežení   Řídící jednotka  Tamper 

 Čtečka karet   Odstřežení   Záznamové zařízení 

 Kamera   Poplach EPS   Pohybové čidla 

 

Ze systému APOLLO APACS lze pomocí příslušných ikon ovládat osvětlení areálu: 

 - zapnutí osvětlení 

 - vypnutí osvětlení 
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5.2 Mechanické zábranné prostředky 

Mechanickými zábrannými prostředky jsou oplocení, zdi, dveře, uzavírací a uzamykací 

systémy, zátarasy, mříže a další jiné, které ztěžují vstupy neoprávněným osobám do objektu 

nebo zabraňují neoprávněnému vjezdu vozidel do střeženého prostoru. Na jejich provedení 

jsou stanoveny postupy, včetně používaných materiálů. 

Zabezpečení dveří a oken musí být provedeno v souladu s požadavky, které vyplývají 

z charakteristiky ohrožení, což je výsledkem analýzy jako součást bezpečnostní dokumentace 

konkrétního objektu. Analýzu vypracovává specializovaná firma a zařazuje posuzovaný 

objekt do bezpečnostních tříd 2 až 4 dle ČSN P ENV 1627. 

Nadbytečné stavební otvory musí být trvale a pevně uzavřeny (zazdění, zamřížování, 

zaplechování ap.). 

Zábrany tvořené mřížemi musí splňovat bezpečnostní požadavky, jako jsou: 

- konstrukce mříže je nerozebíratelná s velikostí ok nejvýše do 200 x 200 mm, 

- průřez prutů je nejméně 3,2 cm2 a minimální hloubka ukotvení mříže do zdi je 80 mm. 

Oplocení musí být budováno: 

- z povrchově upraveného (pozinkovaného, poplastovaného, apod.) pletiva, provařovaného 

pletiva, tahokovu, betonových prefabrikátů nebo i jiných materiálů požadované kvality o 

výšce minimálně 2 m, s požadovanými pevnostními, dalšími mechanickými a 

protikorozními vlastnostmi. Vlastnosti oplocení musí přispívat k minimalizaci údržby, 

- brány a branky musí mít požadovanou pevnost a bezpečnostní konstrukci (pevné sloupky, 

vypnutí výplně, připevnění pletiva nebo plotových a dalších dílů k sloupkům) 

umožňovala instalaci plotového detekčního systému, 

- součástí oplocení je jeho uzemnění po celé jeho délce, venkovního oplocení se po obvodu 

osazuje výstražnými bezpečnostními tabulkami „sdruženou značkou o elektrickém 

nebezpečí“ ve vzdálenostech do 50 m od sebe, 

- oplocení musí být bez vodorovných a šikmých tyčí, případně dalších konstrukcí, které by 

umožnily jeho překonání přelezením, 

- ve spodní části s prefabrikovanými deskami či podezdívkou, znemožňujícími podhrabání, 

- pokud to umožňují vlastnické vztahy nebo jiné dohody k pozemkům – je zachována 

z obou stran hranice mezi vnějším a střeženým prostorem volný prostor o šířce 3 m, 
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- s možností instalace žiletkových kotoučů (concertiny) ve vnitřní spodní části plotu a na 

jeho koruně k omezení možnosti průniku prostříháním či přelezením, 

- s osvětlením oplocení na hranicích majetku ČEPS, a.s. Osvětlení je nezbytné pro 

identifikaci a klasifikaci případného narušení, 

- venkovní oplocení musí mít ochrannou nástavbu z ostnatého nebo žiletkového drátu 

s výškou nástavby minimálně 0,5 m. [5] 

 Výsledky kontroly v elektrických stanicích 

 V elektrických stanicích Albrechtice, Nošovice a Prosenice, které jsem navštívila 

v souvislosti s touto prací, nejsou ve smyslu předchozího odstavce použity nástavby 

z ostnatého nebo žiletkového drátu. Uvedené stanice mají venkovní oplocení provedeno 

z tahokovu o výšce 2,35m, což umožňuje, aby 35 cm, kterými je plot vyšší, než předepsané 2 m 

byl volně ohebný. Takto vzniklý přesah plní funkci nástavby, a tím že se prohýbá směrem 

k narušiteli, znesnadňuje svými ostrými hranami přelezení. 

5.3 Poplachový systém - elektrický zabezpečovací systém (EZS) 

Při výběru systému je nutno dodržet tyto zásady: 

- použité díly EZS musí v době jejich projektování a instalace odpovídat požadavkům ČSN 

EN 50 131-1,  

- tato skutečnost musí být doložena projektantem v podobě Posouzení, vydaným 

akreditovanou zkušebnou, 

- vzhledem k tomu, že stupeň celého systému EZS je určen nejnižším stupněm jeho 

subsystému, musí díly EZS v celém objektu splňovat požadavky na stupeň předepsaného 

zabezpečení. 

Na ústřednu EZS jsou napojena minimálně čidla chránicí majetek se středním a vyšším 

rizikem, zejména čidla z: 

- vstupních bran a branek vnějšího oplocení, plášťové a prostorové ochrany centrálního 

domků, domků sekundární techniky a dalších důležitých objektů, zejména těch, ve 

kterých jsou umístěna zařízení řídicího a informačního systému, 

- vstupních dveří pracoviště Stálé služby, 

- detekčního systému na perimetru, pokud je vybudován, 

- vše dle konkrétních podmínek elektrické stanice na základě bezpečnostního posouzení. 
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Využití systému Stálou službou 

Signál o narušení, vysílaný dotčeným čidlem do ústředny a jejím prostřednictvím po 

přenosových cestách ke Stále službě: 

- z plášťové a prostorové ochrany je informací, kterou musí bezprostředně Stálá služba 

vyhodnotit, což se ověřuje obvykle ještě pohledem kamerou do místa narušení v areálu, 

- u areálu, který je vybaven perimetrickou ochranou, se předpokládá zachycení signálu o 

narušení již v prostoru kolem venkovního oplocení. 

 

Perimetrickou ochranu areálu je předpokládáno použít jen u zvláště důležitých uzlů 

přenosové soustavy, jejichž význam je pro spolehlivý přenos elektrické energie rozhodující, 

např. u stanic s vyvedením výkonu významných zdrojů a jejichž výpadek by způsobil velký 

výkonový deficit a dlouhodobou izolaci od spotřeby, u stanic zajišťujících významný 

mezinárodní přenos elektrické energie apod. Zda použít nebo nepoužít perimetrickou ochranu 

areálu vypovídá vypracované bezpečnostní posouzení a rozhodnutí přísluší řediteli správy 

energetického majetku přenosové soustavy a podle doporučení specialisty ochrany majetku. 

Technická způsobilost perimetru musí být na vysoké úrovni, mimo jiné i z pohledu 

rušivých vlivů, které na ni působí. V kombinaci s pohledem kamerou na dotčený úsek 

perimetrické ochrany lze rozhodnout, že se nejedná o narušitele, ale jinou příčinu aktivace 

perimetru. [5] 

 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Jak jsem měla možnost zjistit při návštěvě stanice Nošovice je výše uvedený bod o 

perimetrické ochraně pozůstatkem původní bezpečnostní koncepce fyzické ochrany majetku 

ČEPS, a.s. 

Stanice Nošovice byla vybavena jako jediná perimetrickou ochranou areálu, a to v době, 

kdy ještě nebyly doceněny účinky působení elektromagnetického pole na bezpečnostní zařízení 

a také nebyla zkušenost s vlivem drobných živočichů na perimetr. Perimetrickou ochranu 

tvoří soustava vysílačů a přijímačů rozmístěných po vnitřním obvodu stanice. Jedná se o 

duální systém (infračervené a mikrovlnné paprsky), kdy při jejich protnutí je signalizováno 

narušení. 
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Podle informace průvodce pochůzkou, se tato perimetrická ochrana s ohledem na určitou 

nespolehlivost, zejména v důsledku citlivosti na drobné živočichy (zajíce), považuje jen jako 

informativní. Původní koncepce vybavovat rozvodny perimetrickou ochranou areálu, byla 

přehodnocena a další stanice, které přecházely postupně do režimu dálkového ovládání, jsou 

již bez perimetrických ochran. O to více se zpřísnilo hledisko na plášťovou a prostorovou 

ochranu objektu, jelikož v důsledku neinstalování perimetrických ochran bude narušitel 

zjištěn až při jejích aktivaci. Původní bezpečnostní koncepce za použití perimetrické ochrany 

vycházela z předpokladu spolehlivé identifikace činnosti narušitele již při překonání vnějšího 

bezpečnostního oplocení stanice. 

5.4 Prostředky pro kontrolu vstupu osob (ACS) 

Prostředky pro kontrolu vstupu musí splňovat nejméně požadavky dle ENV EN 50 133 -

1 třída rozpoznání 2, přístupová třída B. 

Přednostně v ČEPS, a.s., jsou využívány bezúdržbové bezdotykové identifikátory a čtecí 

hlavy. 

Systém kontroly vstupů umožňuje správu identifikátorů a získávání informací o 

přítomnosti a pohybu držitelů identifikátorů. 

Snímače identifikátorů se instalují minimálně na: 

- vstupu a vjezdu do elektrické stanice – hlavní brána, 

- vstupu do centrálního domku, 

- vstupech do dalších důležitých objektů podle bezpečnostního posouzení, 

- vstupu na pracoviště Stálé služby. 

TSFO umožňuje konfiguraci systému ACS, správu databází systému, její prohlížení, 

zpracování a archivaci. [5] 

 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Vzhledem ke skutečnosti, že elektrická stanice má dva vlastníky a obvodové oplocení je 

společné, lze s výhodou využívat elektronické zabezpečovací systémy ve prospěch obou 

vlastníků. Při své návštěvě v souvislosti s touto prací jsem zjistila, že například ve stanici 

Prosenice, je vstupní brána do areálu v majetku ČEZ, a.s., a proto vstupní karty vydává pro 

všechny zaměstnance s působností ve stanici vlastník brány. Kamera sledující pohyb osob a 
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vozidel v prostoru brány je naopak v majetku ČEPS, a.s. Informace z kamery jsou sdíleny pro 

oba vlastníky. Obdobný princip vzájemné výpomoci je uplatňován i ve stanici Nošovice, ale 

s tím, že vstupní brána je naopak v majetku ČEPS, a.s, včetně kamery, ale tato je umístěna na 

budově ČEZ, a.s.  

Smyslem takovéto spolupráce v oblasti bezpečnostní politiky je využívat bezpečnostní 

systémy v zájmu obou vlastníků, mimo jiné i s ohledem na skutečnost, jak již bylo výše 

uvedeno, že venkovní oplocení areálu je společné a činnost případného narušitele nerozlišuje 

vlastnické vztahy. 

5.5 Prostředky průmyslové televize 

Prostředky průmyslové televize jsou určeny k odhadu vzniklé situace v areálu, která je 

ohlášena poplachovým signálem. S výhodou lze kamerového systému využít i ke kontrole 

provozních stavů technologických zařízení rozvoden. 

K dokumentaci průběhu nestandardních stavů a provozních situací elektrických stanic se 

používají digitální záznamové prostředky (záznamy z kamer). 

Použité komponenty průmyslové televize a jejich instalace musí odpovídat požadavkům 

ČSN EN řady 50 132. 

Z důvodů minimalizace počtu kamer na objektech a požadavku na přenos obrazových 

signálů, se instalují dálkově ovladatelné otočné kamery s proměnnou ohniskovou vzdáleností. 

Kamery jsou ovladatelné z pracoviště ČEPS, a.s., Stálé služby v Ostravě. Na tato místa 

jsou vyvedeny signály z kamer instalovaných ve stanici. 

Pro posouzení skutečného bezpečnostního stavu Stálou službou je optimální, že přenos 

informace o narušení je v reálném čase (hlášení z ústředny EZS) a prakticky v tomtéž čase se 

natočí kamera do příslušné prepozice ke sledování a provedení záznamu. Kamera zůstává na 

této prepozici a Stálá služba může posoudit místo narušení, případně zhlédnout i záznam 

události. 

