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Záložní zdroje elektrické energie jsou nezbytnou součástí každého požárně 

bezpečnostního řešení. Zároveň však slouží k jiným účelům – jako napájecí zdroje pro 

zařízení neurčená k preventivním ani represivním účelům v požární ochraně. Součinnost 

jednotlivých druhů PBZ, náhradních elektrických zdrojů i jiných napájených zařízení, správné 

dimenzování zdrojů a zátěží a konfigurace všech procesů činných při přepnutí ze sítě na 

zálohu jsou nezbytnými kritérii, která musíme splnit, abychom dosáhli optimálních výsledků 

při volbě druhu zálohy. 

V této práci bude z různých hledisek pohlíženo na danou problematiku a jednotlivé 

problémy budou následně řešeny tak, aby byla splněna všechna důležitá kritéria. 
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Secondary power supplies are necessary part of every fire safety solution. Even they 
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Úvod 

V počátku práce budou uvedeny nejpodstatnější normativní požadavky k této 

problematice. Následně budou určena kritéria, podle kterých by měly být kladeny nároky na 

záložní zdroje z hlediska požárně bezpečnostních zařízení, ale také kritéria, podle kterých by 

měly být kladeny nároky na PBZ z hlediska záložních zdrojů. Budou zde uvedeny jednotlivé 

druhy PBZ a záložní zdroje elektrické energie z pohledu těchto požadavků. 

Budeme se mj. zabývat požadavkem na tzv. dostupnost elektrické energie. Tento 

pojem v souvislosti se záložními zdroji elektrické energie znamená procento času, kdy bude 

energie k dispozici a umožní provoz kritické (jmenovité) zátěže. S tímto pojmem se můžeme 

setkat např. v dokumentech [8, 9] zpracovaných k problematice záložních zdrojů elektrické 

energie. Tento požadavek bude definován v rámci rotačních a bateriových UPS [11] (i 

vzájemné srovnání) a dieselových generátorů v různých provozních režimech [6]. 

Hned na úvod je potřeba zmínit, že záložní zdroj elektrické energie je podle zákona 

č. 133/1985 Sb. [17] požárně bezpečnostní zařízení, jelikož ve smyslu tohoto zákona jsou 

PBZ všechny náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení (citace ze zákona [17]). Z tohoto hlediska musí být požadavky 

na náhradní zdroje elektrické energie uvedeny a specifikovány v projektech PBŘ a jejich 

projekce se musí mj. řídit normativními a zákonnými požadavky kladenými na PBZ. Zároveň 

je z ekonomického a energetického hlediska záložní zdroj elektrické energie zařízení, které 

neslouží pouze k zálohování PBZ. Jeho primární účely jsou individuální pro každý objekt. 

Dobrá komunikace mezi jednotlivými odborníky činnými v projektování a jeho dimenzování 

je nezbytná, taktéž skloubení všech požadavků, nejen požárních. Tímto způsobem bude 

uvažováno v celé práci, aby bylo u specifikovaných problémů dospěno k co nejpoužitelnějším 

závěrům. 
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Rešerše 

Základní požadavky na požárně bezpečnostní zařízení a jejich specifika jsou uvedena 

v zákoně č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb. Odtud se dají čerpat 

informace potřebné k přesnému určení a definování některých pojmů. Konkrétní informace 

k požadavkům na zálohování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií jsou 

dostupné v příslušných normách, zejména v následujících: 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2009. (V této normě jsou uvedeny mj. základní požadavky na 

způsob napájení požárně bezpečnostních zařízení v rámci požárně bezpečnostního řešení 

v nevýrobních objektech.)  

ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. (V této normě jsou uvedeny mj. základní požadavky na 

způsob napájení požárně bezpečnostních zařízení v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ve výrobních objektech.) 

ČSN EN 54-4. Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj. Praha: ČESKÝ 

NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 1999. (V této normě jsou uvedeny požadavky na samostatný 

napájecí zdroj umístěný v ústředně elektrické požární signalizace, jeho nabíjení, provoz a 

údržbu.) 

ČSN 27 4014. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů 

určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2007. (V této normě jsou uvedeny mj. požadavky na napájení evakuačních výtahů, 

včetně záložních zdrojů elektrické energie.) 

ČSN EN 81-72. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů 

určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2003. (V této normě jsou uvedeny mj. požadavky na napájení požárních výtahů, 

včetně záložních zdrojů elektrické energie.)  

ČSN ISO 8528-1. Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími 

motory – Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. (V této normě jsou specifikovány charakteristiky 

jednotlivých druhů dieselových generátorů v závislosti na odlišných režimech provozu 

motorů, včetně diagramů, grafů a vzorců potřebných pro výpočty výkonových a přetěžovacích 

charakteristik.) 

Důležitý zdroj informací pro řešení obdobných problematik jsou osobní konzultace se 

specializovanými firmami a data některých strojů a zařízení uvedená jejich dodavateli a 
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výrobci. Při konzultacích byly řešeny zejména okolnosti projektů, montáží a servisů motorů a 

baterií. Od některých firem byly poskytnuty odborné dokumenty a články, které byly 

významným přínosem při vzájemném srovnávání různých typů záloh. 

Dva odborné interní dokumenty společnosti APC (American Power Conversion) jsou velmi 

doporučeným a odborným zdrojem informací ohledně dostupnosti UPS (zejména 

ekonomické). Vzhledem k složitosti a odborné hloubce nebyly tyto informace v práci 

podrobně řešeny, pouze uveden pojem „dostupnost“. Pro odborníky v oblasti elektrotechniky 

je to však velmi doporučený a užitečný zdroj informací. jedná se o následující dokumenty:  

MCCARTHY, Kevin. AMERICAN POWER CONVERSION. Srovnání konfigurací návrhů systémů UPS. USA, 

2004, 28 s. 

AMERICAN POWER CONVERSION. Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení 

stojanů. USA, 2003, 23 s. 
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1. Druhy PBZ a požadavky na zdroje elektrické energie 
Nyní budou uvedeny požadavky potřebné z hlediska zaměření cíle práce, využitelné 

pro pozdější úvahy a praktické řešení problému. Jde zejména o požadavky vyplývající 

z norem a legislativy pro požární ochranu (resp. nároky na elektrotechnickou konstrukci 

záložního zdroje elektrické energie jako na zařízení zálohující vyhrazené druhy požárně 

bezpečnostních zařízení). Požadavky vyplývající z elektrotechnických norem řešících 

komplexně záložní zdroje elektrické energie (jejich elektronické, konstrukční a jiné řešení) 

jsou z praktických důvodů zařazeny do kapitol řešících jednotlivé druhy zdrojů. 

1.1. Obecné požadavky na PBZ podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 

Na zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií jsou kladeny 

požadavky v normách pro požární bezpečnost staveb výrobních a nevýrobních objektů. 

V následujících kapitolách bude vycházeno mj. z těchto obecných požadavků. Tyto obecné 

požadavky jsou následně zhodnoceny a srovnány s požadavky dalších zdrojů a norem pro 

konkrétní druhy požárně bezpečnostních zařízení. Dá se předpokládat, že během tohoto 

postupu budou nalezeny další konkrétní podněty k řešení v této práci. Nejdříve je potřeba 

vytipovat jednotlivé druhy těchto zařízení, které jsou stěžejní pro protipožární zabezpečení 

budov nebo pro zajištění bezproblémového požárního zásahu.  

Zařízením sloužícím k protipožárnímu zabezpečení objektu musí být dodávána 

elektrická energie minimálně ze dvou na sobě nezávislých (redundantních) zdrojů elektrické 

energie [1, 2]. V praxi se setkáváme s tím, že primárním zdrojem je napájení ze sítě NN (VN), 

záložním zdrojem potom může být jedna z následujících variant: 

- napájení smyčkou z NN (VN) nezávislé na výpadku primárního zdroje až na úroveň 

uzlů 110/22 kV 

- bateriový systém 

- systém s dieselovým motorem (generátorem) 

Tyto varianty lze rozdělit a popsat mnohem podrobněji, než je uvedeno v normách pro 

PBS [1, 2]. Jednotlivé typy lze rozdělit do určitých podskupin a kategorií podle různých 

kritérií, což pomůže konkrétnímu posouzení jejich využití pro jednotlivé druhy PBZ. Toto 

rozdělení a podrobnější popis bude provedeno v dalších částech práce. 

Dále norma klade důraz na spuštění záložního napájení. V případě potřeby zálohování 

o větším rozsahu bývají budovy standardně napájeny dieselovým generátorem. V tomto 

případě jde o nastartování motoru. Pokud je motor startován, dochází během jeho roztáčení 

k tzv. přerušení, které zpravidla trvá řádově několik sekund. Některé druhy moderních 
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elektrických spotřebičů (včetně některých vyhrazených druhů PBZ) však vyžadují 

bezvýpadkovou zálohu, při které nedochází ke znatelnému přerušení dodávky proudu ve 

chvíli, kdy motor startuje. Proto je potřeba zálohování zkombinovat se systémem UPS 

(Uninteruptable Power Supply), tzv. „systémem nepřerušitelného (nepřetržitého) napájení“. 

Pokles napětí je v takovém případě zanedbatelný (řádově v milisekundách), spotřebič ani 

člověk jej nezaznamená. V současné době existují speciální zařízení (ekonomicky poměrně 

nákladná), která představují nejvyšší vývojový stupeň dieselových generátorů. Jde o dieselový 

motor obohacený o speciální typ UPS a speciální rozvaděčový systém. Tento systém se jako 

celek nazývá NZ kvadrát. Opačným extrémem je dieselový motor bez automatického startu. 

V tomto případě se oproti standardu prodleva v dodávce proudu naopak znatelně zvyšuje, 

jelikož je zapotřebí obsluhy, která uvede motor do chodu. Normy PBS zmiňují obě tyto 

varianty. Hovoří o systému UPS a vhodnosti zvážení zálohování některých požárně 

bezpečnostních systémů bezvýpadkovým zdrojem napětí. Oproti tomu také klade nároky na 

start záložního zdroje a připouští variantu manuálního startu. Výpadek proudu však musí být 

okamžitě signalizován do místa trvalé obsluhy.  

V těchto normách [1, 2] je zároveň stanoveno, pro které typy PBZ nesmí být jako 

záložního zdroje elektrické energie použito smyčky NN (smyčky VN). Je to pro následující 

zařízení: 

- pro PBZ zajišťujících únik osob v únikových cestách typu C nebo zásah jednotek 

požární ochrany ve vnitřních zásahových cestách 

- pro požární nebo evakuační výtahy v objektech s požární výškou nad 22,5 m 

- pro všechna PBZ v budovách se střešním pláštěm v průměrné výšce více než 45 m nad 

polohou prvního nadzemního podlaží 

- pro všechna PBZ v jiném než prvním nadzemním podlaží výrobního prostoru, kde se 

vyskytuje více než 300 osob 

- v objektech, kde je tento druh zálohování vyloučen jinou normou nebo předpisem, 

nebo kde by mohl přivodit technologickou havárii 

V některých případech je určitě vhodné vypracovat diagram odběru spotřebičů a 

zatížení záložních zdrojů v případě výpadku. Podle tohoto se posléze – mimo jiné – odhaduje 

jmenovitý výkon záložního zdroje. Jeho velikost je závislá na požadavcích na výkon 

jednotlivých spotřebičů připojených k tomuto zdroji. Pokud by v případě selhání jiného zdroje 

musel převzít i jeho zátěž, musí se počítat i s touto variantou a daný zdroj podle toho 

dimenzovat. Špatný odhad výkonu zdroje by mohl vést ke zbytečným pozdějším finančním 

nákladům. 



6 

 

První zajímavý scénář nepřímo nabízí odstavec v části 12.9.1 normy ČSN 73 0802 (v 

normě ČSN 73 0804 je to část 13.10.1), který mluví mj. o tom, že v případě požáru musí být 

veškerá zařízení nesloužící k požárnímu zabezpečení objektu alespoň v postiženém požárním 

úseku odpojená od dodávky elektrické energie. Tato povinnost nás může vést k zamyšlení nad 

scénářem současného požáru a výpadku proudu a řešení, jak se toto aplikuje v praxi. 

Podrobně je tato problematiku zpracována v samostatné kapitole „Automatické odpojení 

zařízení nesloužících jako PBZ“. 

1.2. Elektrická požární signalizace podle ČSN EN 54-4 

Norma ČSN EN 54 [3] (Elektrická požární signalizace) je český překlad evropské 

normy EN 54 vydaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a 

je plnohodnotným zněním původní verze v originálním jazyce. Ve čtvrté části této normy 

nazvané „Napájecí zdroj“ jsou stanoveny požadavky na napájecí zdroj EPS (v původní normě 

„power supply equipment“). Aby tento zdroj pro EPS vyhovoval normovým požadavkům, 

musí být v souladu s požadavky na parametry, vlastnosti a zkoušku v kapitolách 4-9 čtvrté 

části této normy. 

V normě [3] jsou také stanoveny požadavky na tzv. základní napájecí zdroj - primární 

zdroj elektrické energie pro EPS, záložní napájecí zdroj – samostatný akumulátor, který se 

v současné době dodává jako nezbytná součást všech zakoupených systémů EPS a nabíjecí 

zařízení pro tento akumulátor. Na systémy EPS jsou tedy kladeny v příslušné normě 

požadavky, jaké jsou kladeny obecně na požárně bezpečnostní zařízení např. v normách 

ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 (viz literatura [1] a [2]), tzn., musí být napájeny ze dvou 

na sobě nezávislých (redundantních) zdrojů elektrické energie. 

V budově může být více náhradních zdrojů elektrické energie – další UPS, dieselový 

generátor apod. Norma [3] však klade jako požadavek, že alespoň jeden z těchto zdrojů musí 

být samostatný dobíjecí akumulátor vybavený nabíjecím zařízením udržujícím akumulátor 

v plně nabitém stavu. Všechny jeho funkce musí být vyzkoušeny podle kapitoly 9 této normy. 

Z toho vyplývá, že i v případě, kdy máme budovu zálohovanou systémem s rotační UPS nebo 

dieselovým generátorem, které mohou být i výkonnější a plně vyhovovat nárokům EPS, 

investor se nevyhne pořízení samostatného akumulátoru pro potřeby EPS. 

Každý zdroj elektrické energie musí být schopen samostatně napájet specifické části 

EPS, pro které je určen a to naprosto nezávisle na dalších napájecích zdrojích. Nesmí být 

ovlivněn jejich výpadkem, odpojení při provádění servisu nebo přetížení. Nabíjení záložního 

akumulátoru musí být navíc zajištěno i při výpadku základního napájecího zdroje, takže musí 
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být podobně nezávislé jako všechny napájecí zdroje. V normě [3] jsou samozřejmě k nalezení 

i požadavky na konstrukci, provedení krytu a umístění, ochranu proti prachu vodě a vše 

související s montáží a instalací napájecího akumulátoru. Tyto okolnosti není nutné v této 

části práce podrobně popisovat. 

Systém napájení EPS musí být schopen signalizace čtyř poruchových stavů. Po dobu 

30 minut od počátku daného stavu musí signalizovat výpadek základního zdroje napájení, 

snížení napětí akumulátoru na 90 % konečného napětí a výpadek nabíječe. Po dobu 15 minut 

od počátku musí signalizovat výpadek záložního zdroje napájení. Jsou kladeny také 

požadavky na charakteristiku nabíjení. Nabíječ musí být automatický a při vybití na konečné 

napětí musí být schopen nabít akumulátor na 80 % jeho jmenovité kapacity za 24 hodin, za 

dalších 48 hodin potom na 100 % jeho jmenovité kapacity. 

V případě dalších záložních zdrojů elektrické energie může být výpadek proudu 

primárního zdroje signalizován dalšími odlišnými způsoby. Signalizace výpadku po dobu 

30 minut je stanovena touto normou a je signalizována osobě zodpovědné za obsluhu EPS 

v objektu. Některé další typy záložních zdrojů (NZ kvadráty, dieselové generátory apod.) jsou 

vybaveny rozvaděči s integrovaným software a modemem pro odeslání zpráv o výpadku ven 

z objektu např. firmě provádějící servis motoru apod. 

Napájení EPS musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky pro požárně 

bezpečnostní zařízení vyplývající z norem pro požární bezpečnost staveb [1] a [2]. Tyto jsou 

uvedeny v předešlé kapitole této práce „Obecné požadavky na požárně bezpečnostní zařízení 

podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804“. 

1.3. Čerpadla stabilních hasicích zařízení podle ČSN EN 12 845 

Podle dotyčné normy [4] můžou být strojovny stabilních sprinklerových hasicích 

zařízení vybaveny dvěma druhy čerpadel – s elektricky a dieselově poháněným motorem. Oba 

druhy motorů jsou spouštěny tlakovým spínačem – reagují na pokles tlaku v potrubí  

na 80 – 60 % (závislé na počtu a pořadí startování čerpadel – přesně stanoveno v normě). 

Pro dieselové motory je v tomto případě stanoveno normou velmi jednoduché kritérium. Start 

motoru musí být automatický a závislý pouze na vlastních zařízeních a příslušenství motoru – 

tzn. motor musí být vybaven vlastní startovací baterií. Elektromotory musí být podle normy 

napájeny ze sítě samostatným elektrickým obvodem opatřeným samostatným ovládacím 

prvkem v hlavním rozvaděči budovy. Čerpadlo je dále vybaveno vlastním rozvaděčem 

napájeným hlavním rozvaděčem budovy. Pojistky motoru musí být dimenzovány na 

startovací proud po dobu nejméně 20 sekund. 
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Pro potřeby navrhování sprinklerových soustav tato norma rozděluje provozy podle 

nebezpečí do 3 základních kategorií LH, OH a HH (které se dále dělí). Pro každou z těchto 

kategorií je stanovena minimální doba dodávky vody do spuštěných sprinklerových hlavic. 

U elektromotorů musí být tato dodávka zajištěna během čerpadla. Tato doba je tedy zároveň 

i kritériem pro výdrž záložního zdroje. Pro jednotlivé provozy podle normy 

ČSN EN 12 845 [4] jsou tato kritéria následující: 

- provozy LH: 30 minut 

- provozy OH: 60 minut 

- provozy HH: 90 minut 

Z hlediska výkonu jsou kapalinová čerpadla s elektromotorem náročná zařízení a díky 

tomu je složitější i dimenzování záložního zdroje. Charakteristika elektromotoru má velké 

nároky na odběr proudu při startování. Z tohoto hlediska musíme zvlášť posoudit bateriové 

záložní zdroje a dieselové generátory, jelikož každý z nich reaguje jinak na přetížení vyvinuté 

při rozbíhání elektromotoru. 

1.4. Zařízení podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 zajišťující evakuaci osob  

Do této kategorie patří z praktických a funkčních hledisek následující zálohovaná 

zařízení podle [1] a [2]: 

- zařízení k odvodu kouře a tepla 

- evakuační výtahy 

- nouzová osvětlení 

- požární sirény 

- evakuační rozhlas a domácí rozhlas s nuceným poslechem 

- další zařízení ovládaná EPS sloužící k zajištění evakuace osob 

Projektová dokumentace PBŘ stanoví předpokládanou dobu evakuace. Tato doba je 

stanovena výpočtem konkrétně pro každou budovu. V normě jsou tabulkou stanoveny 

maximální hodnoty pro tuto dobu, přičemž projektant by měl postupovat tak, aby tyto mezní 

časy nepřekročil. Nejvyšší hodnotou je zde 30 minut. Dá se předpokládat, že všechna zařízení 

sloužící k evakuaci by měla být zálohována elektrickou energií po dobu předpokládané 

evakuace (tedy maximálně 30 minut). Na některá zařízení jsou však kladeny vyšší nároky. Je 

důležité si uvědomit, že některá zařízení můžou po evakuaci osob sloužit k podpoře provádění 

požárního zásahu. Kromě předpokládané doby evakuace jsou tedy kladeny ještě konkrétní 

nároky na následující zařízení: 
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1) Nouzové osvětlení může mít podle situace normou stanovenou funkci až po dobu 

60 minut. 

2) Technická zařízení k řízení evakuace podle 10.20.1 normy ČSN 73 0804, zařízení 

k odvodu kouře a tepla z chráněných únikových cest a evakuační výtahy nesmí být 

vyřazeny z provozu po dobu dvakrát vyšší, než je předpokládaná doba evakuace. 

Dodávka vzduchu navíc podle normy v nejvyšším stupni chráněné únikové cesty 

(tj. typ C) je stanovena alespoň na 45 – 60 minut (podle toho, jestli slouží také jako 

zásahová cesta pro jednotky požární ochrany). 

Pro rozdělení zařízení podle nároků na dobu napájení můžeme v této fázi úvahy 

postupovat následujícími způsoby: 

a) Pro zjednodušení budeme uvažovat pro zálohování všech PBZ v této kapitole 

maximální čas použitý v této kategorii, tj. 60 minut. 

b) Posoudíme každé zařízení zvlášť jako samostatně zálohovaný prvek. (Toto řešení je 

zbytečně neužitečné a komplikované.) 

c) Určíme společný čas pro zálohování zařízení s relativně malými nároky na výkon 

v porovnání s některými dalšími typy PBZ. V této kategorii budou nejvyšší nároky 

na výkon u evakuačních výtahů a ZOKT. Proto budou tato zařízení posouzena zvlášť a 

u ostatních evakuačních zařízení bude stanovena jednotná dobu napájení energií, což 

je z těchto tří postupů nejrozumnější. V konečném důsledku nám v extrémním případě 

u všech těchto PBZ vyjde doba napájení přibližně 60 minut. 

Nároky na výkon zdroje jednotlivých druhů PBZ budou zpracovány do samostatné 

kapitoly. 

1.5. Požadavky na napájení evakuačních a požárních výtahů 

Pro tato zařízení máme specifické normy – v případě evakuačních výtahů je to 

ČSN 27 4014 [19] a v případě požárních výtahů ČSN EN 81-72 [20]. Pro oba druhy je 

v příslušné normě uvedeno, že musí být napájeny ze dvou redundantních zdrojů, přičemž 

minimální doba zálohy je 45 minut. Doba zálohy je dimenzována podle jmenovitých 

požadavků na výkon a záložní zdroj musí být umístěn v prostoru bez požárního rizika 

U požárních výtahů je zde navíc požadavek, že zdroje energie musí poskytovat takový výkon, 

aby jízda kabiny z podlaží ovládaného hasiči do nejvyššího podlaží nebyla delší než 

60 sekund. 

Napájení požárních a evakuačních výtahů (včetně záložních zdrojů) by se mělo řídit 

výše uvedenými normami, které primárně a dostatečně tuto problematiku řeší. V normách 
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PBS [1, 2] je napájení těchto výtahů uvedeno poněkud zjednodušeně (podle některých 

odborníků nedostatečně) a nejsou zde uvedeny všechny požadavky. 
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2. Druhy záložních zdrojů 

Na záložní zdroje můžeme pohlížet podle různých kritérií. V následujících kapitolách 

uvedeme nejvhodnější kritéria a podle nich potom provedeme následnou klasifikaci. 

2.1. Rozdělení podle druhu zátěže 

Elektrické spotřebiče (zátěže) se v základě dělí na stejnosměrné a střídavé – z toho 

vyplývá požadavek na to, k jakému druhu zdroje elektrického napětí musí být připojeny. 

Pokud máme požadavek na primární zdroj elektrické energie, vyplývá z něj úplně stejný 

požadavek na záložní zdroj elektrické energie. Z tohoto důvodu musíme i záložní zdroje 

elektrického napětí rozlišovat na stejnosměrné a střídavé. Pokud použijeme stejnosměrný 

zdroj pro střídavou zátěž (nebo naopak), musíme provést určitá technická opatření, která nám 

zajistí, že splníme požadavky dané druhem zátěže. Standardní hodnota frekvence v síti je 50 

Hz. Na tuto hodnotu jsou navrženy spotřebiče a z této vlastnosti zdrojů bude vycházeno při 

jejich posuzování. 

2.1.1. Stejnosměrná zátěž 

Zdrojem stejnosměrného napětí je standardně baterie. Zátěžemi bývají slaboproudá a 

datová zařízení, některá telekomunikační zařízení apod. Některé telekomunikační provozy 

mají velké nároky na velkokapacitní odběry stejnosměrného proudu, proto existují i velké 

bateriové systémy jako zdroje stejnosměrných napětí. Pro změnu střídavého napětí 

na stejnosměrné se v praxi používají usměrňovače, které mohou zároveň i měnit hodnotu 

napětí (podle potřeby). 

2.1.2. Střídavá zátěž 

Střídavé napětí je vyráběno například dieselovým generátorem. Za zdroj střídavého 

napětí se považují také UPS. Jejich princip je poněkud složitější, těmto zařízením je věnována 

samostatná kapitola. Tento druh napětí je dále produkován energetickou sítí, jako primárním 

zdrojem elektrické energie většiny budov. Většina elektrických zařízení připojených na tzv. 

silnoproud je střídavou zátěží. Pokud budeme potřebovat napájet střídavou zátěž ze zdroje 

stejnosměrného napětí, použijeme tzv. střídače (opak usměrňovačů). 