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá současné narušení z více míst, dostačuje přenos 

obrazového signálu mezi stanicí a pracovištěm Stálé služby z jedné nebo maximálně dvou 

průmyslových kamer současně.  

Stálá služba, jež plní i úkoly jiného než bezpečnostního charakteru, nemůže trvale 

sledovat stav ve stanici, proto je na vzniklou situaci upozorňována audiovizuálním 

poplachem. 
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Nastavení kamery do správné prepozice je automatické, což zajišťuje systém TSFO 

vzájemným propojením, např. pokus o vylomení dveří vyvolá poplach EZS, změní prepozici 

nejbližší kamery do místa narušení a je proveden kamerový záznam. Stálá služba na svém 

pracovišti je upozorněna řídicím systémem na vzniklou událost (sdružená hláška „stav 

narušení“). 

V klidu jsou kamery nastaveny do takových pozic, ve kterých se předpokládá jejich 

nejčastější aktivace (brány, vstupy do domků, transformátory apod.) 

Záznamy provedené průmyslovými kamerami lze zpětně vyvolat pomocí monitorovacího 

programu TSFO. 

Lokální záznam událostí v elektrické stanici na digitálním záznamovém zařízení je 

prováděn s rozlišením nejméně 400 řádků (nebo ekvivalent) s možností nastavení různých 

počtů snímků v klidovém a poplachovém stavu. [5] 

 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Elektrické stanice mají obvykle dva vlastníky a areál má společné obvodové oplocení, 

dělícím místem bývá provozní oplocení, které je bez bezpečnostních prvků. Jak jsem se měla 

možnost přesvědčit při návštěvě stanic je v otázce využívání bezpečnostních systémů mezi 

oběma vlastníky do jisté míry rozdíl. V elektrických stanicích Albrechtice, Nošovice 

a Prosenice mají oba vlastníci bezpečnostní ochranu svých objektů obdobnou (vstupy na 

karty, plášťová a prostorová ochrana objektů). 

Kamerový systém instaluje ve zmíněných elektrických stanicích ale pouze vlastník 

rozvodny 420 nebo 245 kV, tj. ČEPS, a.s. s tím, že prostorově menší část – rozvodna 123 kV 

ČEZ, a.s. je obvykle v obraze některé z kamery. Nikoliv jako celek. 

Organizačním opatřením je tato situace zohledněna a v případě ohlášeného narušení 

v areálu se postupuje bez ohledu na vlastnické vztahy. S výhodou se využije služby 

nasmlouvané bezpečnostní agentury, jejíž činnost finančně pokrývají obě uvedené organizace 

(ČEPS a ČEZ, každý polovinou finančních nákladů za činnost). Stálá služba v případě zjištění 

stavu narušení informuje Odbor operativy ČEZ - Distribuce, a.s. 
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5.6 Systém pro přenos poplachové a vizuální informace 

Technický systém fyzické ochrany využívá pro přenos informací virtuální privátní síť 

(VPN) ČEPS, a.s., s vyvedením na pracoviště Stálé služby. Na příslušných PC jsou informace 

v grafické a textové podobě. 

Přenosová rychlost VPN umožňuje přenos signálu nejméně z jedné kamery mezi stanicí a 

pracovištěm Stálé služby. Pro přenos obrazového signálu jedné až čtyř kamer je využíváno 

přenosové rychlosti 512 kb/s, s tím že pro jednu kameru musí být zaručeno nejméně 256 kb/s. 

[5] 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích a poznatky při návštěvě pracoviště Stálé služby 

Při prohlídce areálu navštívených elektrických stanic jsem byla seznámena se 

skutečností, že pro pokrytí objektů ČEPS, a.s., jsou používány obvykle jen 4 kamery. 

Používaná přenosová rychlost VPN (512 kb/s) je z hlediska obrazové kvality při současném 

snímání všemi kamerami již hraniční. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud ČEPS, a.s., bude 

potřebovat posílit bezpečnost elektrických stanic dalšími kamerami, a to nad současný rámec 

jejich počtu (max. 4 kusů), musí zvýšit i přenosovou rychlost VPN minimálně na další stupeň, 

tj. 1024 kb/s. 

Na základě zhlédnutí obrazových snímků na pracovišti Stálé služby v Ostravě, mohu 

potvrdit, že snímky jsou natolik kvalitní, že je umožněno spolehlivě přečíst i SPZ osobních 

vozidel vjíždějících do areálu. 

5.7 Komunikační vazby a předepsané postupy  

Vyhodnocení informací 

Pokud není možné ověřit spolehlivě „stav narušení“ v elektrické stanici, např. osobní 

přítomností zaměstnancem nebo prostřednictvím pohledu průmyslovou kamerou, vyhlašuje 

Stálá služba pohotovost. 

Stálá služba postupuje podle vnitřních předpisů pro případ „narušení“ a rozhoduje o 

dalším postupu. 

Základním krokem v takovém případě je aktivace zaměstnanců pohotovostní služby, 

případně dalších osob. 
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Předepsané postupy 

Stálá služba a zaměstnanec pohotovostní služby si dohodnou další kroky. Obvykle je do 

areálu vyslaná zásahová skupina bezpečnostní agentury s tím, že je jí oznámeno, v jakém čase 

se může dostavit do areálu „Pohotovost“. Podle zjištění bezpečnostní agentury oznámené 

telefonicky Stálé službě, se výjezd „Pohotovosti“ uskuteční, případně odvolá. 

Podle závažnosti události je telefonicky informován i technik provozu dotčené stanice, 

s tím, že do jeho působnosti přísluší zhodnocení případně vzniklé škody způsobené 

narušitelem. [2] 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích a poznatky při návštěvě pracoviště Stálé služby 

Na základě rozhovoru s některými zaměstnanci, kteří zajišťují „Pohotovost“ jsem se 

přesvědčila, že bez možnosti využít služeb bezpečnostní agentury by zásah proti narušiteli 

musel uskutečnit zaměstnancem ČEPS, a.s., a to po dojezdu do stanice. Toto by bylo zajisté i 

z hlediska ohrožení zasahujících osob problematické. Agentury disponují profesionály v tomto 

oboru. Z tohoto pohledu hodnotím nasmlouvání služeb bezpečnostních agentur jako účelné a 

nanejvýš potřebné. 

5.8 Kategorizace zařízení elektrických stanic s rozvahou o výši případných 

škod 

Zařízení elektrických stanic přenosové soustavy lze na základě bezpečnostního posouzení 

s ohledem na charakteristiku ohrožení a uvážení rozsahu přímých i následných škod rozdělit 

na: 

1. kategorie se středním až vyšším rizikem  

- zařazuje se zde majetek, u něhož neoprávněné činnosti a manipulace s ním vedou k 

vysokým škodám přímým i následným. Tvoří ji objekty a technologie elektrické stanice: 

- pracoviště Stálé služby,  

- skříně (centrální domek, domky sekundární ochrany, atd.) s řídícími, ovládacími 

a ochrannými prvky, 

- zařízení pro přenos dat (informační systém), 

- výkonové transformátory. 
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Pro ochranu zařízení se středním a vyšším rizikem je použito dílů EZS stupně 

zabezpečení 3: Střední až vysoká rizika, ČSN EN 50131-1 a bezpečnostní třída mechanických 

zábranných prostředků 2, ČSN P ENV 1627. V případě, že bezpečnostní posouzení 

identifikuje větší ohrožení, použijí se zábranné prostředky kategorie 3 až 4. 

 

2. kategorie s nízkým až středním rizikem  

- zařazuje se zde technické zařízení méně rizikové nebo určené k zálohování funkcí. Tvoří 

ji např. objekty kompresorových stanic, tlumivky, vypínače, odpojovače aj. 

Pro ochranu zařízení s nízkým a středním rizikem dostačuje použití dílů EZS stupně 

zabezpečení 2, avšak vzhledem k tomu, že objekt jako celek obsahuje zařízení se středním a 

vyšším rizikem budou použity na celý systém díly stupně zabezpečení 3, ČSN EN 50131-1 a 

bezpečnostní třída mechanických zábranných prostředků 2, ČSN P ENV 1627. [7] 

5.8.1  Prostory pro ochranu kategorizovaných zařízení elektrických stanic 

Pro ochranu kategorizovaných zařízení elektrických stanic jsou vytvářeny tyto prostory: 

- střežený prostor pro ochranu zařízení s nižšími a středními riziky; 

- vnitřní prostor pro ochranu zařízení se středními až vyššími riziky. 

V případech zdůvodněných analýzou v bezpečnostním posouzení je možné vytvářet 

uvnitř střeženého a vnitřního prostoru prostory se zvláštním režimem vstupu. [7] 
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Vymezení prostoru elektrických stanic: 

 

Obr. 3. Vymezení prostorů elektrických stanic 

 

6. Zásady pro požární ochranu objektů a zařízení v elektrické 

stanici ČEPS, a.s. 

Elektrické stanice v majetku ČEPS, a.s. jsou vnitřním předpisem zařazeny do kategorie 

„činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“. Pouze činnosti kancelářského charakteru jsou 

považovány za „činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí“, což se vztahuje i na 

administrativní činnosti prováděné v objektech elektrických stanic. 

Rozhodující pro zařazení elektrické stanice do kategorie „činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím“ je hledisko, že se jedná o prostory, u kterých nejsou běžné podmínky pro 

požární zásah - viz §4, odst. (2), písm. j), zákona o PO, což odpovídá § 18, písm. b) vyhlášky 

o požární prevenci č. 246/2001 Sb. ve znění: 

„Za složité podmínky pro požární zásah se považují činnosti, u kterých nejsou běžné 

podmínky pro zásah a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány v prostorách 

a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní 

nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a života hasičů (rozvodny 



 

 

24 

elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, elektrocentra s náhradními zdroji a vnitřní 

elektrické stanice osázené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a 

vyšším).“ [4] 

Zvýšenou pozornost z hlediska požární prevence vyžadují ty části elektrické stanice, kde 

jsou soustředěny hořlavé materiály, vyskytují se iniciační zdroje pro vznik požáru a provádějí 

se nebezpečné činnosti (např. doplňování nafty do dieselgenerátoru). 

Jedná se zejména o: 

- stanoviště olejových transformátorů 

- kabelové kanály a kabelové prostory 

- centrální domek ochran a domky ochran 

- stanoviště dieselgenerátoru. 

 

Elektrické stanice ČEPS, a.s. jsou z hlediska požárního zásahu poměrně složité 

s ohledem na to, že se již převážně jedná o elektrické stanice v režimu v dálkovém ovládání, 

tj. bez obslužných zaměstnanců v místě.  

Pro takové stanice nejsou vytvořeny podmínky jejich okamžitého zpřístupnění pro zásah 

Hasičským záchranným sborem při vzniku požáru.  

Požární ochrana na tuto skutečnost reaguje zpřísněním požárně bezpečnostních 

požadavků, a to zejména vnitřním členěním objektů na jednotlivé požární úseky s cílem 

zabránit rozsáhlým škodám vzniklých požárem.  

Pro účely vnitřního předpisu ČEPS, a.s. pod názvem „Požární bezpečnost elektrických 

stanic přenosové soustavy“ jsou zavedeny pojmy „plánované riziko“, „zodolnění“ 

a „oprávněný zástupce provozovatele“.  

 

6.1 Plánované riziko, zodolnění a oprávněný zástupce provozovatele 

6.1.1 Plánované riziko  

- zahrnuje ještě přijatelný rozsah škody vzniklé požárem v elektrické stanici. Přihlíží se 

k výsledkům ekonomické rozvahy, zejména k nákladům na pořízení technických 

zabezpečovacích systémů požární ochrany v porovnání s hodnotou chráněných zařízení 

a pravděpodobností vzniku požáru.  
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6.1.2 Stavební úpravy, tzv. zodolnění  

- jsou realizovány u nových staveb v rozsahu stanovené vnitřním předpisem a upřesněné 

místním posouzením požární bezpečnosti (požárně bezpečnostním řešením), ale 

nevylučují se ani při rekonstrukcích stávajících stavebních objektů a technologických 

zařízení. 