2.2. Jednotlivé druhy zdrojů podle konstrukce 

V následujících kapitolách budou přiblíženy čtyři druhy zdrojů elektrické energie, 

které byly definovány jako stěžejní pro základní řešení tohoto problému. Jedná se o bateriové 

systémy, UPS, dieselové generátory a NZ kvadráty. Předem si musíme uvědomit, že UPS je 
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v podstatě konstrukčně „vylepšená“ baterie a NZ kvadrát je konstrukčně „vylepšený“ 

dieselový generátor rozšířený o speciální typ UPS a další funkce. Pokud chceme 

charakterizovat vlastnosti těchto zdrojů, musíme vycházet z této představy. Osoby 

z elektrotechnické praxe často o UPS mluví jako o „bateriích“ a rozhodně to není špatně. 

Bateriovým systémem bude v této práci nazývána tzv. „natvrdo připojená baterie“, která 

konstrukčně nesplňuje funkce UPS a není vyráběna a dodávána jako UPS. 

U záložních zdrojů elektrické energie obecně platí, že čím větší zátěž jsou schopné 

přebrat (tj. dosahují vyšších výkonů), tím větší mají rozměry a hmotnost. Toto platí u baterií i 

motorů. 

2.2.1. Bateriové systémy 

Pokud se mluví o baterii jako o zdroji elektrické energie, tak jeden z nejpodstatnějších 

faktů je ten, že jednoduše připojená soustava baterií je zdrojem stejnosměrného napětí. 

Baterie je zároveň velmi dobře přetížitelná. V dnešní době již existují velmi rozsáhlá 

projektová řešení obsahující bateriové zdroje o vysokých kapacitách (viz Obrázek 1). Tento 

druh zálohy je v jistých ohledech velmi kvalitní, nicméně není vhodný pro všechny situace. 

V této kapitole nebudeme baterie více rozvádět, jelikož o jejich vlastnostech, výhodách i 

nevýhodách se dozvíme ještě mnoho informací, mj. ve spojitosti se zdroji UPS. 
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Obrázek 1 Soustava zapojení baterií u vysokokapacitního stejnosměrného zdroje (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

2.2.2. UPS, princip jejich funkce a druhy 

Zkratka UPS znamená „Uninterruptable Power Supply“, tzn. česky „Zdroj 

nepřerušitelného napájení“. Obecně UPS obsahuje zdroj elektrické energie (nejčastěji 

bateriový – rotační UPS se budeme věnovat zvlášť). Je konstruována tak, aby byla napájena 

střídavým napětím a také aby ho produkovala. To v případě bateriové UPS znamená 

konstrukci sestávající z bateriového zdroje elektrického napětí, nabíjecího zařízení, vodičů a 

dalších komponentů, mj. střídačů a usměrňovačů. UPS bývá jako celek esteticky řešena 

v kapotě, přičemž u rozměrově větších UPS se mohou baterie umístit externě do zvláštní 

místnosti (což se dělá i z funkčních důvodů – např. kvůli udržení teploty). Prakticky plní UPS 

dvě základní funkce a z těchto důvodů se také instaluje do budov. Při pořizování UPS by se 

tyto dvě funkce rovněž měly zhodnotit a pokusit se určit, která z nich je prioritní, jelikož UPS 

se konstrukčně liší a každý druh má trochu jiné předpoklady a kritéria použití. Dvě funkce 

UPS jsou následující: 

1) zkvalitnění dodávky elektrické energie (potlačení poruch a rušivých vlivů v síti a 

kolísání proudu při přepnutí zátěže na baterie UPS) 

2) kapacita dodávky elektrické energie při výpadku sítě (funkce záložního zdroje) 
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Jak již bylo zmíněno, z konstrukčního hlediska se UPS dělí do několika kategorií. 

Tyto jednotlivé druhy jsou zároveň použitelné jen v určitém rozmezí elektrických výkonů, pro 

které jsou konstrukčně řešeny. Toto rozdělení je navrženo např. v odborném článku řešícím 

bateriové a rotační UPS [5]. Podle této koncepce můžeme rozlišit čtyři základní druhy 

bateriových UPS (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1 Přehled konstrukčních typů bateriových UPS [5] 

typ UPS výkonové rozpětí 

UPS Off-Line 350 VA – 500 VA 

UPS Line-Interactive 500 VA – 5 kVA 

UPS On-Line / dvojitá konverze 500 VA – 5 MVA 

UPS On-Line / delta konverze 60 kVA – 5 MVA 

 

Z této tabulky si můžeme také udělat představu o tom, který druh UPS bude 

nejkompaktnější a který naopak rozměrově i hmotnostně náročnější – UPS zálohující malý 

výkon bude logicky menší. 

 

Obrázek 2 Centrum řízení velkokapacitního bateriového zdroje UPS (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 
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Obrázek 3 Centrum řízení velkokapacitního bateriového zdroje UPS - detail na ovládací panel (fotoarchiv KMP-

energo s.r.o.) 

V následujících kapitolách se seznámíme s bateriovými a rotačními UPS. Tyto dva 

typy záložních zdrojů se liší v mnoha charakteristikách (viz kapitoly k tomu určené) – 

principem konstrukce, proudovou charakteristikou, dobou zálohování apod. Jejich společným 

rysem a důvodem, proč se uvádí ve stejné kategorii záložních zdrojů je fakt, který vyplývá ze 

společného názvu „UPS“ – tj. snaha zkonstruovat zařízení, které nám umožní spustit zálohu 

sítě bez přerušení při výpadku. Velké zdroje tohoto typu jsou řízeny pomocí vlastních 

rozvaděčů a ovládacích panelů (viz Obrázek 2, Obrázek 3), které jsou často v oddělené 

místnosti od baterií (u baterií musí být udržována konstantní teplota). Z bateriových UPS 

konstrukčně vychází výjimku tvořící poslední technologie rotačních UPS „Fly Wheel“. Jedná 

se také o stacionární UPS, ve které se místo akumulátorů nachází setrvačníkové těleso 

(viz [5]). Nicméně fyzikální princip výroby elektrické energie pomocí baterie a Fly Wheel je 

diametrálně odlišný. 

UPS Off-Line 

Nejjednodušší a nejmenší je UPS této řady (někdy také označovaná jako Stand-By [5], 

schéma viz Obrázek 4). Slouží k zálohování jednotlivých zařízení o menším významu a 
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zejména nenáročných na již zmíněnou kvalitu proudu (snesou rušivé jevy v síti a kolísání při 

přepnutí ze sítě na baterii). Mohou být použity pro zálohování jednodušších zařízení a 

počítačů. UPS obsahuje vstupní přepěťovou ochranu a nabíječ baterií. Baterie jsou nabíjeny 

obvody nabíječe za provozu sítě. Zařízení je připojeno na veřejnou síť a v případě porušení 

elektrické energie (tímto je myšleno podpětí nebo přepětí v síti nebo přerušení dodávky 

energie ze sítě) sepne přepojovač v obvodu UPS a zátěž je napájena z baterií UPS – 

stejnosměrné napětí baterie je měněno střídačem na stabilizované střídavé napětí. 

 

Obrázek 4 Zjednodušené schéma zapojení UPS Off-line (obrázek autora) 

UPS Line-Interactive 

Tato UPS (schéma viz Obrázek 5) má baterie dobíjené přímo přes obvod střídače, přes 

který je také za provozu filtrované napětí ze sítě. Tato UPS je schopna potlačit určité kolísání 

napětí v síti, takže jako na porušení elektrické energie reaguje pouze na vysoké přepětí nebo 

hluboké podpětí v síti nebo na výpadek sítě. Toho je UPS schopná díky transformátoru 

s odbočkami – tedy aniž by brala el. energii z kapacity baterie. Opět je zde ale přepojovač 

řešený tak, že při spuštění zálohy dojde k výpadku trvajícímu několik milisekund, který je 

citlivými zařízeními zaznamenatelný. V tomto se tato UPS neliší od UPS Off-Line. Vzhledem 

ke svojí konstrukci už může zálohovat i poněkud významnější zařízení, např. větší počítačové 

celky firem apod. avšak jen takových, u kterých nevadí skokové zakolísání napětí při 

přepnutí. 
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Obrázek 5 Zjednodušené schéma zapojení UPS Line-Interactive (obrázek autora) 

UPS On-Line / dvojitá konverze 

 

Obrázek 6 Zjednodušené schéma zapojení On-line UPS s dvojitou konverzí (obrázek autora) 

V této UPS (schéma viz Obrázek 6) je vytvořen stejnosměrný meziobvod pomocí tzv. dvojité 

konverze, která spočívá ve dvojí přeměně napětí ze střídavého na stejnosměrné a zpět, 

přičemž na stejnosměrném meziobvodu je připojena baterie UPS. Při funkčním stavu sítě jsou 

baterie dobíjeny přes usměrňovač a díky tomuto uspořádání se na dodávané energii neprojeví 

žádný výpadek – to zajišťuje i pro citlivější zátěže stálý čistý sinusový průběh. Z tohoto 

důvodu je UPS používána pro velká důležitá zařízení sloužící pro přenos dat apod., zejména 
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pro zařízení nejvyšší důležitosti kladoucí nároky na úplnou eliminaci chyb sítě a její 

maximální stabilitu. Pro případ poruchy UPS je zařízení vybaveno statickým bypassem. 

UPS On-Line / delta konverze 

UPS vybavená tímto typem konverze (schéma viz Obrázek 7) je rozdílná v tom, že 

konverzi nepodléhá veškerá energie ale pouze její rozdíl mezi vstupem a výstupem. Obvod je 

vybaven delta transformátorem a delta invertorem, který rozděluje napětí na část, která 

podléhá konverzi a na větší zbytek, který proteče druhým obvodem. Konstrukce přitom taktéž 

– jako první typ on-line UPS – garantuje čistý sinusový průběh napětí a eliminaci kolísání a 

chyb v síti. Velkou výhodou delta konverze je vysoká účinnost a kompatibilita s diesel-

generátory elektrické energie, které není nutné předimenzovat tak vysoce, jako u předešlého 

typu. V měniči vzniká velké množství tzv. vyšších harmonických, které představují 

nezanedbatelnou zátěž pro generátor a jelikož u této UPS teče obvodem s baterií pouze malá 

část energie, je i tato zátěž podstatně menší. V jiném případě by se musel diesel-generátor 

výkonově předimenzovat oproti připojené UPS, což je podstatný fakt při součinnosti UPS a 

motorového generátoru. Toto je také výhoda rotační UPS, která neobsahuje baterie, a tudíž 

nevytváří vyšší harmonické jako bateriová UPS. 

 

Obrázek 7 Zjednodušené schéma zapojení On-line UPS s delta konverzí (obrázek autora) 

Rotační UPS 

Rotační UPS je zařízení, které má již letitou praxi a vlastní historický vývoj. 

V podstatě pracuje na principu zálohování energie do rotujícího setrvačníku s alternátorem. 
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Při výpadku je využita mechanická energie uložená v setrvačníku. Způsob jejího využití již 

závisí na dané konstrukci UPS (viz dále). Jeden ze základních rozdílů, které pro nás vyplývají 

z charakteristik rotačních a bateriových UPS, je doba zálohy. Rotační UPS slouží k tzv. 

„překlenutí“ přerušení dodávky energie před startem jiného záložního zdroje, protože 

mechanická energie setrvačníku je po odpojení sítě časově omezená. Tato UPS se dá 

v principu rozdělit na dvě základní skupiny, podle způsobu a polohy uložení rotačního 

setrvačníku.  

Rotační UPS na společné hřídeli: 

Tento typ byl prvotně využívaný typ se setrvačníkem uloženým na společné ose 

hřídele UPS s hřídelí motoru dieselového generátoru. Při režimu sítě bez poruchy je 

setrvačník roztáčen energií dodávanou sítí. Při výpadku se setrvačník přepne do funkce 

alternátoru a sepne spojka, která spojí rotor setrvačníku a rotor motoru, takže je setrvačník 

mechanicky využit k roztočení motoru. Zbytek energie je díky alternátoru použit na zálohu 

sítě, než dosáhne motor plného výkonu a otáček (motor bývá zpravidla neustále předehříván 

pro usnadnění rychlého startu). Tyto UPS můžeme dále rozdělit (rozdělení podle literatury 

[5]) na 3 základní typy – NO-Break, Short-Break, KIM modul. Konstrukčně jednodušší  

NO-Break a Short-Break se liší v podstatě v jedné věci – NO-Break umožňuje start bez 

přerušení, u Short-Break dochází k přerušení řádově v milisekundách. Tyto typy sice slouží 

k záloze přerušení při startu, poskytovaný proud však není nijak extrémně kvalitní. Dochází 

k výkyvům frekvence apod. V době vzniku těchto prvních konstrukcí však nebylo velké 

množství datových a informačních technologií, takže to nepředstavovalo závažný problém. 