Do plánovaného rizika se zahrnují okolnosti, které jsou známé, a se kterými je nutno počítat 

při vzniku požáru. Zejména se jedná o: 

- čas potřebný k příjezdu oprávněného zástupce provozovatele do elektrické stanice 

(obvykle 1 - 2 hodiny u stanic, které jsou vzdáleny od centra Stále služby),   

- dobu potřebnou k zajištění beznapěťového stavu, k vymezení hasebního okruhu 

a provádění dalších činností (zajištění pracoviště) k vykonávání dozoru provozovatele při 

hasebních pracích, atd.  

Zásahová jednotka hasičského záchranného sboru může hasit požár v elektrické stanici 

jen na základě souhlasu vydaného oprávněným zástupcem provozovatele (dále jen OZP).  

Hašení požáru je považováno za takovou práci na zařízení bez napětí pod dozorem, kde 

elektrotechnická kvalifikace osob provádějících hasební zásah není vyžadována.  

Na požární zásah v elektrické stanici se vztahuje hledisko případu nebezpečí z prodlení. 

Proto není nutno vystavovat příkaz „B“, což je písemné povolení a doklad o provedených 

elektrických manipulacích ve stanici (zajištění beznapěťového stavu, použití zkratovacích 

souprav, atd.). 

Činnost zásahové jednotky v elektrické stanici pod dozorem vyžaduje dlouhodobé plné 

nasazení nejméně dvou zaměstnanců, počítá se s dojezdem zaměstnanců pohotovostní služby 

a případně dalších zaměstnanců.  

Činnost při požáru v elektrické stanici je dlouhodobá a provádí – li ji OZP pohotovostní 

služby je vyloučeno, aby souběžně plnil jiné úkoly příslušející „Pohotovosti“ v dalších 

lokalitách.  

U rozsáhlého požáru nebo požáru, který vyžaduje dochlazování je nutno počítat 

s nevyužitelností obou zaměstnanců pohotovostní služby pro jinou činnost v  řádu několika 

hodin a případně až desítek hodin. 

Nevyužitelnost těchto zaměstnanců pohotovostní služby pro jiné účely je do doby, než 

Stálá služba zajistí k provádění dozoru nad činností zásahové jednotky jejich personální 

výměnu jinými zaměstnanci. 
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Mimo jiné je vyžadován i následný dozor nad požářištěm po odjezdu zásahové jednotky 

Hasičského záchranného sboru. 

Případ od případu, a to zejména s ohledem na náročnost zajištění beznapěťového stavu 

v hasebním okruhu, ekologickým aspektům, např. kontaminace hasební látky olejem, apod., 

je přípustné nechat zařízení kontrolovaně vyhořet a provádět jen lokalizaci požáru jednotkou 

Hasičského záchranného sboru. 

Rozhodujícím faktorem pro realizaci stavebních změn požárně bezpečnostního 

charakteru je omezit důsledky požáru a nepřipustit rozšíření ohně mimo požární úsek, což se 

zajišťuje především uplatněním norem požární bezpečnosti staveb. 

Zodolněním se dosáhne zvýšení účinnosti preventivních protipožárních opatření, 

zejména vytvořením dalších požárních úseků pomocí stavebních úprav a přetěsněním 

(utěsněním) prostupů kabelů a technologických rozvodů protipožárními systémy. 

Ve specifických případech se jedná i o ochranu ocelových konstrukcí před destrukčním 

působením ohně, např. protipožárními obklady a u kabelů jejich ošetřením certifikovanými 

protipožárními nátěry nebo nástřiky. [6] 

6.1.3 Oprávněný zástupce provozovatele (OZP) 

- pro účely vnitřního předpisu ČEPS, a.s., zvolený název pro zaměstnance, který v případě 

požáru v elektrické stanici zajišťuje bezpečné podmínky pro hasební zásah (zajištění 

pracoviště, vymezení hasebního okruhu, vystavení povolení pro zásahovou jednotku, 

poučení velitele zásahu, výkon dozoru při hasebních pracích, atd.). 

- OZP mohou být osoby, jež plní úkoly „Pohotovosti“, provozní technici a zaměstnanci 

v dalších funkcích s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a praxí, která je opravňuje 

vykonávat výše zmíněné činnosti v elektrické stanici. Tito zaměstnanci jednají v případě 

požáru jménem provozovatele. [6] 

 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích a poznatky při návštěvě pracoviště Stálé služby 

Na základě rozhovoru s některými zaměstnanci, kteří zajišťují „Pohotovost“, mohu 

konstatovat, že výše uvedené principy jejich působení v elektrické stanici při požáru jsou jim 

známy, ale doposud neměli možnost se o tom přesvědčit prakticky. 
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6.2 Zásady dělení centrálního domku a domku sekundární techniky 

na požární úseky 

Elektrická stanice se skládá z technologických objektů (centrální domek, domky 

sekundární techniky, havarijní jímky, čistírny zaolejovaných vod, atd.) a přístrojových polí 

včetně kabelových tras výkonných transformátorů. V přístrojových polích jsou umístěny 

odpojovače, vypínače, měřící transformátory proudu a napětí. 

Při technologickém řešení elektrických stanic je uplatňováno hledisko, aby byly systémy 

odděleny i požárně (společně v místnosti jsou zařízení max. pro dvě pole rozvodny – řídicí 

systém, ochrany, vlastní spotřeba).  

Při dělení objektů na jednotlivé požární úseky je postupováno takto: 

- v centrálním domku je několik požárních úseků, požárními úseky jsou samostatné 

místnosti nebo skupiny místností a prostorů, 

- domek sekundární techniky (domek ochran) nebo domek vlastní spotřeby má 

technologickou místnost, případně předsíň a prostor pro uložení kabelů, který je vytvořen 

podsklepením (kabelový prostor v podzemním podlaží) nebo je k tomuto účelu 

vybudována zdvojená podlaha.  

- některé technologické místnosti v objektech mají také zdvojené podlahy, prostor ve 

zdvojené podlaze s výpočtovým požárním zatížením 15 kg/m2 a méně není samostatným 

požárním úsekem, 

- kabelový prostor pod objektem vymezený požárně dělicími konstrukcemi a požárními 

uzávěry otvorů je samostatným požárním úsekem, 

- technologické místnosti dvojdomku sekundární techniky (dvojdomku ochran) se 

společnou předsíní mohou být posouzeny jako celek, tzn. jako jeden požární úsek bez 

požárních dveří nebo jako dva samostatné požární úseky, oddělené od předsíně požárně 

dělicími konstrukcemi a požárními dveřmi, 

- také u dvojdomku posouzeného jako jeden požární úsek je požadováno, aby stropní 

konstrukce a vnitřní příčky (vymezující místnosti mezi sebou) vyhovovaly svou požární 

odolností stupni požární bezpečnosti daného objektu. 

Společná předsíň je prostorem bez požárního rizika. 

Přenosu požáru z jedné místnosti do druhé (přes prostor předsíně) je zabráněno svislým 

požárním pásem v předepsané šířce (u protilehlých místností vzdáleností dveří od sebe). 
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Pro ekvivalentní dobu trvání požáru (τe) 45 minut musí být mezi dveřmi svislý pás cihelného 

zdiva v šířce nejméně 0,9 m. Je-li τe vyšší, musí být šířka pásu nejméně 1,2 m. Pro takové 

stavební řešení postačují vnitřní ocelové dveře bez atestu požární odolnosti. [6] 

 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Po pochůzce objekty (centrálního domku, domku sekundární techniky a kabelových 

kanálů) v navštívených elektrických stanicích mohu konstatovat, že výše uvedené zásady 

stavebního a požárního charakteru, které jsou definovány vnitřními předpisy ČEPS, a.s., jsou 

důsledně uplatněny.  

Zejména se toto pozná v centrálním domku, který je z hlediska technologie vybaven 

finančně náročným zařízením, a proto instalace požárních dveří pro každou místnost je 

nanejvýše účelné. Tím je vytvořen předpoklad, že v případně vzniklého požáru se tento omezí 

jen na danou místnost až do doby příjezdu Hasičského záchranného sboru. Je nutno mít na 

zřeteli, že provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. počítá se zpřístupněním stanice, 

v některých případech, pro hasební zásah až v poměrně dlouhém čase od ohlášení požáru 

signalizací (dojezd zaměstnanců v „Pohotovosti“ je přípustný i několik hodin po vzniku 

požáru). 

6.3 Věcné prostředky a zařízení požární ochrany určené pro elektrickou 

stanici 

6.3.1 Pojízdné a přenosné hasicí přístroje 

Elektrická stanice v dálkovém ovládání se vybavuje přenosnými a pojízdnými hasícimi 

přístroji v porovnání s místně ovládanou stanicí jen v omezeném rozsahu. Vychází se ze 

skutečnosti, že v objektu není k dispozici více než jeden zaměstnanec, který může v případě 

požáru těmito přístroji účinně zasáhnout. Ale na druhé straně platí povinnost mít k dispozici 

minimálně 100 kg hasiva CO2 na 100 m délky každé z rozvoden. Elektrická stanice má 

většinou dvě rozvodny, a to 420 kV a 123 kV. 

V elektrické stanici bez obsluhy postačují až pro čtyři venkovní stanoviště výkonových 

transformátorů nebo olejových tlumivek (celkem 4 stroje) pouze dva pojízdné hasicí přístroje 

CO2, každý s obsahem tlakové láhve 30 kg.  
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Elektrická stanice se pro výpočet předepsaného množství hasební látky CO2 v pojízdných 

hasicích přístrojích posuzuje jako celek. 

Množství CO2 obsažené v tlakových láhvích v pojízdných hasicích přístrojích je vztaženo na 

rozvodny velmi vysokého a zvláště vysokého napětí: 

- rozvodna elektrické stanice s obsluhou nad 1000 V musí mít alespoň 100 kg CO2 na 

každých započatých 100 m délky rozvodny, 

- rozvodna  elektrické stanice bez obsluhy musí mít celkově nejméně 100 kg CO2 . 

 

Do uvedeného množství se započítává i obsah pojízdných hasicích přístrojů, kterými jsou 

vybavena stanoviště výkonových transformátorů a olejových tlumivek. Pro elektrickou stanici 

bez obsluhy se dvěma rozvodnami postačuje v pojízdných hasicích přístrojích celkově 200 kg 

CO2. Umístění hasebních prostředků se volí s přihlédnutím k místním podmínkám. [6] 

 

6.3.2 Umístění pojízdných hasicích přístrojů 

Je doporučeno, aby vzdálenost mezi umístěním (garážováním) pojízdného hasicího 

přístroje a místem jeho předpokládaného použití nebyla delší než 250 m.  Cílem je zajistit 

operativnost použití pojízdných hasicích přístrojů. 

Konkrétní množství hasicích přístrojů a hasebních látek (voda, pěna, CO2, atp.) uvádí 

požární dokumentace, např. dokumentace zdolávání požáru, nebo Místní provozní a 

bezpečnostní předpisy v části, která řeší požární bezpečnost elektrické stanice. 

V elektrické stanici bez obsluhy se zásoba pěnidla nepožaduje. [6] 

 

6.3.3 Počet a typ přenosných hasicích přístrojů 

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů je stanoven výpočtem (dle požárně 

bezpečnostního řešení nebo jiné dokumentace požární ochrany) bez rozlišení režimu ovládání 

elektrické stanice. 

Je účelné vytvářet místo plošného rozmístění přenosných hasicích přístrojů 

do jednotlivých místností tzv. hasební body, soustředění přístrojů na chodbách objektů. Tím 

je zajištěno použití většího množství hasicích přístrojů než při plošném rozmístění. 
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Hasebním bodem, soustředěním několika hasicích přístrojů do jednoho místa se dosahuje 

většího efektu než plošným rozmístěním. Zaměstnanci to umožňuje použít několik hasicích 

přístrojů z jednoho místa oproti rozmístění hasicích přístrojů v jednotlivých místnostech, což 

je v podmínkách dálkově ovládaných elektrických stanicích neefektivní. [6] 

6.3.4 Stabilní hasicí zařízení u výkonových transformátorů 

ČEPS, a.s. v minulosti používal SHZ na vodní mlhu u výkonových transformátorů (jejich 

instalace byla povinnosti podle dřívějších předpisů).  