KIM modul je novější konstrukce, u které se část alternátoru (setrvačníku) skládá 

z vnitřního a vnějšího rotoru s klecovým vinutím. Mezi setrvačníkem KIM modulu a vlastním 

dieselovým motorem se nachází část s alternátorem (otáčkově synchronní generátor 

s vnitřním rotorem KIM modulu). Všechny tyto tři části jsou odděleny spojkami.  Vnější rotor 

KIM modulu se pohybuje s vyššími otáčkami, než vnitřní (konkrétně je ve zdroji [5] uveden 

poměr otáček vnitřního a vnějšího rotoru 1500 : 2600). Při výpadku je motor roztáčen 

setrvačníkem (střední část soustrojí), který se přepíná do funkce alternátoru. V tomto 

přerušení je síť zálohovaná pomocí napětí indukovaného v KIM modulu. Po dosažení plného 

výkonu převezme zátěž alternátor. 

Technologie Fly Wheel: 

Fly Wheel (viz [5], schéma zapojení viz Obrázek 9) je moderní typ rotačního 

setrvačníku UPS. Tato kapitola je důležitá k seznámení s tímto typem UPS, neboť tato 

technologie je využita jako součást dnešního nejvyššího vývojového stupně systémů pro 
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zálohování elektrické energie ve spolupráci s DG (viz Obrázek 8 – zde stacionární rotační 

UPS Active Power dodávaná v kontejneru NZ2 od Phoenix-Zeppelin s DG Caterpillar). 

 

Obrázek 8 Stacionární rotační UPS Active Power v kontejneru NZ2 (v pravé části) spolu s DG (v levé části) 

(fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Setrvačník v této rotační UPS není uložen na společné hřídeli s motorem, ale je 

využíváno mnohem modernější a pokročilejší technologie (samozřejmě také ekonomicky 

dražší). Jedná se o válec rotující v samostatné skříni (odtud také pochází někdy používaný 

hovorovější název „skříňová UPS“). Z důvodů eliminace ztrát energie na tření je rotor uložen 

v prostoru vakua nebo helia. Je stabilizovaný za pomoci speciálních elektromagnetických 

ložisek. Samotný rotor váží přibližně 200 kg (podle výrobce). Celá technologie se zpravidla 

ukládá do dvou skříní, kdy v jedné je uložen setrvačník a ve druhé jsou umístěny řídící 

obvody, ovládací software apod. Elektrorozvaděč UPS (skříň č. 2) umožňuje svojí konstrukcí 

programovatelnost a nastavitelnost celé zálohy sítě podle požadavků projektu. Tato UPS 

dosahuje vysokých účinností (účiník roven cca 0,8) při plném zatížení. Při nižších proudech 

se účinnost snižuje (rostou jalové proudy). Z důvodů posouzení a srovnání těchto typů zdrojů 

a UPS byly v předešlých kapitolách popisovány principy tvrdých a měkkých zdrojů elektrické 

energie. Z měkké charakteristiky Fly Wheel (jakožto mechanického zdroje energie) vyplývá 
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nevýhoda, kterou je nízká přetížitelnost při připojení zátěže. Naopak jsou zde ze stejného 

důvodu hladší průběhy vzájemného proudového přetížení při součinnosti s dieselovými 

motory, neboť ty vyrábí proud o podobné kvalitě a charakteristice. 

Hlavní předností je pravděpodobně vytvoření asi 15-ti sekundové překlenovací zálohy, 

která skutečně zaručuje napájení zcela bez přerušení (třeba i v řádu milisekund), a to proudem 

o poměrně vysoké kvalitě. Při přepnutí ze sítě na tuto UPS se nehovoří o přerušení, spíše 

může dojít na lehký pokles napětí v řádu několika period (několik milisekund). Po této 

odchylce se veličiny vrátí zpět na nominální hodnotu. 

 

Obrázek 9 Zjednodušené schéma zapojení stacionární rotační UPS (obrázek autora) 

2.2.3. Dieselové generátory 

Dieselový generátor elektrické energie (v normách řady ČSN ISO 8528 [6] se pro něj 

používá pojmu „zdrojové soustrojí střídavého napětí poháněné pístovým spalovacím 

motorem“, laicky často označovaný jako „diesel-agregát“) je záložní zdroj elektrické energie, 

u kterého se využívá rotačního pohybu k indukci střídavého elektrického napětí. 

V nejjednodušším technickém popisu se jedná o mechanicky pracující stroj sestávající 

z motorové a generátorové části (resp. ještě chladící zařízení a nádrž na naftu). Jak jsem již 

zmínil dříve, i u tohoto zdroje platí, že rozměry a hmotnost zdroje jsou přímoúměrné jeho 

výkonu. Menšími motorovými generátory (např. 10 kW) se nebudeme zabývat. Obecně se 

budeme věnovat spíše konstrukčně větším zařízením o podstatně vyšších volt-ampérových 

charakteristikách (zálohy celých budov apod.). 

Pro lepší orientaci v oblasti zátěží je dobré zmínit fakt, který si neuvědomuje každý, 

přestože je dost podstatný a nezanedbatelný. Motor disponuje určitým mechanickým 
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výkonem. Výsledkem je výkon, který nám poskytuje záložní zdroj jako celek. Tento výkon je 

často v tabulkách výrobců uváděn v kVA. Dále je uváděn výkon v kW, který je k dispozici 

pro danou zátěž. Požadavek na typ zdroje může být z hlediska zátěže daný v kVA a někdo by 

mohl dojít k názoru, že toto číslo se rovná velikosti připojené zátěže uvedené výrobcem v kW. 

Tyto dvě hodnoty se však v žádném případě nerovnají! Mezi velikostí zátěže uvedené v kW a 

v kVA existuje přepočet, který se řídí druhem dané zátěže a dá se přesně spočítat až po 

projektově přesném určení připojených zátěží. Hodnota v kVA (je součtem činného a tzv. 

jalového výkonu) je vyšší než v kW a u menších zdrojů (kolem 50 kW) se o něco málo liší, 

zatímco u největších zdrojů (nad 1000 kW) se hodnota může lišit třeba o 300 kVA. Po 

konzultaci s odbornými firmami jsem zjistil, že odborníci a dodavatelé v oboru silnoproudé 

elektrotechniky z důvodu přesnosti raději kalkulují s hodnotou v kVA, z tohoto důvodu by se 

měli naučit toto tolerovat a praktikovat i ostatní inženýři, např. odborníci v požární ochraně. 

Firma Caterpillar má například ve svých tabulkách [7] uvedeny hodnoty obě, což je ideální. 

Určitě je ale potřeba naučit se zorientovat v tom, co která hodnota znamená. Pokud je uvedena 

v manuálu zdrojů hodnota v kVA, je zřejmé, že je pouze přibližná, neboť výrobce pouze 

předpokládá určitý druh zátěže a její charakteristiky. Jak už bylo zmíněno, tak hodnota v kVA 

je závislá na druhu zátěže. 
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Obrázek 10 Dieselový generátor při instalaci do budovy (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Každý záložní dieselový generátor (DG např. viz Obrázek 10) musí ještě splňovat 

požadavky, které nepatří do oboru tzv. elektrické konfigurace, nicméně musíme je zohlednit. 

Proto je potřeba počítat s tím, že inženýr navrhující generátor se může setkat při řešení 

projektu i s jinými problémy, než jsou požadavky na výkon, rozběhové proudy, napájecí 

napětí a výkyvy frekvencí. Mimo tohoto musí být zdroj ještě dimenzován podle požadavků na 

odvod spalin, chlazení motoru, produkci hluku a vibrací a palivové hospodářství. Návrh 

množství paliva a eventuelně závisle na tom i externí nádrže úzce souvisí i se zvoleným 

režimem provozu generátoru. 

2.2.4. NZ2 jako kombinace UPS a dieselových generátorů 

Jedná se o speciální vývojový stupeň záložního zdroje elektrické energie dodávaný 

firmou Phoenix-Zeppelin (Tato firma je výhradním dodavatelem strojů Caterpillar pro ČR.)  
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Obrázek 11 Hotový kontejner NZ2 (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Existuje obecně možnost projektovat UPS (ať už rotační nebo bateriovou) v kombinaci 

s DG a samozřejmě je možnost toto řešení navrhnout do kontejneru. Zmíněná firma má však 

smlouvu s výrobcem rotačních UPS Active Power (výše zmíněná technologie UPS Fly-

Wheel) a spolu se zdrojovým soustrojím (motorem) Caterpillar vytvořila technologii 

dodávanou jako celek v kontejnerovém provedení pod názvem NZ2 (čteno „NZ kvadrát“, 

viz Obrázek 11). DG Caterpillar umístěný v kontejneru je produktem, který již byl popsán 

dříve a platí pro něj v podstatě vše, co jsme si již o motorových zdrojových soustrojích řekli, 

nebo ještě řekneme. NZ2 se rovněž dodávají v režimech PRIME a STANDBY o stejných 

výkonových kategoriích, jako jsou DG specifikované v katalogu výrobků [7]. Je zde jeden 

zásadní rozdíl. NZ2 je obecně produkován jako spolehlivější stupeň zálohy. Díky svojí 

konstrukci a konfiguraci je zde snaha o maximální vyloučení selhání v situaci, kdy musí 

napájení elektrickou energií přepnout ze sítě na zálohu. Dále z přítomnosti kvalitní rotační 

UPS vyplývá, že jde o systém s překlenutím prodlevy při startu motoru, přičemž v tomto 

případě výrobce uvádí, že jde o zálohu bez přerušení podle normy [6] (tento pojem jsme si již 

vysvětlili dříve). Technologii Active Power se budeme trochu podrobněji věnovat později. 

Nyní si uvedeme základní technické principy, ve kterých se NZ2 liší od obyčejného DG a čím 
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zaručuje vyšší spolehlivost. V podstatě jde o to, že některá příslušenství jsou zde oproti 

klasickému DG dvakrát (primární a záložní), což se samozřejmě ve finále odrazí 

v ekonomické náročnosti při pořízení této zálohy. Konkrétně se jedná o následující 

komponenty: 

- 2 palivová čerpadla 

- 2 startéry motoru 

- 2 startovací akumulátory 

- 1 přídavný externí zdroj energie pro start, kdyby oba akumulátory selhaly (konkrétně 

jde o transformátor, který při selhání akumulátorů vezme energii pro start motoru 

z roztočené UPS – viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 Zapojení zařízení zajišťujícího záložní start motoru z externího zdroje (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

2.3. Kategorie zdrojů podle požadavku na dobu zálohování 

EPS disponuje (kvůli splnění již dříve popsaného požadavku normy [3]) vlastním 

bateriovým zdrojem (jedná se o stejnosměrnou zátěž). Mohu jí však ještě vedle tohoto 

akumulátoru připojit na podstatně větší a spolehlivější zdroj, pokud je již v budově z jiných 

důvodů k dispozici (např. dieselový generátor). Pokud mám prioritu, že EPS je nadstandardně 

důležitá, je to možné. Samostatný bateriový zdroj dodaný jako součást EPS mi nezaručí, že 
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bude PBZ v činnosti po celou dobu i při vzniku dlouhodobého požáru (zpravidla je 

dimenzovaný na zálohu po dobu do příjezdu hasičských jednotek). V rozlehlých budovách 

s vysokým rizikem rychlého rozvoje požáru by určitě stálo za úvahu připojit EPS na zdroj, 

který sice není daný normovým požadavkem, ale zaručuje i to, že EPS bude během požáru 

stále funkční. EPS by potom mohla vedle svojí obvyklé funkce – tj. včasné detekce požáru – 

podpořit funkci sledování šíření požáru i během zásahu hasičů či dokonce monitorovat 

parametry požáru (teplotu apod.), pokud by byl zkonstruován adresovatelný prvek, který by 

zajistil tuto funkci. Tím by se však také zvýšil požadavek na odolnost kabelových tras. 

Samočinná odvětrací zařízení ovládaná EPS jsou funkčně závislá na signálu od EPS 

(resp. jejich automatická funkce). Z tohoto důvodu již byly požadavky definovány dříve. Je 

potřeba, aby přijala impulz od EPS. Následné přirozené odvětrání je již provedeno v závislosti 

na správném naprojektování PBZ. 