V současné době s ohledem na to, že se tato zařízení pro dálkově ovládané rozvodny 

stala neúčinnými, jsou SHZ na vodní mlhu typu KAROSA vyřazovány z provozu bez 

náhrady. 

Platí tyto zásady: 

Vybavování stanovišť výkonových transformátorů stabilním hasicím zařízením je 

upraveno změnou 2 dle ČSN 33 3240 - Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových 

transformátorů. 

Požární zabezpečení venkovních transformátorů pomocí SHZ je normou nezávazné. Pro 

jednotlivé výkony v MVA se SHZ nepředepisuje nebo je jen doporučeno.  

Nově instalované transformátory ani rekonstruovaná venkovní stanoviště stávajících 

transformátorů v majetku ČEPS, a.s., nejsou SHZ na vodní mlhu vybavována. 

SHZ na vodní mlhu (dříve nainstalovaná) jsou svým zastaralým technickým provedením 

pro další provoz nevhodná. Pro elektrickou stanici bez obsluhy je uvedený typ SHZ 

nepoužitelný zejména z důvodu nezbytné fyzické přítomnosti osoby u ventilu (ovládání 

z místa) v okamžiku spouštění. Tento typ SHZ má malou účinnost v porovnání se zařízením, 

které má  trysky směřované do kritických míst a je vybaveno zásobníkem hasební látky.  

Výše uvedená charakteristika dosud používaného typu SHZ, zejména jeho neúčinnost 

je důvodem pro jeho vyřazení z dalšího provozu. 

Rozhodující pro zrušení SHZ je písemný souhlas územně příslušného hasičského 

záchranného sboru a navazující změna užívání.  

Součástí požadavku na zrušení tohoto požárně bezpečnostního zařízení musí být 

zhodnocení stávajícího stavu v zajišťování požární bezpečnosti. Případně je nutno provést 

změny, pokud nevyhovují stávající odstupové vzdálenosti. [6] 
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Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Při pochůzce objekty (centrálního domku, domku sekundární techniky a kabelových 

kanálů) a areálu včetně stanovišť výkonových transformátorů v navštívených elektrických 

stanicích jsem měla možnost se přesvědčit, že jejich vybavení hasicími přístroji odpovídá výše 

uvedeným zásadám co do počtu a druhu. 

U stanice Albrechtice ještě nedošlo ke stažení původních těžkých pojízdných hasicích 

přístrojů (několika láhvových) na CO2 , které jsou na společném podvozku. Důvodem pro 

postupnou náhradu za lehké 1x 30 CO2 je zejména zrušení obslužných zaměstnanců a tedy 

nemožnost zajistit přepravu těžkých souprav na místo požáru. ČEPS, a.s., i v tomto případě 

vybavil v rámci rekonstrukce rozvodnu Albrechtice čtyřmi kusy 1x 30 CO2, s tím, že těžké 

hasicí přístroje jsou na dožití. 

Stabilní hasicí zařízení u výkonových transformátorů na vodní mlhu typu KAROSA po 

provedených rekonstrukcích již je zrušeno a neměla jsem tedy možnost je zhlédnout.  

6.3.5 Hodnocení kritických míst z hlediska vzniku a šíření požáru 

Rizikovými faktory pro vznik a rozšíření požáru je soustředění velkého množství 

hořlavých látek a výskyt iniciačních zdrojů. 

Z tohoto hlediska se jedná zejména o: 

1. stanoviště výkonových olejových transformátorů a olejových kompenzačních 

tlumivek, 

2. kabelové prostory, kabelové kanály a šachty (stoupačky), 

3. sklad hořlavých kapalin a sklad barev. 

ad 1) Pro stanoviště výkonových olejových transformátorů a olejových kompenzačních 

tlumivek platí tyto zásady: 

Požárně nebezpečný prostor kolem stroje je určen směrnou bezpečnostní vzdálenosti G 

v hodnotě 15 m pro výkon stroje nad 200 MVA (10 m je určeno pro výkon stroje 40 až 200 

MVA) nebo vypočtenou odstupovou vzdáleností (vyjde-li výpočtem větší hodnota než G). 

Pro stanovení požárně nebezpečného prostoru je směrodatná větší z nich.  
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Podle výpočtů dle příslušných norem vychází hodnota odstupové vzdálenosti větší a 

doporučuje se zvýšit požárně nebezpečný prostor na 16,5 m pro výkon stroje nad 200 MVA a 

12 m pro výkon stroje 40 až 200 MVA. [2] 

Uvnitř požárně nebezpečného prostoru mohou být jen zařízení, které přímo souvisejí 

s provozem stroje. 

Pokud požárně nebezpečný prostor zasahuje do stanoviště sousedního stroje, instaluje se 

mezi stanovišti ochranná mezistěna s předepsanou požární odolností EI 60 D1. Ochranná 

mezistěna musí dosahovat výšky horní úrovně transformátoru včetně dilatační nádoby 

a olejových průchodek. Délka ochranné mezistěny musí zakrývat alespoň přilehlou vnitřní 

stranu záchytné olejové jímky. [2] 

Je-li v požárně nebezpečném prostoru budova, musí mít ta část budovy, která zasahuje do 

požárně nebezpečného prostoru celistvou nehořlavou konstrukci v provedení REI 90 D1. 

Zbývající část může být i z nesnadno hořlavých hmot. 

Záchytná a havarijní jímka jsou propojeny olejovou kanalizací. Vtoková část olejové 

kanalizace musí být schopna odvést hořící olej. [2] 

Z tohoto důvodu se upřednostňuje stavebně provést vtokovou část olejového potrubí 

z ocelové silnostěnné trouby nebo z kameniny v délce alespoň 3 m s tím, že olej (po 

částečném ochladnutí v této části) lze dále odvádět potrubím i z jiného materiálu, např. 

skelného laminátu.  

Pro nově budovaná stanoviště platí tato kritéria: 

- je požadováno, aby stroj ani jeho záchytná jímka nebyly v požárně nebezpečném prostoru 

sousedního stanoviště nebo jiného objektu, což znamená dodržet požadované vzdálenosti 

(odstupové, směrné bezpečnostní) nebo je nutno vyprojektovat ochranné mezistěny 

předepsaných parametrů, 

- upřednostňuje se, aby hlavní ocelové konstrukce (HOK) dvou sousedních stanovišť byly 

samostatné a vzájemně na sobě stavebně nezávislé (omezení destrukčního působení ohně 

jen na dotčené konstrukce). Je - li z dispozičních důvodů nutný společný stožár HOK, 

vyprojektuje se jako vetknutý do ochranné mezistěny, 

- obvodem požárně otevřených ploch jsou příslušné vnitřní strany záchytné jímky 

(obdobně u havarijní jímky), 
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- požární úsek pro výpočet odstupové vzdálenosti je vymezen délkou a výškou. Délkou je 

příslušná vnitřní strana záchytné jímky a jako výška se volí rozměr transformátoru mezi 

spodní a horní úrovní transformátorové nádoby,  

- pro požární výpočty se stanovuje 100 % požárně otevřených ploch a ekvivalentní doba 

trvání požáru 90 minut, 

- délka ochranné mezistěny mezi jednotlivými transformátory musí alespoň krýt přilehlou 

vnitřní stranu záchytné jímky, zabránit přenesení požáru mezi stanovišti a omezit 

působení sálavého tepla svou velikostí a materiálovým provedením, 

- výška ochranné mezistěny musí dosahovat minimálně úrovně výšky transformátoru, 

včetně dilatační nádoby a olejových průchodek, 

- ochranná mezistěna musí být z nehořlavých hmot s takovou odolností, aby stěna 

neztratila svou ochrannou funkci při působení požáru po dobu nejméně 60 minut. [2] 

 

U hlavních ocelových konstrukcí stanovišť transformátorů se posouzení jejich požární 

odolnosti nepožaduje.  

Jejich ochrana proti ohni pomocí požárních obkladů, nástřiků nebo nátěrů by byla 

technicky i realizačně složitá a proto nebude prováděna. Ohněm vyžíhané nosné prvky musí 

být po požáru vyměněny.  

Stanoviště jednotlivých transformátorů musí být oddělena od kolejiště nebo manipulační 

zpevněné plochy stavebně (například zvýšeným prahem) tak, aby bylo bráněno vnikání 

rozlitého oleje do sousedního stanoviště. 

Prostupy kabelů z kabelových tras (kanálů, žlabů) vyúsťujících na stanovištích 

transformátorů musí být opatřeny ucpávkami, které zabrání průniku oleje a vyhoví 

požadované požární odolnosti 60 minut podle metodiky ZP 4/92. [2] 

ad 2) Pro kabelové prostory, kanály, šachty (stoupačky) a kabelovody platí: 

Požární úseky kabelových kanálů a kabelových prostorů jsou vymezeny požárně dělicími 

konstrukcemi a přepážkami s instalovanými požárními dveřmi, které ústí do sousedních 

požárních úseků. 

Největší délka kabelového kanálu (průchozího i průlezného) je určena mezním plošným 

rozměrem požárního úseku. Překročí-li kabelový kanál svou plochou mezní rozměr, je nutno 

jej rozdělit přepážkou. 
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Pro utěsnění prostupů kabelů do sousedních požárních úseků přes požárně dělicí 

konstrukce, postačují ucpávky, dveře v provedení EI 60 D1 – C (samozavírač). 

Projektant při řešení uplatňuje i ekonomické hledisko. Kabel se zvýšenou odolností proti 

šíření plamene vyžaduje vyšší pořizovací náklady než s PVC pláštěm. Jeho použití je tedy 

opodstatněné v případě, kdy požárně bezpečnostní řešení požaduje snížit požární zatížení 

kabelové trasy. Případně i tam, kde by podle požárně bezpečnostního řešení bylo nutno opatřit 

PVC plášť nástřikem nebo nátěrem, který omezuje šíření ohně po kabelu. [2] 

Pro stavební provedení nově budovaných kabelových tras v elektrických stanicích bez 

obsluhy jsou stanovena tato kritéria: 

- požární přepážky v průchozích i průlezných kabelových kanálech a v kabelových 

prostorech musí vykazovat předepsanou požární odolnost (předěl kabelových lávek 

v provedení EI 60 D1, požární dveře EI 30 D1), 

- vzdálenost požárních přepážek musí být určena tak, aby požární úsek kabelového kanálu 

nepřekračoval mezní rozměr 600 m2, 

- kabelový kanál, který pokračuje dále pod stavební objekt musí být požárně oddělen 

požární přepážkou nejlépe v úrovni obvodové zdi budovy, a je–li část kanálu pod 

budovou o celkové délce větší než 100 m, musí být také svisle požárně předělen 

požárními přepážkami (úseky po předělení nebudou delší než 50 m), 

- prostupy kabeláže požárně dělícími konstrukcemi, obvodovými stěnami a stropy musí být 

utěsněny ucpávkami s požární odolností EI 60 D1 - dle ZP 4/92, 

- kabelové trasy musí vyhovovat náročnosti provozu, vyžaduje se jejich provedení dle TN 

04/01 s uložením dle technické normy (TN 25/01),  

- kabely a jejich svazky v chráničkách vstupujících do technologických zařízení, např. do 

skříní v polích rozvoden, musí být utěsněny tak, aby byla omezena možnost šíření 

plamene po kabelech. Postačuje utěsnění měkkými ucpávkami, např. zhutněnou 

čedičovou vatou v délce 40-50 cm s ukončením požárním tmelem  tl. cca 5 cm, 

- ucpávky v blízkosti zařízení s olejovou náplní musí zabránit i případnému průniku oleje 

do prostorů kabelových tras. Požární ucpávka, která materiálovým složením nevyhovuje 

požadavku na těsnost proti průniku oleje, musí být ze strany předpokládaného průniku 

oleje doplněna ucpávkou k tomuto účelu. [2] 
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V místech, kde by požární přepážka s dveřmi zúžila průchozí profil pod 55 cm (jeden 

únikový pruh) nebo pod výškovou hodnotu klasické přepážky, je možno kabelové lávky 

stavebně předělit. Aby se omezilo šíření plamene po kabelech, je nutno stavební předěl lávek 

zodolnit (kabely ošetřit certifikovanými protipožárními nátěry nebo nástřiky) v délce nejméně 

3 m na každou stranu stavebního předělu. [2] 

V současné době ČEPS, a.s., pro nově plánované elektrické stanice, např. rozvodna 

Kletné, a při rekonstrukcích stávajících elektrických stanic upřednostňuje místo kabelových 

kanálů kabelovody. 