Nucené větrání je již komplikovanější, jelikož je potřeba po požadovanou dobu udržet 

v chodu ventilátory – ať již přetlakové, či podtlakové. Jak již bylo řečeno dříve, v extrémních 

případech může být na odvětrání stanoven požadavek až 60 minut zálohy [1, 2]. Jedná se 

o funkci, která musí na prvním místě podpořit bezpečnou evakuaci osob, na druhém místě 

podpořit požární zásah. Stejným způsobem se můžeme dívat na evakuační výtahy, nouzová 

evakuační osvětlení, evakuační rozhlasy a sirény. Z hlediska doby zálohy dojdeme k závěru, 

že musíme po požadovanou dobu splňovat požadavky na výkon těchto zařízení. V tomto 

požadavku dominují velikostí zátěže výtahy a ventilátory a je mu určena samostatná kapitola. 

Pro čerpadla SHZ existují kategorie provozů [4], kdy může být projektem SHZ 

stanoveno zajištění funkce čerpadel po dobu 30 – 90 minut. Pokud se bude jednat o elektrické 

motory, musí být během této doby splněn také požadavek na dodávku elektrické energie. 

2.3.1. Kapacity baterií 

Baterie není na rozdíl od DG mechanicky pracující stroj a neobsahuje mechanicky 

pracující součásti a komponenty. Povaha zdroje je elektrochemická, a tudíž je doba zálohy 

daná kapacitou pro dobu probíhající reakce v akumulátoru. 

Doba zálohy z baterií je udávaná v ampérhodinách. Hodnota kapacity akumulátorů je 

– stejně jako u DG – dána podmínkami používání. Zatímco u DG je to pravidelný a důkladný 

servis, u baterií jsou to např. skladovací podmínky. Pokud se tedy rozhodneme zálohovat 

pomocí baterií (resp. UPS, které baterie obsahují), musíme předpokládat, že budou dány 

podmínky pro jejich uskladnění, zejména meze pro teplotu a vlhkost (viz Obrázek 13). U 
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baterií se také pravidelně měří kapacity a jejich funkčnost. Pokud je baterie stará nebo 

poškozená a není možné ji nabít na danou hodnotu kapacity, je potřeba ji vyměnit. 

Baterie je na rozdíl od DG dobře přetížitelná – při proudových přetíženích ji nemohu 

mechanicky ohrozit (až na výjimky), jako např. DG v chodu. Pokud se však tyto okamžiky 

příliš opakují, mohu ji předčasné vybít, nebo i zničit, pokud si nevšimnu online připojeného 

vybitého akumulátoru a nechám ho dál zatěžovat. Každé proudové přetížení mi zvyšuje odběr 

a snižuje dobu zálohy. V tomto ohledu je zase lepší DG, u kterého je doba zálohy závislá 

pouze na množství paliva. 

 

Obrázek 13 Označení baterie na štítku - baterie má při napětí 12V kapacitu 92Ah pro vybíjení po dobu 10 hodin na 

konečné napětí 1,8V, a to při dodržení provozních podmínek 20°C (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

2.3.2. Provozní režimy dieselových generátorů 

Určení provozních režimů DG je prvním krokem dimenzování (konfigurace) 

pro velikosti zdroje podle dané zátěže či ekonomiky provozu (následuje seznam zátěží a jejich 

charakteristik a určení priorit spouštění těchto zátěží). Charakteristika provozních režimů je 

opět daná normou ČSN ISO 8525-1 [6]. Jsou zde uvedeny celkem čtyři kategorie jmenovitých 

výkonů v závislosti na splnění požadavků na servis a zásobu paliva. Těmito výkony přitom 

rozumíme hodnoty v kW dosažitelné na svorkách na výstupu zdrojového soustrojí 
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(viz Obrázek 14). V normě jsou navíc (články 13.3.1-4) všechny kategorie graficky 

znázorněny. 

 

Obrázek 14 Připojení motoru DG s tzv. deonem - hlavním spínačem DG (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Nyní budou uvedeny kategorie podle normy od té nejvyšší (a ekonomicky 

nejnáročnější) po nejnižší. Toto rozdělení vyplývá v podstatě z následujících vlastností: 

a) Zda je zdroj určen k časově omezenému či neomezenému provozu. 

b) Zda je zatížení zdroje konstantní či proměnlivé (zdroj je konfigurován na 

maximální jmenovitý výkon, nebo na maximální průměrný výkon v průběhu 

daného časového rozmezí). 

Nesmíme zapomenout na velmi důležitou připomínku! Výrobce dieselového záložního 

generátoru dává jasné podmínky k provozu, údržbě a servisu všech součástí zdroje (motor, 

generátor střídavého proudu, řídící a spínací přístroje, chladič…). Pokud zákazník nedodrží 

smluvní podmínky, výrobce nenese zodpovědnost za sníženou životnost tohoto zařízení. 

S tímto souvisí následující citovaný úryvek z normy ČSN ISO 8525-1 [6], který je součástí 

definic všech čtyř kategorií dále popisovaných jmenovitých výkonů (články normy 13.3.1-4): 

„...při dohodnutých provozních podmínkách, s intervaly a postupy údržby prováděnými podle 

předpisu výrobce…“ (doslovná citace z [6]). Zároveň je však nutné dodržet požadavek daný 
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právními předpisy o požární ochraně [17, 18], kterým je roční kontrola provozuschopnosti 

vyhrazeného druhu PBZ, která je však podle dostupných zdrojů u DG standardně dodržována. 

Režim v trvalém výkonu (zkratka COP) 

První kategorií podle [6] je režim v trvalém výkonu. Dieselový generátor jako celek je 

v tomto provozu konfigurován na maximální výkon (poskytovaný nepřetržitě) 

při konstantním zatížení. Provoz zdroje přitom není časově omezený. 

Režim v základním výkonu (zkratka PRP) 

Základní výkon podle [6] je také maximální hodnota zatížení, opět pro nepřetržité 

poskytnutí výkonu a v provozu bez časového omezení. Nicméně ne pro konstantní zatížení, 

ale pro proměnné zatížení. Z tohoto důvodu se uvádí průměrná hodnota výkonu, v tomto 

případě poskytovaného za 24 hodin. Tato hodnota je 70 % základního výkonu a nesmí být 

překročena. Do průměru se nezapočítává čas, kdy je zdrojové soustrojí v klidu (celkem 

logicky, jinak by tato teorie neměla valný význam) a hodnoty výkonů menší než 30 % 

základního výkonu, se započítávají jako 30 % základního výkonu (jinak řečeno – nejmenší 

hodnota výkonu započitatelná do průměru během 24 hodin je 30 % PRP). 

Režim v časově omezeném výkonu (zkratka LTP) 

U tohoto režimu jsme opět u maximální hodnoty výkonu, která slouží pro konstantní 

zatížení (zátěž se nemění s časem, podobně jako u COP), ale tentokrát je provoz časově 

omezený na 500 hodin za rok. Jinak řečeno – zdrojové soustrojí může běžet při maximální 

hodnotě výkonu, na kterou je dimenzován, ale celková suma ročního provozu nesmí překročit 

500 hodin. Vzhledem ke konstantní zátěži zde nevyužíváme průměrných hodnot 

poskytovaných výkonů. 

Režim v nouzovém záložním výkonu (zkratka ESP) 

Zde se jedná o maximální dosažitelný výkon ne při sledu konstantních, ale opět 

proměnných elektrických zatížení. Tentokrát ovšem (na rozdíl od PRP) s časově omezenou 

dobou provozu, a to na 200 hodin ročně. Průměrná hodnota je zde stejně jako u režimu 

při PRP vztažena na 24 hodin chodu zdrojového soustrojí, její maximální povolená hodnota je 

70 % ESP a nejmenší započitatelná hodnota do průměru je 30 % ESP. 
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Pro názornost jsou kategorie výkonů shrnuty do přehledné tabulky (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Přehled provozních výkonů DG podle normy [6] 

provoz časově neomezený časově omezený 

konstantní zátěž 
COP 

(trvalý výkon) 

LTP 

(časově omezený výkon) 

proměnlivá zátěž 
PRP 

(základní výkon) 

ESP 

(nouzový záložní výkon) 

2.4. Kategorie zdrojů podle požadavku na prodlevu při spuštění zálohy 

Touto prodlevou je myšlena tzv. doba přerušení (se termínem „prodleva“ se v praxi 

setkáme jako hodně používaným), po kterou jsou zátěže odstaveny od zdroje elektrické 

energie. Slovo „přerušení“ nebo „doba přerušení“ je odbornější pojem, s nímž se setkáme 

zejména v normě ČSN ISO 8528 [6]. Tento požadavek je zejména v dnešní době datových 

přístrojů, citlivé elektroniky a informačních technologií stěžejní. Vzhledem k současnému 

trendu, kdy se software i informační technologie rychle vyvíjí a šíří, dá se předpokládat, že se 

bude více prosazovat i požadavek na zálohu elektrické energie bez (byť i krátkého) přerušení. 

Data jsou v dnešní době v některých odvětvích lidské činnosti nesrovnatelně dražší 

než software nebo technické vybavení. Pokud dojde k odstavení informačních technologií 

od zdroje elektrické energie, byť i na krátkou dobu (v řádu sekund), může dojít ke ztrátě dat. 

Nejčastější požadavek na tzv. bezvýpadkovou zálohu (Uninterruptable Power Supply – tzn. 

„nepřerušitelnou“) tedy zatím vyplývá ze strany zálohování informačních technologií. 

V souvislosti s požární praxí si musíme uvědomit, že i tady existuje trend nástupu datových 

technologií. U systémů EPS se ustupuje od zastaralých analogových systémů a moderní 

ústředny a jim podřízené prvky již komunikují na datové úrovni [12]. 

V oblasti požární ochrany se však setkáme se zařízeními, u kterých se dá také 

považovat za vhodné zálohování bez přerušení. Ještě před vznikem velkých datových sítí zde 

existoval požadavek na více či méně nepřerušitelné napájení ze strany technických provozů 

s velkými točivými stroji poháněnými elektrickou energií (čerpadla, ventilátory, kompresory, 

velké obráběcí stroje...). Na těchto strojích byly závislé průmyslové produkce a jejich 

odstavení by mohlo znamenat kritické ekonomické ztráty. Tyto technologie nejsou na dobu 

přerušení tak citlivé jako datové technologie – počítáme zde spíše se sekundami, než 

s milisekundami. Přesto však existují choulostivé situace, kdy pokud odstavíme takovouto 

těžkou technologii od proudu na více sekund, než je přípustné, může dojít k brzdění rotorů a 

úplnému zastavení. Důležitý je v tomto případě potom fakt, že k opětovnému roztočení takové 
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technologie je potřeba podstatně většího výkonu, než k opětovnému nahození počítačové sítě. 

K roztočení velkých rotorů je zapotřebí až několikanásobného výkonu ve srovnání s výkonem 

potřebným k jejich provozu při plném výkonu! Zde se můžeme posléze setkat s problémem, 

který popisuji z jedné následujících kapitol – problém s přetížením a zastavením rotoru 

dieselového generátoru nebo rotační UPS při nárazovém přetížení zátěží v podobě točivých 

strojů. Z tohoto důvodu byly popsány rozdíly mezi měkkými a tvrdými zdroji elektrického 

napětí. V takovýchto situacích to hraje svoji roli. 

Nyní toto aplikujme na PBZ. Existují požadavky na zálohování vyhrazených druhů 

PBZ a tyto požadavky jsou ze zákona. Pokud však potřebujeme zálohu bez přerušení dodávky 

proudu nebo s přerušením a jak dlouhým, toto posouzení v dnešní době zatím závisí 

pravděpodobně na úsudcích projektantů, jejich vzájemné komunikaci a zejména potom 

na komunikaci s investorem, jelikož on vše financuje a je vystaven ekonomickým rizikům a 

on sestavuje v některých případech své priority v prevenci vůči určitým situacím a haváriím. 

V případě EPS bylo již dříve řečeno, že je z požadavku normy [3] dodávána 

se samostatným bateriovým zdrojem (jedná se o stejnosměrnou zátěž). Z tohoto hlediska není 

tedy nutné EPS dále řešit. Samozřejmě ale není problém (na základě rozhodnutí investora 

projektu) EPS zálohovat i pomocí většího a spolehlivějšího zdroje (viz výše v požadavcích 

na samotnou dobu zálohování). Samotný požadavek na nepřerušitelnost dodávky proudu 

by měl vyplývat z faktu, že ústředna EPS dnes obsahuje (v interakci s dalšími PBZ) určité 

logické funkce a vazby, které obsahují mimo jiné určité časy, které tvoří bezpečnostní 

prodlevu, aby se zabránilo planému poplachu, zejména potom zbytečnému přivolání 

hasičských jednotek v případě, že je aktivní ZDP. V praxi projektant požárně bezpečnostního 

řešení určuje 2 časové prodlevy. Jedna slouží k tomu, aby dozor potvrdil na ústředně EPS 

vyhlášení poplachu hlásičem požáru a šel situaci zkontrolovat. Poté má čas, aby potvrdil, že je 

vše v pořádku a že jde o planý poplach, nebo aby potvrdil opak a poplach vyhlásil. Oba tyto 

časy tvoří prodlevu řádově v desítkách sekund až jednotkách minut. Stručně řečeno, 

v projektantově úvaze a výpočtu o reakci hlásičů a obsluhy a o rozvoji požáru hrají sekundy 

roli. Pokud by došlo k několikasekundovému až několik desítek sekund trvajícímu přerušení 

v dodávce proudu v okamžiku, kdy vznikne požár, projektantovy výpočty v reakci hlásičů 

a ústředny EPS by ztratily význam a byly by znehodnoceny. Z tohoto důvodu je vhodné, 

že u EPS je kladen požadavek na zálohování elektrické energie bez přerušení. Ústředna EPS 

má také naprogramovanou další funkci, která hlásí poruchu dodávky proudu. Podle 

projekčních požadavků je po určitou dobu (např. 10 minut) signalizován výpadek v síti 

kontrolkou v místě dozoru nad EPS. Po uplynutí této doby je porucha hlášena ven, například 
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firmě zajišťující servis EPS, protože integrovaný akumulátor má omezenou dobu zálohy. 

Pokud je EPS připojena na dobrý záložní zdroj elektrické energie, ústředna to pozná a není 

nutné hlásit poruchu sítě ven bez závažných příčin. 

Z praktických důvodů mohou být zahrnuty systémy samočinných odvětracích zařízení 

ovládané přes ústřednu EPS (systémy pro přirozený odvod tepla a kouře) do požadavků 

z hlediska EPS. Jelikož jsou z hlediska ovládání hierarchicky podřízeny ústředně EPS, 

všechny požadavky už byly řečeny. 

Ventilátory pro nucené odvětrání, evakuační výtahy, nouzová osvětlení, evakuační 

rozhlasy a sirény a elektrická čerpadla SHZ jsou zařízení, na která je celkově kladen nárok 

pro zásobování elektrickou energií po poměrně dlouhou dobu. Na úspěšné zajištění jejich 

funkce a odvedení práce, kterou mají odvést, je musím udržet v chodu, nicméně 

několikasekundové zpoždění startu zálohy na tuto funkci vliv nemá (na rozdíl od EPS). 

Z tohoto důvodu u všech těchto zařízení není nutnost dodávky proudu bez přerušení. Naopak 

je vhodný dieselový generátor, který musí splnit vysoké požadavky na výkon u některých 

z těchto PBZ (viz příslušná kapitola). Jeho zpožděný start nepředstavuje nikterak velký 

problém. 

2.4.1. Baterie a UPS 

Z tohoto hlediska mají baterie a UPS stejné vlastnosti, jelikož v tomto případě se UPS 

opravdu chová jako baterie. Nutno opět podotknout, že jednoduše připojená baterie poskytuje 

stejnosměrné napětí a UPS je jako celek zdrojem střídavého napětí (ve většině případů). 

Při přepnutí ze sítě na zálohu můžeme sledovat (u střídavého napětí v řádu několika period) 

výchylky u jednotlivých veličin a jejich návrat na nominální hodnoty. Při velmi jednoduchém 

připojení baterie může dojít k tzv. krátkému přerušení, čili ztrátě napětí po dobu několika 

milisekund, což zaznamená jen některá velmi citlivá elektronika (lidské smysly nikoliv). 

Naopak dražší a konstrukčně složitější sestavy baterií či UPS (např. viz Obrázek 15) dokážou 

v rámci možností korigovat i zmíněné výkyvy hodnot elektrických veličin během přepnutí – 

plní funkci zkvalitnění proudu. 
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Obrázek 15 Uložení baterií UPS (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Klasické rotační UPS nemají baterii, mají setrvačník na jedné hřídeli s motorem DG a 

často i zátěží a jsou konstruované zejména k přebrání zátěže velkých mechanických (zejména 

točivých) strojů. K přerušení zde nedochází – dochází zde k výkyvu hodnot elektrických 

veličin, nicméně u tohoto typu zátěží to nepředstavuje žádný problém. 

UPS typu Fly-Wheel je stacionární UPS se setrvačníkem (detail na ovládání UPS 

viz Obrázek 16). Toto řešení je z tohoto hlediska velmi kvalitní. Přerušení by zde nemělo být 

skutečně žádné a odchylky hodnot elektrických veličin jsou potlačeny na minimum. Některé 

nedostatky tohoto řešení se můžeme dočíst v Příloze A. 
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Obrázek 16 Ovládací panel stacionární rotační UPS (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

 

2.4.2. Přerušení při startu dieselových generátorů 

Podle normy [6] ČSN ISO 8528 (kapitola „6.5 Doba spouštění“) se u dieselových 

generátorů uvažují z hlediska doby přerušení 4 základní kategorie zdrojů. Za prvé jde o 

zdrojová soustrojí, která se nespouští automatickým startem, ale ručně (obsluhou). Tato 

soustrojí jsou v normě nazývána jako „zdrojová soustrojí s nestanovenou dobou spouštění“. 

Zde bychom ještě mohli uvést dálkový start z místa nějakého velínu, či ruční start přímo 

v prostoru umístění soustrojí. Potom zde existuje pojem „zdrojová soustrojí se stanovenou 

dobou spouštění“ a tím jsou prakticky myšleny dieselové generátory spouštěné automaticky. 

Ty se dělí už podle samotné doby přerušení na zdroje s „dlouhým přerušením“ (řádově 

v sekundách, start motoru z ustáleného stavu), s „krátkým přerušením“ (řádově 

v milisekundách) a s „žádným přerušením“ (možné změření vychýlení kmitočtu v síti od 

normálu). Pro přehled můžeme tyto kategorie shrnout – viz Tabulka 3. 
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Tabulka 3 Přehled kategorií přerušení podle normy [6] 

Kategorie zdrojového soustrojí podle druhu startu motoru a 

délky přerušení 
Řádová délka přerušení 

s nestanovenou dobou spouštění (manuální start motoru) nestanoveno 

se stanovenou dobou spouštění 

(automatický start motoru) 

dlouhé přerušení sekundy 

krátké přerušení milisekundy 

žádné přerušení bez ztráty napětí 

2.5. Kategorie zdrojů podle požadavku zátěže na výkon 

V tomto ohledu se všechny zátěže v podobě PBZ dost odlišují. Tato kapitola záměrně 

následuje po kapitolách popisujících požadavky na celkovou dobu zálohy a požadavky 

na dobu přerušení při startu zálohy. Po rozboru požadavků na výkon se nám totiž naskytne 

ucelenější představa o tom, jaký zdroj vlastně pro danou zátěž potřebujeme. Neboť není 

důležitá jenom samotná hodnota výkonu, ale také čas, ve kterém začneme tuto energii dodávat 

a čas, ve kterém můžeme zátěž bez komplikací odpojit. V této kapitole také použijeme 

znalosti z kapitoly „Měkké a tvrdé zdroje elektrického napětí“, která je z praktických důvodů 

zařazena až dále, kde jsou rozlišeny tvrdé a měkké zdroje (resp. zátěže) a je zde zmínka 

o tvorbě zátěžového diagramu a vytvoření priority zátěží. 

Zátěže v podobě PBZ bychom mohli jednoduše rozdělit na velké a malé: 

Velké zátěže 

Pro tyto druhy PBZ jsou (z hlediska velikosti zátěže) optimální dieselové generátory 

s dostatečným výkonem, resp. mohou být použity UPS s dostatečným výkonem. Při této volbě 

hraje samozřejmě roli ekonomické hledisko. Vzájemné srovnání cen UPS a DG o 

srovnatelných výkonech je součástí této práce. Do této kategorie jsou zařazena zařízení 

s požadavky na výkon řádově ve stovkách kVA (až jednotkách MVA).  

Malé zátěže 

Jedná se o zátěže řádově v desítkách až stovkách VA. Pokud je v budově zdroj 

elektrické energie (dieselový generátor) dimenzovaný na velké zátěže, mohu tyto zátěže 

připojit na zdroj, aniž by hrozilo proudové přetížení. Pokud není v budově dieselový 

generátor, je ekonomicky efektivní řešit zálohu těchto druhů PBZ pomocí baterií (některé 

z těchto zátěží jsou stejnosměrné) nebo lokálních UPS. Nepředstavují velkou, skokovou zátěž, 

proto je zbytečné odkládat start jejich zálohy, jako u točivých strojů. Patří sem EPS. Odběr 

proudu u nouzového osvětlení, evakuačních rozhlasů a sirén velmi záleží na projektu. Nároky 

na elektrickou energii se budou lišit podle počtu připojených kusů prvků.  
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3. Definování problémů spojených se zálohováním PBZ 

V následujících kapitolách budou definované některé další konkrétní problémy nebo 

komplikace, které mohou nastat při dimenzování nebo návrhu záložních zdrojů elektrické 

energie. V další části práce bude navrženo řešení těchto problémů. Tyto kapitoly mohou 

zároveň sloužit jako inspirace při výběru vhodného zdroje. 

3.1. Možné komplikace a výpadky při přetížení 

Jak už bylo zmíněno dříve, pro každou budovu – zejména pro budovu s vysokými 

nároky na výkon připojených zátěží – je vhodné vypracovat diagram zátěží a nechat sestavit 

kvalifikovanou firmou projekt silových připojení a záložních zdrojů, zejména pak vybrat 

správné druhy zdrojů elektrické energie pro daný účel a scénář (viz kapitoly o UPS). Tímto 

specifickým scénářem může být právě požár. Požár bude představovat specifickou zátěž 

zejména v případech, kdy musíme nechat nastartovat ventilátory a čerpadla SHZ. Tento 

scénář je ojedinělý a vyjma periodických zkoušek nemusí být příležitost jej náležitě otestovat. 

V případě reálného požáru se potom může stát, že systém bude obsahovat skryté chyby 

ve výpočtech či odhadech zátěží a dojde k výpadku záložního zdroje, jeho zastavení či jiné 

komplikaci. Po odborné konzultaci byly definovány některé z těchto situací, které vyplývají 

ze zkušeností, jež se v minulosti staly nebo byly odhaleny při zkouškách zálohy a poté byly 

odstraněny nedostatky. 

3.1.1. Měkké a tvrdé zdroje elektrického napětí 

Zdroje elektrické energie mají ještě jednu důležitou vlastnost, která souvisí 

s přetížením zdroje při připojení na určitý druh zátěže. Terminologicky se zdroje dělí podle 

jejich charakteristiky na měkké a tvrdé. Toto přetížení vyplývá z hodnoty výkonu, na který 

je zdroj dimenzován. Elektrický výkon je daný hodnotou proudu, napětí a času (čímž 

z výkonu vlastně dostáváme práci).  

Například dieselové motory jsou konstruované na výkon, který jsou schopné 

produkovat při jejich běhu. Zpravidla jsou schopné produkovat 90 % svého mechanického 

výkonu. Pokud na ně jednorázově připojíme příliš velkou zátěž, jednoduše se nám začnou 

snižovat otáčky motoru a může dojít k úplnému zastavení. Nyní využijeme skutečnost 

zmíněnou již dříve, a to frekvenci elektrického proudu, která je 50 Hz. Ta je přímo ve vztahu 

s otáčkami motorů podle následujícího vzorce: 

𝑛 =
60 𝑓

2 𝑝
  rovnice (1) 
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Kde n = počet otáček, f = frekvence [Hz], p = počet párů elektromagnetických pólů. 