Kabelovod 

- je posuzován jako venkovní kabelová trasa (složená z potrubí a šachtic) bez požadavku 

jeho dělení na požární úseky. Požární utěsnění prostupů kabelů bude provedeno jen 

v úrovni požárně dělicí konstrukce objektu, do které kabelovod ústí, nebo ze které 

kabelovod vychází. [2] 

 

Požární ucpávky prostupů kabelů nebo stavební přetěsnění v požárně dělících konstrukcí 

musí být EI 60 D1. Požárně dělicí konstrukce musí být celistvá. Rezervní otvory pro kabely je 

také nutno utěsnit, např. postačuje stavební utěsnění zdivem. 

Technická norma ČEPS, a.s., TN 04/01 „Zásady používání kabelů a řešení kabelových 

vedení ve stanicích přenosové soustavy“ řeší požární bezpečnost kabelových komor.  

Skupiny kabelů procházející kabelovou komorou musí být od sebe vzájemně odděleny 

vhodnou ochranou proti požáru (např. polohou, podélnou přepážkou, vhodným zásypem nebo 

nátěrem certifikovanou protipožární hmotou). Ochrana proti požáru kabelů musí odolávat 

EI 30 D1. [2] 

V elektrických stanicích velmi vysokého a zvláště vysokého napětí kabely procházející 

kabelovými komorami musí být od sebe vzdáleny alespoň 150 mm, pokud není tato 

vzdálenost dodržena, provede se vzájemné oddělení. [2] 
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Větrání kabelových prostorů a kanálů 

- s instalací požárního větrání kabelových kanálů v majetku ČEPS, a. s., se nepočítá, 

postačuje jen provozní větrání.  

Kabelové kanály mají provozní větrání přirozené nebo i nucené (pomocí ventilátorů). 

Provozní větrání musí splňovat podmínku účinného větrání po sekcích (po požárních úsecích) 

vymezených požárními přepážkami.  

Dveře v požárních přepážkách musí být při vzniku požáru uzavřeny. Instalují –li se nové 

přepážky v celém profilu kabelových kanálů, jsou požadovány dveře se samouzavíracím 

mechanismem (provedení – C).  

Požárně bezpečnostní řešení určuje, zda původní i nové požární dveře budou mít 

samouzavírací mechanismus. Není účelné ve stejném kabelovém kanále kombinovat dveře se 

samouzavíracím mechanismem a bez něj.  

U požárních dveří v původním provedení bez samouzavíracích mechanismů platí 

povinnost zkontrolovat jejich uzavření po ukončení každé činnosti v kabelovém kanále. 

Dveře v zavřené poloze zhoršují účinnost větrání kabelového kanálu. 

Pokud je za běžného provozu kabelového kanálu nezbytné ponechat požární dveře 

otevřeny (pro požadovanou účinnost větrání přirozeného nebo nuceného), je toto přípustné jen 

za splnění podmínky automatického uzavření požárních dveří při požáru. 

V systému nuceného větrání musí být ventilátory při vzniku požáru neprodleně vypnuty. 

Požárně neuzavíratelné prostupy vzduchotechnických zařízení (přívodu a odvodu 

vzduchu ventilátory) přes požárně dělicí konstrukce (otvory) svým profilem nesmí 

překračovat limitní hodnotu stanovenou ČSN 73 0804 (každý z otvorů je limitován max. 

40 000 mm2). Souhrn ploch všech otvorů nesmí mít plochu větší než 1/100 plochy požárně 

dělicí konstrukce, kterou procházejí. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být alespoň 

500 mm. 

Otvory v požárně dělících stěnách, které slouží pro přirozené větrání prostorů přilehlých 

k této stěně mohou být o velikosti nejvýše 0,09 m2 a musí mít uzávěry, např. žaluzie 

s předepsanou požární odolností podle E(t).  

Požární odolnost stěny limituje požadavek na provedení uzávěru takto: 

- stěně do 30 minut vyhovuje uzávěr s odolností 15 minut, 

- stěně nad 30 minut, nejvýše však 60 minut vyhovuje uzávěr s odolností 30 minut. 
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Pro tyto případy postačuje mechanismus k ručnímu uzavření větracího otvoru z venkovní 

strany (žaluzie, ruční klapky jako technické opatření pro případ požáru).  

Požárně neuzavíratelné otvory nesmějí mít ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 

plochy požárně dělicí konstrukce, ve které se nacházejí.  

Samočinné uzavření menších větracích průduchů lze řešit i použitím napěňovacích hmot, 

např. systémem INTUMEX, kdy hmota působením teploty požáru zvětší svůj objem 

a průduch uzavře. Otvor v tomto provedení je považován za požárně uzavíratelný. [2] 

 

ad 3) Pro sklad hořlavých kapalin a sklad barev platí: 

Skladování hořlavých kapalin a barev se v samostatných objektech v podmínkách ČEPS, 

a.s., nepředpokládá. Pro potřeby elektrické stanice postačují jen přístřešky (skladování olejů) 

nebo místnosti v objektu jiného určení, upravené pro bezpečné skladování a  vybavené 

příslušným větráním (plní funkci příručního skladu). [2] 

Pro již dříve postavený sklad platí podmínky původního kolaudačního rozhodnutí.   

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

V navštívených elektrických stanicích Albrechtice, Nošovice a Prosenice jsem procházela 

poměrně rozsáhlými kabelovými kanály a prostory, které jsou děleny na požární úseky 

požárními dveřmi. Je z pohledu na kabelové lávky zřejmé, že zatížení kabely je poměrně 

značné. 

Uplatnění výše uvedených zásad požárního zabezpečení použitím požárních dveří, 

utěsňováním prostupů kabelů přes požárně dělící konstrukce a případně i použití požárních 

nástřiků na kabely (viz silový kabel v kanále Nošovice) jsem měla možnost zhlédnout. 

Z uvedeného je zřejmé, že koncepčně je správné nahrazovat kabelové kanály kabelovody, což 

ve svém důsledku znamená i výrazné ekonomické a stavební úspory, mimo jiné i proto, že není 

potřebné řešit účinné větrání, což u kabelových kanálů je nezbytné.  

Jak jsem se měla možnost přesvědčit je větrání kabelových kanálů přirozenou cestou při 

zavřených požárních dveřích málo účinné. Při prohlídce kabelových kanálů v Nošovicích bylo 

provozovatelem zdůrazněno, že se jedná o nestandardní řešení. Požární dveře jsou za běžného 

provozu v otevřené poloze. Na základě impulzu z požární signalizace se uzavírají pomocí 

samozavíračů po uvolnění od přídržných magnetů. Efektem tohoto provedení je zlepšení 
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větracích poměrů a zamezení vlhkosti, která v minulosti byla značná a byla doprovázena 

i vznikem plísní. 

 

 

Obr. 4. Ilustrační schéma elektrické stanice vypracovaného pro požární účely (stanice 

Albrechtice). [3] 

6.4 Požární signalizace 

Elektrické stanice ČEPS, a.s., jsou vybavovány pouze požární signalizací, která 

umožňuje dálkový přenos dat. Pokud jsou používány ještě systémy starého provedení (které 

neumožňují dálkový přenos informací do ústředen) provádí se jejich postupná výměna, 

nejpozději s přechodem elektrické stanice do režimu dálkového ovládání.  

Základním principem je získání spolehlivých informací o vzniku požáru a jejich 

přenesení na pracoviště Stálé služby. [6] 
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Technické řešení: 

Stálá služba má k dispozici informace od zařízení pro požární signalizaci prostřednictvím 

dvou na sobě nezávislých přenosových cest. Jedním informačním zdrojem jsou sdružené 

signály zobrazované řídicím systémem. Druhou komunikační cestou jsou zasílány podrobné 

informace a tyto jsou zobrazovány nadstavbovým grafickým SW systémem do vybraných PC 

na pracoviště Stálé služby.  

V elektrické stanici vybavené kamerovým systémem (dle projektu elektronického 

zabezpečovacího systému) lze vzniklou situaci posoudit i vizuálně.  

Hlásiči požární signalizace jsou v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby 

vybavovány: 

- kabelové kanály, prostory a šachty, 

- centrální domek a domky sekundární techniky (domky ochran), domek vlastní spotřeby, 

- stanoviště olejových transformátorů a olejových tlumivek (venkovní), 

- olejové transformátory umístěné uvnitř objektů, 

- stanoviště dieselgenerátoru, 

- rozvodna vlastní spotřeby uvnitř objektu. 

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby může s odvoláním na konkrétní místní 

podmínky navrhnout, aby některý z uvedených stavebních souborů nebyl hlásiči zařízení pro 

požární signalizaci vybaven nebo naopak, aby byly hlásiči vybaveny i další objekty 

a technologická zařízení. 

Tato změna vyžaduje zdůvodnění, např. s odkazem na výrazné snížení rizika vzniku 

požáru při použití kabelů se sníženou hořlavostí nebo jsou-li kabely PVC (PE) ošetřeny 

certifikovanými protipožárními nátěry nebo nástřiky, na převažující prostory bez požárního 

rizika, na provedená opatření k omezení šíření požáru (zodolnění, apod.).  

Také návrh rozšíření hlásičů nad uvedený rámec musí být zdůvodněn, např. změnou 

užívání objektu pro skladování materiálu.  

Projekt zařízení pro požární signalizaci musí být odsouhlasen provozovatelem.  

Provozovatel při svém rozhodnutí uplatňuje stanovisko odborného zaměstnance 

v požární ochraně ČEPS, a.s. (vedoucího skupiny PO, BOZP a OŽP). 

Požární signalizace se instaluje podle projektu s využitím standardních technologických 

prvků od výrobce elektrické požární signalizace.  
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Kontrolu provozuschopnosti požární signalizace provádí servisní firma podle návodu na 

obsluhu a údržbu vydaného výrobcem, ale nevztahuje se na ně povinnost provádění zkoušek 

činnosti ve smyslu § 8 vyhlášky o požární prevenci. [6] 

6.4.1 Hlásiče 

Hlásiči se vybavují všechny elektrické stanice, a to v rozsahu pro centrální domek, 

domky sekundární techniky, kabelové kanály a stanoviště výkonných transformátorů. 

Pro centrální domek a domky sekundární techniky se používají převážně optokouřové 

hlásiče. Kabelové kanály mají instalovány lineární teplotní hlásiče, tzv. teplotní kanály. 

Stanoviště výkonových transformátorů jsou řešeny pomocí plamenných hlásičů. Obvykle 

tak, že se s výhodou využije pro jejich umístění ocelová konstrukce (stožáry pro břevna). [6] 

6.4.2 Ústředna Požární signalizace 

Ústředna Požární signalizace se umísťuje do dozorny v místě. Informace z ústředny jsou 

zobrazovány na pracovišti Stálé služby mimo stanici. Jedná se o poměrně dokonalý systém 

přenosu informací s tím, že energetika využívá k přenosu sdružených informací svůj řídicí 

systém, kterým dálkově ovládá stanici. 

Podrobné požární informace jdou druhým, nezávislým informačním kanálem (LAN) a 

jsou zobrazovány na pracovišti Stálé služby systémem ALViS. [6] 

6.4.3 Zásady používání typů požárních hlásičů 

Z požárně bezpečnostních řešení, která byla v minulosti vypracována, a při přechodech 

elektrických stanic do dálkového ovládání vyplývá, že z pohledu požární bezpečnosti není 

povinnost vzhledem k provedeným výpočtům vybavovat objekty elektrickou požární 

signalizací. 

Dálkově ovládané elektrické stanice jsou bezobslužné a jejich okamžitá dostupnost při 

požárním zásahu je problematická, mimo jiné s ohledem na čas potřebný k dojezdu 

zaměstnance a čas pro zajištění beznapěťového stavu. Bylo proto v zájmu provozovatele 

zvýšit požární bezpečnost.  

Vnitřní předpis ČEPS, a.s., „Požární bezpečnost elektrických stanic přenosové soustavy“ 

požaduje vybavovat elektrické stanice požární signalizací v plném rozsahu. Všechny místnosti 

s technologiemi v centrálním domku a v domcích sekundární techniky, kabelové kanály a 
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stanoviště výkonových transformátorů jsou opatřeny hlásiči z komponentů EPS (elektrické 

požární signalizace). 

S ohledem na výše uvedené se na tuto požární signalizaci nevztahují požadavky normy 

ČSN EN 54-1. [6] 

6.4.4 Kabelové kanály, prostory a šachty uvnitř objektů (stoupačky stavebně     

uzavřené) 

Kabelové kanály a prostory se vybavují hlásiči zařízení pro požární signalizaci 

vyhovující danému prostředí. V kabelových kanálech je obvykle prostředí bez nebezpečí 

výbuchu. 

Do míst s nepříznivým vlivem prostředí jsou určeny lineární hlásiče (teplotní kabely), 

kterým nevadí vlhkost a prašnost. 

Optokouřové nebo kombinované hlásiče jsou přípustné jen tam, kde nepůsobí nepříznivý 

vliv prostředí, např. v kabelových prostorech pod objekty, jsou – li suché nebo zateplené. Ve 

vlhkém prostředí dochází k poruchám vlivem kondenzace vodní páry uvnitř hlásiče. 

Také tlačítkové hlásiče jsou náchylné k poruchám (vlivem teplotních změn uvnitř hlásiče 

se orosí kontakty). Tlačítkový hlásič bude instalován jen u vstupních dveří do kabelového 

kanálu (výstup z posuzovaného objektu). 

 V současné době se ČEPS, a.s. odklání od vybavování elektrických stanic kabelovými 

kanály a upřednostňují kabelovody. 

Kabelovod jako celek je požárním úsekem. Hlásiče do kabelovodů instalovány nebudou.  

Kabelové trasy v polích rozvoden (svazky kabelů uložené ve shora přístupných 

kanálech nebo žlabech) se hlásiči nevybavují. 

Kabelová šachta (stoupačka) uvnitř objektu je stavebně uzavřena a tvoří samostatný 

požární úsek. Do takto vzniklého prostoru je nutno hlásiče instalovat.  

Připouští se umístit kabely na svislé kabelové rošty uvnitř technologické místnosti bez 

obezdění, ale jen pokud není požadováno oddělení systémů. V tomto provedení se nejedná o 

kabelovou šachtu, požárně je ale nutno utěsnit prostupy v úrovni podlah a stropů, kterými 

kabely procházejí. Kabelová hmota je součástí požárního zatížení místnosti a kabely jsou 

v působnosti hlásičů pro danou místnost. [6] 
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Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Při pochůzce objekty (centrálního domku, domku sekundární techniky a kabelových 

kanálů, stanovišť výkonových transformátorů a areálu navštívených elektrických stanic jsem 

se seznámila s vybavením uvedených objektů požární signalizací. 

Všechny stanice jsou vybaveny jednotným systémem od výrobce ESSER, která umožňuje 

zajistit jednoduchý servis (stejné náhradní díly).  

Dle vyjádření provozovatele je požární signalizace uplatněna v plném rozsahu tak, aby i 

při nepřítomnosti zaměstnanců ve stanici byl ohlášen případný požár již při jeho počátku ze 

všech technologicky důležitých částí stanice. Dobré zkušenosti s požární signalizací od 

výrobce ESSER dokumentoval provozovatel na prakticky nulových tzv. falešných signálech, tj. 

je – li aktivován systém bez příčiny. Obzvlášť se osvědčilo použití lineárních teplotních kabelů 

v kabelových kanálech (bezporuchový systém) v porovnání s dříve uplatňovaným 

vybavováním optokouřovými hlásiči.  

Z důvodu poruch vzniklých vlhkostí (orosování vnitřních částí hlásičů) bylo nutno 

optokouřové hlásiče, kterými byl původně kabelový kanál stanice Nošovice vybaven, vyřadit. 

6.5 Činnost Stálé služby při vzniku požáru v elektrické stanici 

Rozhodujícím prvkem v systému bezpečnosti je Stálá služba, která vyhodnocuje požární 

informace přicházející ze stanice dotčené požárem. 

Stálá služba hodnotí vzniklou situaci na základě dostupných informací, zejména údajů od 

požární signalizace (ALViS), telefonického upozornění občana, pohledem na místo „požáru“ 

průmyslovou kamerou TSFO (technického systému fyzické ochrany). Rozhodující pro 

posouzení skutečného stavu jsou informace ze systému ALViS. 

I v případě, kdy oba informační zdroje (řídicí systém i systém ALViS) ohlásily vznik 

požáru, je účelné, pro podporu správnosti rozhodnutí Stálé služby – ověřit situaci vzniklou ve 

stanici i pomocí průmyslových kamer TSFO (kamery umožňují zpětnou projekci na požárem 

dotčený objekt).  

Při potvrzení správnosti údajů o vzniku požáru – dle informací z dostupných zdrojů, 

např. při aktivaci hlásičů požární signalizace, kamerou sledovaný kouř vycházející z objektu, 

je požární poplach vyhlášen neprodleně. Výsledek takovéhoto vyhodnocení provedeného 

Stálou službou je neprodleně oznámen zaměstnanci pohotovostní služby. 
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Požární poplach vyhlašuje Stálá služba také v případě, kdy prostřednictvím řídicího 

systému je ohlášen „požár“, ale již není možno (z nějakých důvodů) spolehlivost této 

informace  posoudit z jiného zdroje (např. porucha na systému ALViS, neprůkazný pohled 

průmyslovou kamerou). 

Vyhlášení požárního poplachu znamená aktivaci „Pohotovosti“. Pohotovost obvykle 

vyjíždí do elektrické stanice.  

Cílem vyhodnocování všech dostupných informací – na úrovni Stálé služby – ještě před 

vyhlášením požárního poplachu porovnáním údajů z různých zdrojů (z řídicího systému, ze 

systému ALViS, z průmyslové kamery) je omezit případy neúčelných výjezdů zaměstnanců 

do rozvoden, ale zejména nepřipustit bezdůvodný výjezd zásahové jednotky HZS do stanice.   

I přes poměrně vysokou spolehlivost instalovaných technických systémů, nelze vyloučit, 

že se mohou v důsledku technických závad objevovat tzv. „falešné signálech“ o požáru. 

Proto ještě před výjezdem zaměstnance pohotovostní služby do stanice a zejména před 

ohlášením vzniku požáru k Hasičskému záchrannému sboru je účelné, aby mezi Stálou 

službou a „Pohotovostí“ byly telefonicky prokonzultovány všechny známé informace.   

Posuzují se časové možnosti dostavení se zaměstnance v „Pohotovosti“ do stanice. 

Zejména je nutno ověřit, zda jsou podmínky pro přednostní řešení situace jiným 

zaměstnancem, pokud je blíže, zejména přivoláním provozního technika do stanice. [6] 

Poznatky při návštěvě pracoviště Stálé služby 

Při vypracovávání této práce jsme měla možnost navštívit pracoviště Stálé služby 

s předvedením technického vybavení záložního dispečinku v Ostravě, který je společný 

s pracovištěm Stálé služby. Na příslušných PC mi byly modelově ukázány možnosti a Stálá 

služba mi vysvětlila předepsané postupy v případě požáru ve stanici.  

6.6 Činnost zaměstnanců v případě požáru v elektrické stanici 

Pro případ požáru jsou stanovena následující pravidla: 

Technik provozu při požáru (je-li v té době přítomen ve stanici) vyhodnocuje vzniklou 

situaci a postupuje podle požární poplachové směrnice (PPS). Až do doby příjezdu dalšího 

zaměstnance do stanice je k dispozici veliteli hasebního zásahu.  

Na základě jemu známé situace je t oprávněn povolat Hasičskou zásahovou jednotku 

telefonicky přímo na č. 150. V zásadě má ale tuto povinnost Stálá služba v Ostravě. 
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Je – li ohlášen požár ze stanice, musí technik provozu Stálou službu neprodleně 

informovat. 

Technik provozu při řešení situace vzniklé požárem má pravomoc oprávněného zástupce 

provozovatele. 

Technik provozu svou činnost v rozvodně koordinuje se Stálou službou až do okamžiku 

dojezdu „Pohotovosti“. Odpovědnost za plnění požárních opatření v rozvodně poté přechází 

na „Pohotovost“. 

Do doby, než se do stanice dostaví zaměstnanec pohotovostní služby, má technik 

provozu jeho pravomoc i odpovědnost a provádí potřebná opatření:  

- vymezuje hasební okruh ohrazením (lanem, výstražnou páskou apod.) a vyžaduje-li 

velitel hasičské zásahové jednotky písemný doklad, že ve vymezeném hasebním okruhu 

není nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vystavuje jej v zastoupení provozovatele, 

- v zastoupení provozovatele plní úkoly dozoru při hasebních pracích. [6] 

 

Úkoly pohotovostní služby plní v týdenních intervalech vždy měsíčním rozpisem určeni 

zaměstnanci. 

Mezi tyto úkoly patří také řešení mimořádné události případně vzniklé ve stanici (požár). 

Mají odpovědnost za aktivaci opatření požární bezpečnosti přímo v místě, a to 

bezprostředně po svém příjezdu na rozvodnu. 

V rámci pravomoci dané vnitřním předpisem vyhodnocují – jako OZP – vzniklou situaci. 

Provádějí opatření, zajišťují bezpečné podmínky pro hasební zásah v místě požáru a vyžaduje 

- li to situace, uvádějí zařízení (elektrickou stanici nebo její část) v součinnosti s oprávněným 

zaměstnancem – obvykle dálkově – prostřednictvím záložního dispečerského pracoviště do 

beznapěťového stavu. 

Zahájení hasebních prací povoluje provozovatel.  

Zaměstnanec, který plní úkoly pohotovostní služby, jedná jménem provozovatele (jako OZP): 

- vymezuje hasební okruh ohrazením (lanem, výstražnou páskou apod.) a vyžaduje - li 

velitel hasičské zásahové jednotky písemný doklad, že ve vymezeném hasebním okruhu 

není nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vystavuje jej v zastoupení provozovatele, 

- v zastoupení provozovatele plní úkoly dozoru při hasebních pracích. 
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6.7 Postup při vzniku požáru 

Při vzniku požáru se postupuje podle požární poplachové směrnice s přihlédnutím 

k specifickým podmínkám.  

V zásadě platí tato pravidla: 

- podle rozsahu požáru nebo ohrožení se provádějí záchranné práce svépomocí, nebo se 

okamžitě přivolá Hasičský záchranný sbor, 

- odpovědnost Stálé služby komunikovat s Hasičským záchranným sborem nekončí po 

sdělení vzniklé události „Pohotovosti“. Stálá služba je pro zaměstnance pohotovostní 

služby informačním zdrojem až do doby jejího dojezdu do stanice. 

 

Povinnost mimořádnou událost ohlásit policii ČR (tel. 158) je jen v případech: 

- jedná-li se o spáchání trestného činu nebo podezření na jeho spáchání, 

- nebo, při prohlášení velitele zásahové jednotky, že pravděpodobnou příčinou požáru nebo 

jiné mimořádné události je úmyslné zavinění. 

 

Vjezd vozidel zásahové jednotky do areálu umožní zaměstnanec otevřením vstupní brány 

(lze použít i dálkové otevírání po zaslechnutí zvukové signalizace příjezdu zásahového 

vozidla k bráně). Pohyb vozidel a jejich osádek v areálu je ale povolen jen pod dohledem 

zaměstnance. Předpokládá se příjezd vozidel jen k objektu centrálního domku a poté 

upřesnění situace.  