Pokud na diesel-generátor připojíme jednorázově zátěž, která odpovídá tomu, jak je 

dimenzován, nemělo by to vyvolat větší komplikace. Existují však zátěže, které vyžadují 

elektrickou energii pro vykonání mechanické práce - např. točivý moment prostřednictvím 

elektromotoru. Aby se motor dostal do požadovaných otáček, které jsou dané frekvencí 

zdroje, musí přijmout určitou energii od zdroje napětí a v této chvíli bude vykazovat 

tzv. špičkové charakteristiky, ve kterých setrvá řádově několik sekund (třeba jen 1 sekundu), 

ale požadavky na výkon budou v tuto chvíli několikanásobně vyšší (podle dané situace 

a druhu zátěže mohou být až sedmkrát vyšší). Tento problém byl již v předchozích kapitolách 

mnohokrát zmíněn. Takže například čerpadlo SHZ, které by mělo za běhu nároky na výkon 

100 kW, může mít ve špičce nároky 400 kW. Diesel-generátor to pocítí jako proudové 

přetížení (v kVA), které způsobí snížení otáček jeho motoru. Pokud připojíme ke startu tři 

takové motory současně, s největší pravděpodobností se motor zcela zastaví. Z tohoto důvodu 

se dieselový generátor nazývá zdrojem měkkým. Nicméně i tvrdé zdroje musí obsahovat 

jistící prvky (viz Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 Jištění baterií proti proudovému přetížení (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 
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Těmto událostem lze předcházet následujícími způsoby: 

1) Vypracovat diagramy zátěží pro různé scénáře a obvody. Podle těchto výpočtů posléze 

konfigurovat tzv. soudobost a prioritu zátěží. Soudobostí určíme, jakou maximální 

výkonovou zátěž v daném čase povolíme. Takže (velmi zjednodušeně řečeno) např. 

pokud budeme mít v daném úseku celkovou sumu zátěží 800 kW, ale soudobost bude 

stanovena na 600 kW, bude nám stačit diesel-generátor dimenzovaný na 750 kW 

zátěže a nemělo by dojít k žádnému vážnému incidentu. O tom, která zátěž bude 

připojena a která ne, rozhodne právě výše zmíněná priorita zátěží. 

2) Nespouštět zátěže se špičkovou přetěžovací charakteristikou všechny zároveň. Pokud 

je třeba spustit 3 elektromotory, rozvaděč diesel-generátoru lze nastavit tak, aby je 

spouštěl jeden po druhém. Toto opatření sice způsobí kolísání otáček, dá se s ním však 

zabránit zastavení zdroje. 

3) Před zátěž (spotřebič) můžeme zapojit frekvenční měnič. Motor má při spuštění 

tendenci dosáhnout maximálního počtu otáček daným frekvencí v síti, která je 50 Hz. 

Touto tendencí směřovat k určitému počtu otáček vyvine velký mechanický odpor a 

zátěž pro diesel-generátor. Kdybychom snížili počet otáček, ke kterému bude motor 

směřovat, snížíme i zátěž pro zdroj. Podle rovnice 1, která je uvedena výše, je to 

možné jen změnou dvou parametrů. Prvním je počet párů magnetických pólů na vinutí 

motoru. Ten je daný konstrukcí, takže tuto možnost musíme vyloučit. Zbývá nám 

velikost frekvence. K tomuto účelu slouží tzv. frekvenční měnič, který můžeme 

připojit před elektromotor. Měnič přijme frekvenci ze sítě a mění ji na mnohem nižší 

frekvenci pro motor. Po určitých krátkých časových periodách ji zvyšuje, až ji 

vyrovná s frekvencí ze sítě. Tím dostaneme ze skokového zatížení zdroje poněkud 

pozvolnější průběh zatížení i při současném spuštění několika zátěží. 

Krátká zmínka bude věnována elektrické energii ze sítě. Ta se prakticky řadí mezi 

tvrdé zdroje elektrické energie – má velké přebytky kVA, tudíž se nepředpokládá, že by 

elektrárna pocítila na svém chodu spuštění několika elektromotorů nebo jiných zařízení.  

Baterie nebo soustava baterií patří mezi tvrdé zdroje. Na rozdíl od DG nejsou 

dimenzovány na výkon, ale na určitou časovou kapacitu (řádově např. v hodinách). Bateriový 

systém vydrží špičkovou zátěž například rozbíhajícího se čerpadla, aniž by došlo k nějakému 

závažnějšímu incidentu a je schopna dané zátěži tuto nezbytnou energii poskytnout. Je však 

potřeba počítat s tím, že je dimenzována na dobu zálohy pro nějaké stabilní zatížení. Pokud ji 

vystavíme většímu množství špičkových proudových odběrů jdoucích v rychlých intervalech 

za sebou, může vyčerpat svou kapacitu a vybít se. Je to dáno elektrochemickou povahou 
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zdroje. Diesel-generátor, jakožto mechanický zdroj má zásobu nafty, která garantuje dobu 

zálohy a pokud dohlédneme na to, aby nebyl přetížen, poběží danou dobu. 

UPS díky svojí konstrukci (viz kapitoly o UPS) poskytuje napětí prostřednictvím 

baterie, takže je v principu také tvrdým zdrojem napětí. Díky svojí sofistikovanější konstrukci 

však reaguje citlivěji na poruchy v síti než baterie. 

3.1.2. Frekvenční kolísání 

UPS je svým účelem předurčena ke dvěma použitím – k poskytnutí bezvýpadkové 

zálohy a ke zkvalitnění proudu pro choulostivější spotřebiče. Vždy je potřeba stanovit si 

priority, který z těchto principů je pro nás důležitější a podle toho vybrat vhodný typ UPS. 

Jelikož se často používají lokální UPS pro jednotlivá zařízení (PC sítě apod.), můžeme se 

v každém úseku rozhodnout individuálně. Dobrým výběrem UPS můžeme opět předejít 

komplikacím. V síti může dojít ke kolísání hodnot frekvence. Pokud je nějakou poruchou 

způsobeno, že jsou tyto jevy abnormálně silné, u online UPS, která neustále zvyšuje kvalitu 

proudu, se může stát, že odběr proudu z bateriového článku bude tak nestálý a vysoký, že se 

UPS vybije a vypne. Proto pro zařízení, kde je vysokou prioritou jejich záloha v případě 

výpadku, je bezpečnější použít offline UPS. U té protéká za provozu sítě proud bypassem 

z důvodu udržení akceschopnosti UPS v případě výpadku sítě. 

3.1.3. Přetížení rotační UPS 

NZ2 je zařízení, které zajistí zálohu dieselovým generátorem s garantovanou dobou 

běhu a bezvýpadkovým startem díky překlenutí doby startu rotační UPS (viz Obrázek 18). 

Teoreticky se nabízí varianta, že při přetížení, popsaném o dvě kapitoly výše, způsobeném 

proudovým nárazem startu elektromotoru, bude přetížena rotační UPS. Stalo by se tak 

v případě, kdy se časově setkají doby překlenutí startu dieselového generátoru a startu 

elektromotorů (např. čerpadel) zálohovaných zátěží. Během konzultace tohoto problému byla 

dána odborníkům z praxe silnoproudu otázka, jestli se dá tento okamžik vypočítat 

a naplánovat. Závěr je takový, že vzhledem k množství faktorů ovlivňujících tento jev by to 

bylo velmi složité a náročné. Nabízí se dvě varianty – rotační UPS by si poradila velmi dobře 

s tímto špičkovým přetížením nebo by ho snášela špatně. Jelikož je UPS v principu 

mechanickým zdrojem elektrické energie (jde o rotační setrvačník) a tudíž i o měkký zdroj 

elektrické energie, jednalo by se spíše o jev negativní. Podobně jako u dieselu by mohlo dojít 

k brzdění otáček vlivem přetížení a zastavení rotace setrvačníku UPS. Pokud by k němu došlo 

dříve, než bude DG v plném chodu, byla by přerušena překlenovací funkce UPS a došlo by 

k výpadku sítě v budově. (Reálný stav a způsob napájení – včetně momentu přerušení – nám 
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v daném čase signalizuje mj. světelné schéma na skříni rozvaděče, viz Obrázek 19.) NZ2 

vybavený rotační UPS je finančně poměrně nákladné zařízení, které má zajistit bezvýpadkový 

režim startu zálohy. Pokud bychom riskovali, že bude tato funkce ohrožena touto zbytečnou 

situací, cena NZ2 v našem objektu by byla zbytečně znehodnocena. Proto je rozumné myslet i 

na tuto nepravděpodobnou situaci. 

 

Obrázek 18 Stacionární rotační UPS Active Power ve skříních (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 
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Obrázek 19 Schéma napájení při součinnosti UPS a DG - umístěno na skříni rozvaděče a signalizuje momentální 

stav zálohy (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

3.2. Automatické odpojení některých zařízení při požáru 

Při výpadcích může teoreticky docházet k různým scénářům. Jedním z nich je, když je 

výpadek způsoben pouze poruchou na distribuční síti. Tato situace logicky neklade zvláštní 

nároky na činnost PBZ. Existuje sice pravděpodobnost, že zároveň zcela náhodně vznikne 

v některém prostoru budovy požár, je však mizivá. Pokud by výpadek negativně ovlivnil 

například nějaký průmyslový proces nebo změnu parametrů na nějakém zařízení 

(pravděpodobně ve výrobním objektu – např. nějaké chladící zařízení apod.), jednalo by se už 

o trochu jiný případ – výpadek proudu by mohl přímo způsobit požár. Další možnost je, že 

požár bude způsoben zkratem v distribuční síti. Elektrické zkraty jsou v poslední době velmi 

častým iniciátorem požárů. V tomto případě už pravděpodobnost současného výpadku a 

požáru tak mizivá není. Každopádně další variantou scénáře – bez ohledu na to, jak k němu 

došlo – může být právě současný požár i výpadek proudu. O tomto scénáři hovoří 

pravděpodobně oddíl 13.10.1 normy ČSN 73 0804 (resp. 12.9.1 v ČSN 73 0802). V normě 

není konkrétně uvedeno, že požár nemusí být nutně spojen s výpadkem proudu v závislosti na 

nějaké poruše na vedení. Tato teorie je nyní rozvinuta jako samostatná úvaha. Z jiného 
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hlediska totiž může dojít k požáru, aniž by došlo k přímé poruše na vedení z distribuční sítě 

NN (VN). Takže podle tohoto rozboru můžeme mít následující scénáře (Tabulka 4): 

Tabulka 4 Přehled možných scénařů z "pohledu rozvaděče" 

scénář příčina 

pouze výpadek v síti nepodstatná 

výpadek v síti současně s požárem 

náhoda 

požár vznikl jako následek přerušení dodávky 

proudu (technologická zařízení…) 

zkrat je iniciátorem požáru 

pouze požár jakákoliv, která nevede k výpadku proudu 

Podle dotyčného článku z normy by však mělo být i v takovém případě, kdy nedošlo 

k výpadku na distribuční síti, zajištěno odpojení některých zařízení od distribuční sítě. 

Otázkou zůstává, zda se tomu tak v reálné praxi skutečně děje. Pro uvedení do kontextu bude 

citován zmíněný odstavec z oddílu 13.10.1 ČSN 73 0804: 

„Jsou-li trvalou dodávkou elektrické energie zajištěna i jiná zařízení, která neslouží 

protipožárnímu zabezpečení objektu, musí být v případě požáru vypnuta dodávka elektrické 

energie k těmto zařízením alespoň v požárním úseku, kde je požár a probíhá jeho hašení. 

Výjimku činí zařízení, jejichž vypnutím by mohlo dojít k rozšíření požáru, výbuchu či jinému 

zhoršení podmínek zásahu; v těchto případech musí mít jednotky požární ochrany možnost 

tato zařízení operativně ovládat buď přímo z prostoru nástupu, nebo přes ohlašovnu požáru 

apod.“ (doslovná citace z [2]) 

Návrh řešení tohoto problému je uveden ve 4. části této práce, kde jsou konkrétně 

podobné problémy řešeny. 

3.3. Odstavení zařízení napájených bateriemi při měření kapacity baterií 

U baterie se provádí kontrola jejich provozuschopnosti mj. měřením její kapacity – 

tzn., zda je stále možné nabít baterii na její maximum a plně ji využívat. Pokud je s bateriemi 

nešetrně zacházeno, nejsou dodrženy provozní podmínky nebo je prostě stará, nemusí 

splňovat tento požadavek a je vyřazena z provozu. 

Při měření starým způsobem, který je stále velmi rozšířený, se musí baterie odpojit 

od zátěže a po dobu několika hodin je vybíjena a nabíjena do mezních hodnot, přičemž se 

sleduje její volt-ampérový průběh, který se na závěr vyhodnotí. Pokud není k dispozici 

záložní baterie, je mimo provoz celý napájený systém popř. záložní zdroj. V některých 

případech jde o velkou soustavu zapojených baterií na stojanu (např. desítky) – tady je možné 
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měřit kapacitu postupně a odpojit vždy jen jednu větev s tím, že celková doba zálohy bude 

snížena o daný počet baterií. Přesto je tento způsob zdlouhavý a náročný. 

PBZ bezesporu patří mezi zátěže, které by neměly (resp. ze zákona nesmí) být 

vyřazeny z provozu a musí mít stále akceschopnou zálohu elektrické energie po požadovanou 

dobu. V současné době již existuje přístroj, který tento problém řeší. Důvod, proč se často 

nepoužívá je buď ten, že není všeobecně známý nebo není ekonomicky dostupný – jeho 

pořizovací cena je poměrné vysoká. 