Informace, které je povinen zaměstnanec, který odpovídá za dozor nad hasiči sdělit veliteli 

zásahu: 

- s výjimkou několika míst (uvnitř objektů), se jedná o prostory pod nebo v blízkosti 

elektrických zařízení, elektrických vodičů o vysokém napětí, kde hasební zásah je možný 

jen na základě souhlasu příslušného zaměstnance, který zajistí beznapěťový stav 

a vymezí po dohodě s velitelem zásahu hasební okruh, 

- kontaktním místem u požáru na majetku ČEPS, a.s., je objekt centrálního domku a u 

požáru na majetku druhého vlastníka ČEZ, a.s., je budova společných provozů. 

- problematické je hašení vodou těch zařízení, které mají olejovou náplň v případech, kdy 

dojde k porušení jejich těsnosti; proud vody může rozstříknout olej po okolí, vzniká 

emulgát, který může znečistit okolí, 
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- pohyb zásahové jednotky po areálu podléhá schválení odpovědné osoby,  

tj. zaměstnance, který zajišťuje dozor, 

- hasební práce v místech živých částí (zařízení pod napětím) nelze zahájit dříve, než 

odpovědný zaměstnanec rozvodny zajistí beznapěťový stav a závazně potvrdí veliteli 

zásahu beznapěťový stav a stanoví bezpečný okruh pro hasební práce (hasební okruh), 

- při přístupu k zařízením rozvoden je nutno respektovat průjezdné profily a ochranná 

pásma u zařízení a vedení, která zůstanou pod napětím, 

- zajištění bezpečnosti osob provádějících hasební zásah je v kompetenci velitele zásahu, 

který je povinen plně respektovat pokyny a rozhodnutí zaměstnance provádějícího dozor. 

Stálá služba je v telefonickém spojení s pohotovostní službou. 

Přivolání HZS k zásahu v transformovně se může případ od případu lišit podle toho, 

jestli v daném okamžiku je v areálu přítomný nějaký zaměstnanec ČEPS, a.s. nebo jestli je 

nutno v důsledku dojezdu zaměstnance ČEPS, a.s. respektovat časové zpoždění hasebního 

zásahu konkrétní režie probíhá telefonicky mezi Stálou službou, případně i dispečerem 

záložního dispečerského pracoviště pohotovostní služby a Hasičským záchranným sborem. 

[6] 

Obecně platí, že: 

- zaměstnanec, který se dostaví do elektrické stanice jako první nebo, který ve stanici je 

přítomen, kontaktuje velitele zásahové jednotky HZS, upřesňuje situaci a dozoruje pohyb 

hasičů v areálu. Dále zajišťuje bezpečné podmínky pro hasební zásah dle místa a rozsahu 

požáru. 

- beznapěťový stav se zajišťuje dálkovým vypínáním nebo přímo ve stanici (z místa). 

- beznapěťový stav přímo z místa zajišťuje zaměstnanec pohotovostní služby nebo jiná 

osoba k tomu oprávněna (obvykle technik provozu). 

- zaměstnanec pohotovostní služby provede kontrolu skutečného stavu zajištění a provede 

potřebná bezpečnostní opatření, vymezí hasební úsek, ve kterém nehrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem (lanem, páskou ap.) a dá veliteli zásahu písemný souhlas 

k hasebnímu zásahu. Bezpečná vzdálenost pro hasební práce vodní mlhou je minimálně 

30 m od živých částí. Použití kompaktního vodního proudu je přípustné jen v elektrické 

stanici, která je prokazatelně celá v beznapěťovém stavu. 
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Hasebnímu zásahu tedy musí předcházet splnění předepsaných náležitostí, zejména 

splnění bezpečnostních opatření, kterými se vyloučí riziko úrazu elektrickým proudem osob 

provádějících hasební zásah. 

Velitel zásahu je oprávněn zahájit hasební práce jen na základě písemného souhlasu 

provozovatele. [6] 

Výsledky kontroly v elektrických stanicích  

Seznámila jsem se s elektrickými stanicemi v majetku ČEPS, a.s., rozmístěním objektů a 

zařízení. Pro návštěvu vydává provozovatel povolení a pohyb cizích osob po stanici je jen 

s doprovodem.  

V případě požáru se vyžaduje, aby hasební zásahy byly prováděny jen pod dozorem 

s cílem nepřipustit poranění osob elektrickým proudem. 

Požární zásahy v dálkově ovládaných rozvodnách budou tedy komplikovány skutečností, 

že jsou to pracoviště bezobslužná. Stálá služba sice obdrží neprodleně informaci situaci, 

o vzniku požáru, ale v převážně většině případu nebude možnost okamžitě zpřístupnit místo 

požáru. O to významnější je pravomoc zaměstnance, který se dostaví do stanice jako první 

a plní povinnosti „oprávněného zaměstnance provozovatele“ rozhodnout případně i u kterých 

zařízení bude jen požár lokalizován, zařízení se nechá vyhořet. Přihlíží se k značným časovým 

prodlevám v důsledku dojezdových časů a časů potřebných pro zajištění beznapěťových stavů. 

Rozhovorem s provozními techniky na elektrických stanicích jsem byla na tyto okolnosti 

upozorněna. V rámci cvičení možnosti vzniku požáru jsou zaměstnanci na předepsané postupy 

a povinnosti připraveni. 

 

7. Ekologická ochrana 

Přechod elektrických stanic do dálkového ovládání vyžaduje také automatické 

(bezobslužné) čištění zaolejovaných vod. Čistírny jsou řešeny nově tak, že již nevyžadují 

pravidelnou denní kontrolu a obsluhu systému čištění. Jejich provoz je monitorován dálkově z 

pracoviště Stálé služby.  

Při rekonstrukci a modernizaci ČZV (čistírny zaolejovaných vod) se pro stanice ČEPS, 

a.s., používá výhradně typ CINIS a obvykle se obnovují i kanalizační sítě. Průmyslová 

kanalizace propojuje rekonstruované záchytné jímky stanovišť transformátoru (kapacita 20 % 

objemu oleje transformátoru) s havarijní jímkou. 
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Pokud stávající havarijní jímka nemá příslušnou objemovou kapacitu, rozšiřuje se 

přídavnou nádrží, případně je vybudována nová. 

7.1 Závadné látky v elektrické stanici podle zákona 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů 

Potenciální rizika případného znečištění půdy, povrchových nebo podzemních vod jsou 

dána zejména používanými transformátorovými oleji, které tvoří náplně elektrických zařízení, 

tyto oleje neobsahují PCB (polychlorované bifenyly), což je prokázáno rozbory vzorků.  

V areálu elektrické stanice se nacházejí látky, které mohou být potenciálně nebezpečné 

vodám: 

- motorová nafta; 

- odpady kategorie ostatní a nebezpečné (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech); 

- transformátorový olej. 

7.1.1 Motorová nafta 

Motorová nafta má specifické vlastnosti nezbytné pro použití jako palivo pohánějící 

vznětové motory. Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků, získávána z ropy destilací a 

hydrogenační rafinací, vroucí obvykle v rozmezí 150 až 370 °C. Může obsahovat aditiva na 

zlepšení užitných vlastností. V podmínkách elektrických stanic ČEPS, a.s., se motorové nafty 

používá jako paliva pro vznětové motory- diesel generátory, jako záložní zdroje elektrické 

energie. [7] 

7.1.2 Odpady 

S odpady je nutno nakládat ve shodě s platnými právními předpisy (zákon č. 185/2001 

Sb.). Možnost jejich havarijního úniku v podmínkách provozování objektů ČEPS, a. s., je 

zanedbatelná - bezobslužná pracoviště. Odpady vzniklé činností jsou skladovány ve 

vymezených prostorách před předáním oprávněné osobě ke zneškodnění. Jsou 

shromažďovány ve vhodných nádobách označených identifikačními listy odpadů. Množství 

odpadů, které v elektrických stanicích vzniká, je minimální – řádově několik kg – zejména 

vzniklých při opravárenské činnosti. [7] 
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7.1.3 Transformovaný olej 

Transformátorový olej - elektroizolační olej je rafinát destilátů z nealkalické ropy. Má 

specifické vlastnosti nezbytné pro použití jako náplň transformátorů, spínačů, kondenzátorů a 

jiných elektrických zařízení, jako izolační a chladicí kapalina. Jedná se o olej s nízkým bodem 

tuhnutí, velkou chemickou stálostí a předepsanou elektrickou pevností. Používaný 

transformátorový olej má vzhled čiré kapaliny bez mechanických nečistot, hustoty (při 20°C) 

0,86-0,88 kg/l, neobsahuje PCB (viz protokoly provozovatele). [7] 

7.2 Čištění zaolejovaných vod pomocí čističky typu CINIS 

Typ CINIS je určen pro čištění srážkových oplachových vod ze stanovišť výkonových 

transformátorů. Stanoviště mohou být při provozních manipulacích a v důsledku jejich 

nehermetičnosti kontaminovány olejem, tvořícím náplň těchto zařízení.  

Oplachová voda je přiváděna do vhodně dimenzované havarijní akumulační jímky. Zde 

dochází po relativně krátké době k oddělení obou fází, tj. olejových skvrn a vody. 

Čistí se voda z havarijní jímky, která obsahuje NEL (nepolární extrahovatelné látky) 

v jednotkách mg/l.  

Obsah NEL je závislý na množství nečistot, na které se olej váže v této vodě. Když dojde 

ke zvýšení povrchové vrstvy oleje nad stanovenou mez, je potřeba provést její stažení do 

zařízení na oddělování oleje a vody, které je součástí technologie. 

Vlastní čištění zaolejované vody probíhá na universální filtrační jednotce s náplní CINIS, 

kam je voda dopravována čerpadlem přes řadu ventilů prostřednictvím skrápěcího zařízení. 

[7] 

ČZV CINIS slouží k čištění zaolejované splaškové oplachové vody, odtékající ze 

stanovišť transformátorů do havarijní jímky o účinném objemu až 225 m3. Tato odpadní voda 

je čištěna na univerzální filtrační jednotce s plochou 5 m2, umístěné v zatepleném stanovišti 

(samostatný jednopodlažní objekt). 
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7.3 Řízení provozu, obsluha a údržba ČZV CINIS 

Provoz čistírny zaolejovaných vod CINIS je při běžné situaci automatický s možností 

přepnutí na provoz poloautomatický a ruční. Jeho algoritmus je určen požadavkem na 

udržování základní minimální hladiny zaolejované vody v havarijní jímce, činností při 

dosažení maximální přípustné hladiny zaolejované vody a činností při havarijní situaci 

v případě dosažení kritické výšky hladiny zaolejované vody v havarijní jímce. 

 

Obr. 5: Schéma jímek 

Zjištění při prohlídce ČZV typu CINIS ve stanici Nošovice  

Při návštěvě stanice Nošovice mi byla předvedena v činnosti ČZV CINIS, která je 

z hlediska technologie jednoduchá a v podstatě se skládá ze dvou kontejnerů s popílkem (1 

nebo 2 stupně čištění) a příslušných technologických zařízení (čerpadel, rozprašovačů, 

potrubí, přídavných jímek, atd.). 

 Objekt CINIS je umístěn na stropě havarijní jímky.  

Chod čističky je automatický, vždy při dosažení stanovené hladiny vody v havarijní jímce. 

Technik provozu jej na mou žádost uvedl do činnosti zapnutím čerpadla a ukázal kvalitu 

čištění vody.  
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Na základě informací od odborných zaměstnanců ČEPS, a.s., je prokázáno, že ČZV 

CINIS je vysoce účinné zařízení, které spolehlivě čistí zaolejované vody a v podstatě 

nevyžaduje nákladnou údržbu. Pro jeho spolehlivý provoz je vyžadován minimální zásah 

obsluhy – obvykle jen narušení celistvosti vrstvy popílku v kontejneru každotýdenním 

jednorázovým prohrábnutím. 

Podle rozhodnutí schvalovacích dokumentů (příslušných odborů úřadů ŽP) je povinností 

provozovatele ČZV odebírat ve třech měsíčních lhůtách vzorky vyčištěné vody a tyto 

vyhodnocovat na obsah NEL. ČEPS, a.s., tuto službu má zajištěnou smluvně, včetně 

vystavování příslušných protokolů, které eviduje ekolog ČEPS, a.s. 

 

8. Preventivní opatření k zabránění havarijní situace při provozu 

dálkově ovládaných stanic 

Modernizace elektrických stanic přenosové soustavy a převedení do režimu dálkového 

ovládání přináší vyšší stupeň kvality provozu těchto stanic.  Je však nutno zajistit jejich 

spolehlivý a bezpečný provoz, jak po stránce zajištění přenosu elektrické energie, tak i po 

stránce bezpečnostní – fyzická ochrana majetku, požární zabezpečení a ekologická ochrana. 

Tyto požadavky na bezpečnost a spolehlivost lze zajistit kvalitním technickým vybavením 

stanic, ale také organizačním opatřením.  

 

Návrh vhodného technického zařízení při modernizaci elektrických stanic prochází 

předprojektovou přípravou (studie proveditelnosti, dokumentace zadání stavby, záměr 

stavby), kde se definuje připravovaná modernizace stanice, případně stavby nové stanice 

(např. Nová transformovna 400/110 kV Kletné u Nového Jičína). V rámci předprojektové 

přípravy je konzultováno zadání projektu z hlediska současného stavu znalosti nových 

technických zařízení. Dále při zpracování realizačního projektu je podrobně vyprojektováno 

zařízení elektrické stanice, které zajistí spolehlivý a bezpečný provoz pro dálkové ovládání. 

- Správné technické řešení v projektové dokumentaci dálkově ovládaných stanic 

předchází vzniku havarijních situací, které by mohly být způsobeny špatně zvolenou 

technologií. 
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Další podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu je kvalitní a znalá obsluha dálkově 

ovládaných stanic. Jedná se o pracoviště Stálé služby (v Ostravě, v Kočíně a v Hradci u 

Kadaně), kde jsou technici v nepřetržitém provozu, kteří vyhodnocují veškeré signály 

z dálkově ovládaných stanic a řeší vzniklé poruchy a závady ve stanicích. Jejich úkolem je 

také vyhodnotit a včasně zasáhnout při signálech a hlášeních ze zabezpečovacích zařízení 

(EZS, požární signalizace a ekologická zařízení - ČZV). Kvalitní a rychlý zásah při 

nestandardních stavech zabezpečovacích zařízení závisí na znalostech techniků Stálé služba a 

na pohotovosti jejich činností. Musejí znát dobře technické zařízení v dálkově ovládaných 

stanicích, které jsou popsány v Místních provozních a bezpečnostních předpisech. Také musí 

umět rychle zasáhnout při nenadálé situaci, zavolat pohotovostní službu a zajistit příjezd 

hasičů, bezpečnostní agenturu, případně další nasmlouvané firmy k řešení havárií. 

- Kvalitní a odborně znalá obsluha dálkově ovládaných stanic – Stálá služba 

přenosové soustavy – je předpokladem pro předcházení vzniku havarijních situací 

nebo jejich rychlému zvládnutí bez dalších následků. 

  

Preventivní opatření pro zařízení analyzované v předchozích kapitolách mohou být 

následující: 

Technický systém fyzické ochrany – ochrana objektů stanic PS 

- Spolehlivá funkce EZS a kamerového systému lze dosáhnout při pravidelném servisu a při 

zajištění včasné opravy při poruše. 

- Kvalitní mechanické zábranné prostředky – plot, vstupy do domků apod., 

- Správně usmlouvaná činnost bezpečnostní agentury. 

-  

Požární ochrana objektů a zařízení v elektrické stanici PS 

- Spolehlivá funkce požární signalizace je zajištěná pravidelnými zkouškami požárních 

hlásičů s vyhodnocením v ústředně a činnostmi servisní služby. 

- Minimalizace rizik při vniku požáru je zajištěna stavebními úpravami „zodolněním“. 

- Dostatečná požární dokumentace elektrické stanice odsouhlasená HZS. 
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Ekologická ochrana 

- Spolehlivá funkce ČZV je zajištěna pravidelnou servisní kontrolou automatizovaného čištění 

zaolejovaných vod. 

- V havarijním plánu dálkově ovládaných stanic je podrobně popsána činnost při vzniku 

ekologické havárie. 

- Ve stanicích jsou k dispozici ekologické havarijní soupravy. 

 

- Spolehlivý provoz technických zabezpečovacích a čistících zařízení v dálkově 

ovládaných stanicích je zajištěn pravidelným servisem a operativním zásahem 

při poruše těchto zařízení.  
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9. Závěr 

Opatření stanovené vnitřními předpisy ČEPS, a.s. pro provozování elektrických stanic 

v dálkovém ovládání a jejich bezpečnostní zajištění z oblasti fyzické ochrany majetku, 

požární bezpečnosti a ekologie (ochrany životního prostředí) hodnotím jako pozitivní. 

Při osobní kontrole v elektrických stanicích jsem žádné zásadní nedostatky nezaznamenala. 

Jako preventivní opatření bych navrhovala: 

- Správné technické řešení v projektové dokumentaci dálkově ovládaných stanic; 

- Kvalitní a odborně znalá obsluha dálkově ovládaných stanic; 

- Vybavování elektrických stanic vysoce kvalitním vybavením a technologiemi 

s minimální poruchovostí; 

- Realizaci plánů pro postup proti narušiteli disponujícímu střelnou zbraní a následně i 

vymezení pravomocí při zásahu bezpečnostních agentur. 

K fyzické ochrana objektů ve stanicích (dále jen FOM) 

ČEPS, a.s. standardně vybavuje elektrické stanice systémem FOM na technologicky 

velmi dobré úrovni, protože používá kombinace několika systémů. Plášťová a prostorová 

ochrana zaručuje, že již při pokusu o vniknutí do objektu (o pokusu vypáčit dveře nebo okno) 

nebo o neoprávněnou manipulaci se technologiemi v areálu elektrické stanice je Stálá služba 

okamžitě informovaná. Na obrazovce monitoru se zobrazí narušený objekt a zvukovým 

signálem je vyhlášen poplach. 

 Stálá služba má možnost nasvítit prostory v elektrické stanici a tedy i v nočních 

hodinách posoudit průmyslovými kamerami situaci. Toto umožňuje jednoznačně rozhodnout 

o dalším postupu i za snížené viditelnosti. 

Průmyslové kamery jsou v dostatečných počtech rozmístěny po celém areálu majetku 

ČEPS, a.s. tak, aby spolehlivě pokryly všechny přístupové cesty a pohledy na vstupy do 

objektů.  

Prepozice z kamer jsou nastaveny tak, že pokud dojde k pokusu vniknutí do objektů 

elektrických stanic či o neoprávněnou manipulaci se zařízením v areálu elektrických stanic, 

příslušná kamera automaticky provede záznam. Stála služba má tedy možnost i zpětnou 

projekcí překontrolovat vzniklou situaci. 
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Dalším neméně významným faktorem, který výrazně přispívá k bezpečnosti elektrických 

stanic je možnost vyslat do areálu při signálu „narušení“ výjezdovou skupinu bezpečnostní 

agentury – obvykle jeden automobil se dvěma vycvičenými zaměstnanci k provedení 

bezpečnostního zásahu. 

Vstup do areálu jim umožňují přidělené vstupní karty, s tím, že jejich pohyb po areálu 

má přísně stanovená pravidla.  

Zaměstnanci agentury absolvují jednou ročně školení organizované ČEPS, a.s. přímo ve 

stanici, do které vyjíždějí se zdůrazněním bezpečného pohybu k eliminaci případného 

poranění osob elektrickým proudem.  

Postupuje se podle plánu zásahu s tím, že přednostně je požadováno, aby zásahová 

skupina vytěsnila narušitele z areálu. 

Pravidla stanovují, že zásahová skupina oznamuje Stálé službě situaci telefonicky 

bezprostředně při příjezdu do stanice, který je obvykle do 10 minut od výzvy. Tato doba je ze 

zkušeností v rámci cvičných poplachu v elektrických stanicích reálná a nasmlouvané 

bezpečnostní agentury ji splňují. 

Činnost zaměstnance pohotovostní služby je v takovýchto případech až následná, protože 

se připouští dojezd zaměstnance ve lhůtě i řádově hodin, podle vzdálenosti pracoviště 

pohotovostní služby. 

K požární bezpečnosti objektů ve stanicích a k zásahům při požáru 

ČEPS, a.s. standardně vybavuje všechny elektrické stanice, které jsou nebo přecházejí do 

režimu dálkového ovládání požární signalizací (hlásiče s komponenty EPS, ústředny a 

sledovacím zařízením na pracovišti Stálé služby). V oblasti požární bezpečnosti se uplatňuje 

důsledné rozdělování objektů na požární úseky, tak aby v případě požáru byly 

minimalizovány škody. Proto každá technologická místnost s důležitými zařízeními je 

samostatným požárním úsekem. 

V navštívených elektrických stanicích (Nošovice, Albrechtice a Prosenice) jsou do 

prostorů zdvojených podlah instalovány automatické systémy hašení FIRETRACE, které 

v případě požáru kabelových rozvodů požár uhasí.  

Toto zařízení je však poměrně finančně nákladné a proto je instalováno jen v prostorách 

zdvojených podlah, které mají požární odolnost vykazovanou výrobcem 15 minut. Podle 

vyjádření specialisty požární ochrany ČEPS, a.s., se pro další stanice, které procházejí 
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rekonstrukcí dodávají zdvojené podlahy s odolností 30 minut a není tedy nutná instalace 

FIRETRACE. Stávající FIRETRACE zůstávají v užívání. 

Výrazně složitý z hlediska časového prodlení však bude požární zásah v elektrických 

stanicích pro Hasičský záchranný sbor.  

ČEPS, a.s. s tou skutečností ve svých vnitřních dokumentech počítá a stanovil postup jak 

zajistit, aby HZS mohl zásah provést bezpečně.  

Základním opatřením, které zajišťuje Stálá služba, je nepřipustit, aby v případě požáru 

vyjela hasičská jednotka bez možnosti vstupu do areálu, tedy ještě v doby, kdy není přítomen 

alespoň jeden zaměstnanec.  

Proto je stanoveno, že Stálá služba sice ohlásí vznik požáru, ale s upozorněním v jakém 

předpokládaném dojezdovém čase bude stanice zpřístupněna. Jedná se tedy o nestandardní 

postup ohlašování požáru, předběžnou komunikaci Stálé služby a HZS s cílem zajistit 

bezpečný a spolehlivý hasební zásah bez časových ztrát pro hasičskou záchrannou jednotku. 

O to významnější jsou tzv. zodolňovací práce, prováděné k minimalizaci příčin vzniku 

požáru, jako jsou: 

- kabelové trasy bez spojek, 

- důsledné rozdělení objektů na požární úseky, 

- uplatnění požární signalizace, 

- utěsnění prostupů kabelů přes požárně dělící konstrukce. 

Již zmiňované kabelové trasy bez spojek se ukazují jako vysoce účinné. Poslední požár, 

který vznikl v mnou navštívených objektech, byl právě v důsledku přehřátí kabelové spojky 

v kabelovém kanálu stanice Albrechtice v roce 2004, což v současné době již není možné.  

K ochraně životního prostředí ve stanicích 

Navštívené stanice (Nošovice, Albrechtice a Prosenice) mají vymezeny prostory pro 

ukládání odpadů do kontejnerů (nádob na odpad), které jsou k tomuto účelu označené.  

Na mou žádost byly předloženy dokumenty k havarijnímu postupu při úniku závadných 

látek (oleje) do vodních toků a jak z těchto dokumentů vyplývá, je režim havarijních zásahů 

vypracován a stanice jsou připraveny tuto mimořádnou situaci zvládnout, jsou k dispozici 

ekologické havarijní soupravy. 
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