Zmíněný přístroj měří kapacitu na jiném principu, než tradiční měřiče. Přístroj měří 

vnitřní vodivost baterie a na základě toho vyhodnotí kapacitu (tyto dvě veličiny jsou 

přímoúměrné) a to tak, že téměř okamžitě. Měření jedné baterie trvá řádově několik sekund 

a je prováděno na svorkách baterie za provozu. Takže baterie nemusí být odpojena a měření 

není tak časově náročné. 

K účelům této práce bylo provedeno na přístroji zkušební měření, jehož výsledky jsou 

k dispozici v Příloze D. 
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4. Shrnutí informací a postupů k řešenému problému 

V následujících kapitolách budou navržena řešení některých výše definovaných 

problémů či situací, popř. navrženy další související informace a fakta, které mohou mj. 

posloužit jako inspirace při výběru vhodných záložních zdrojů elektrické energie pro 

jednotlivé typy PBZ. 

4.1. Návrh automatické selekce zařízení odpojených při požáru 

V tomto problému narážíme stále na jeden nedostatek. V citovaném textu normy 

v kapitole č. 3.2. je specifikováno, že některá zařízení musí zůstat při požáru připojena a 

některá musí být odpojena. Není zde však už blíže specifikováno, že toto napájení musí být ze 

záložního zdroje. Pokud by tento požadavek byl důležitý, měl by být v normě zmíněn. 

Některé budovy jsou tak totiž běžně řešeny. Při zaznamenání požáru EPS a vyhlášení 

poplachu dojde k odpojení od veřejné sítě a spuštění DG. Toto řešení je totiž selektivně 

jednoduché a nemusí se v rozvaděči vymýšlet a konfigurovat různé typy scénářů. Budova se 

prostě odpojí od primárního zdroje a připojí se (jen PBZ) k záložnímu. Tyto budovy však 

běžně nemají zálohu řešenou pomocí kombinace DG a UPS a dojde k přerušení dodávky 

proudu. V nedávné době se však skutečně (v jedné nejmenované budově) stalo, že došlo 

k planému poplachu. Obsluha EPS nebyla dostatečně proškolena a nevěděla, jakým způsobem 

má na ústředně EPS odsouhlasit planý poplach. Toto je selhání lidského faktoru, se kterým 

musíme vždy počítat a nikdy jej neeliminujeme. Následně došlo k vyhlášení požárního 

poplachu, odpojení od veřejné sítě a startu všech DG v budově. V budově zrovna probíhal 

nákladný projekt závislý na běhu citlivé elektroniky. Tento planý poplach měl za následek 

velké ekonomické škody. Určitě to není ojedinělý případ. 

V normách [1, 2] přitom není napsáno, že selekce musí probíhat tímto způsobem. 

Kdybychom do budovy umístili „chytrý“ rozvaděč, který při požárním poplachu dokáže 

pouze odpojit od sítě předem vybraná zařízení (ne celou budovu) a nechat připojena na síti 

jiná předem vybraná zařízení, můžeme takovým incidentům předejít. Po konzultaci 

s odbornými firmami bylo zjištěno, že nákladnější zdroje (UPS, NZ2 atd.) disponují 

konfigurovatelnými rozvaděči, které by zvládnuly i tento úkol. Jen musí být tento požadavek 

jasně uveden v projektu. DG (či jiná záloha) by v tomto případě nastartoval jen ve chvíli, kdy 

dojde ke skutečnému výpadku vlivem požáru nebo jiným vlivem. Tyto dva druhy řešení 

situace můžeme znázornit na logických schématech. 
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Možná řešení selektivního připojení zátěží při scénáři „požár bez výpadku sítě“: 

1. 

 

Obrázek 20 Diagram posloupností při absolutním odpojení od sítě (obrázek autora) 

2. 

 

Obrázek 21 Diagram posloupností při selektivním odpojení zátěží a ponechání sítě (obrázek autora) 

Při konzultaci s odbornou firmou instalující rozvaděče do velkokapacitních záložních 

zdrojů bylo jasně sděleno, že tento velmi obecně specifikovaný požadavek norem PBS [1, 2] 

není ve většině případů záložních zdrojů v plné míře vyřešen. Zároveň bylo sděleno, 

že konstrukčně ani softwarově nejsou v případě sofistikovanějších systémů kladeny žádné 

překážky tomu, aby se tento požadavek na technické úrovni běžně řešil. Součástí rozvaděče 

může být konfigurovatelný modul PLC (viz Obrázek 22), který slouží právě k těmto účelům. 

Dokáže rozlišit jakoukoliv situaci, kterou naprogramujeme (požární poplach, neoprávněný 

vstup osob aj.) a pro danou situaci provést naprogramované operace – tedy např. na základě 

vstupu EPS provést na výstupu odpojení daných zařízení od sítě a provést odpojení jiných 

zařízení. 
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Obrázek 22 Digitálně řízený rozvaděč budovy - místo pro připojení PLC je nachystáno vpravo dole (viz 

nepřipojené ovládací kabely) (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Zůstávají trochu nejasné následující otázky: 

1) Která zařízení by měla být odpojena a která ne?  

2) Jaké jsou možnosti „operativně ovládat“ připojená zařízení pro zasahující jednotky? 

3) Které záložní zdroje svým rozhraním umožní požadované selektivní připojení jen 

některých zařízení? 

Je velmi diskutabilní, které zařízení by podle dotyčné normy mělo zůstat pod napětím 

a které ne – respektive vyřešit otázku „která zařízení zhorší podmínky zásahu“. 

Pod zařízeními, která by mohla při odpojení od zdroje způsobit rozšíření požáru či výbuchu 

si můžeme lehce představit některá technologická zařízení v průmyslu. Pořád však zbývá 

velký počet zařízení, která nemůžeme v případě požáru unáhleně odpojit bez zvážení následků 

– i když nepůjde o riziko rozšíření požáru. S pojmem „zhoršení podmínek zásahu“ 

se setkáváme v zákoně č. 133/1985 Sb. [17] a ještě podrobněji v jeho prováděcím předpise, 

vyhlášce 246/2001 Sb. [18]. Vzhledem k tomu, že jde o právní předpisy požární ochrany, je 

asi nejlepší posuzovat tento pojem právě podle nich. Za zhoršení podmínek zásahu se podle 

dotyčné vyhlášky mj. považuje přítomnost pohybově a jinak zdravotně omezených osob. 
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S tímto faktem je možné spojit první zařízení, která by určitě neměla být odpojena a těmi jsou 

nemocniční zařízení a medicínské přístroje, které např. udržují pacienty při životě, monitorují 

jejich stav apod. Dalším takovým zařízením může být speciální technika vojenských objektů – 

nemůžeme odpojit zařízení nutná k řízení letového provozu, radiového spojení aj., přestože by 

byl v tomto požárním úseku hlášen požár a tato zařízení nemají nic společného s hašením ani 

rozšiřováním požáru. Samostatnou kapitolou jsou určitě energetická zařízení (zejména jaderné 

elektrárny) a velké průmyslové provozy, kde by odpojení všech „nepožárních“ systémů 

způsobilo velké ekonomické ztráty a finanční škody. Touto úvahou dospíváme k závěru, 

že nemůžeme při signalizaci požáru nechat automaticky odpojit všechna zařízení kromě PBZ, 

přestože norma je v tomto ohledu poměrně jednoduchá a podrobně tuto záležitost neřeší. 

Další neurčitou informací zůstává ovládání zařízení pod proudem jednotkou požární 

ochrany. Např. u všech zařízení zmíněných v předešlém odstavci je zcela určitě nezbytné, 

aby do jejich ovládacích prvků zasahovala pouze odborná osoba. U některých objektů 

(jaderná elektrárna, vojenské objekty) bude u zásahu přítomna místní požární jednotka 

podniku, jejíž členy je možné k manipulaci s takovými zařízeními vyškolit. Ovládat 

specifické druhy elektrických zařízení nebo vypínat a zapínat vysokonapěťová zařízení smí 

jen osoby s příslušným oprávněním. Z tohoto důvodu by takovou manipulaci měla provádět 

pouze třetí osoba, která je odborně poučená a znalá místních elektrických rozvodů a disponuje 

příslušným oprávněním. Provádění takových úkonů ze strany hasičů by vůbec nemělo být 

řešeno. Z tohoto faktu vyplývá další důvod pro sestavení jakési konfigurace zátěží, které 

budou odpojeny a zátěží, které zůstanou pod napětím, jak je popsáno v předešlém odstavci. 

Pokud bude vše pečlivě nastaveno pro daný scénář, není třeba, aby hasiči po svém příjezdu 

cokoliv měnili. 

Aby bylo možné připojit k síti v případě zálohy jen určená zařízení, musí tomu 

odpovídat provedení záložního zdroje. Odpojení zařízení, která nejsou nutná při požárním 

zásahu, může být samozřejmě provedeno manuálně, např. „vyhozením pojistek“ v daném 

požárním úseku nebo vypnutím jističe na hlavním rozvaděči pro celou budovu (samozřejmě 

kvalifikovanou osobou, viz výše). V takovém případě jsou však odpojena i všechna PBZ, 

pokud nemají vlastní záložní zdroj. Jelikož je stanovena nutnost zálohovat PBZ, dá se 

předpokládat, že k této situaci by vůbec nemělo dojít. Pokud však spustíme výpadkem zálohu 

pro PBZ v prostoru požáru, budeme (při provedení dnešních diesel-generátorů, jak vyplývá 

z různých konzultací) zálohovat i ostatní elektrická zařízení v požárním úseku, což není 

přípustné podle norem PBS. Z tohoto všeho vyplývá, že by bylo rozumné (i z finančních 



48 

 

hledisek) používat selektivní připojení konkrétních elektrických zařízení pro danou situaci 

při výpadku – v našem případě pro požár v konkrétním požárním úseku.  

Po konzultaci s odbornou firmou dodávající rozvaděče a bateriové systémy pro 

zálohování budov elektrickou energií byla získána informace, že není problém vyřešit po 

technické stránce takovou selekci. Systém a software v NZ2 a dalších druzích záloh 

vybavených rozvaděčem a počítačem umožňuje takovou selekci naprogramovat a 

naprojektovat (viz Obrázek 23, Obrázek 24). Existují řešení, kdy zmíněný modul PLC není 

v rozvaděči budovy, ale toto řízení je prováděno z rozvaděče záložního zdroje – tj. PLC je 

umístěn v rozvaděči zálohy.  

 

Obrázek 23 PLC připojené v rozvaděči NZ2 (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 
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Obrázek 24 Otevřený rozvaděč NZ2 (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Ve většině zakázek však údajně není tento požadavek rozlišení výpadku při 

současném požáru vůbec řešen.  V dnešním světě jsou kladeny požadavky na automatizaci 

téměř pro všechny činnosti. Co se týká zálohování elektrickou energií – zejména větších 

budov – jsou požadavky stejné. V budovách zálohovaných vysoce výkonným zdrojem, např. 

NZ2 za řádově miliony korun, jsou kladeny nároky na plnou automatizaci všech jeho funkcí. 

Systém je vybaven vlastním rozvaděčem a počítačem s programovatelným software, který 

dokáže řešit všechny situace spojené s výpadky proudu a provádět předem definované 

činnosti pro každou z nich. V rámci požární ochrany nemůžeme přemýšlet pouze v oblasti 

zálohování PBZ. Velké budovy a specifické (již výše zmíněné) provozy obsahují velké 

množství dalších elektricky napájených zařízení, u kterých je z různých důvodů investorem 

požadováno zálohování v případě výpadku. Stejně jako u PBZ může být stanovena záloha 

pomocí UPS nebo s prodlevou – podle nároků daného zařízení. Jako příklad můžeme uvést již 

výše zmíněnou nemocnici. Pokud zálohuji takovou budovu pomocí tak finančně nákladného 

zařízení, jako je NZ kvadrát, dá se předpokládat, že investor bude chtít tento náhradní zdroj 

použít i pro PBZ. Abychom dosáhli tohoto zálohování konkrétních elektrických zařízení, 

musíme naučit záložní zdroj provádět selekci v následujících třech úrovních: 
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- v úrovni rozlišení typu poplachu 

- v úrovni rozlišení požárního úseku 

- v úrovni rozlišení konkrétních elektrických zařízení  

Z těchto hledisek (podrobněji řešeno) vyplývají následující funkce, které by rozvaděč 

v dané záloze uměl vyřešit: 

1. Rozlišit specifickou situaci výpadku proudu zároveň s požárem nebo požár bez 

výpadku proudu. Jako nejlepší řešení se jeví vzájemná komunikace rozvaděče 

záložního zdroje a ústředny EPS. Počítač záložního zdroje bude schopen přijmout 

signál od EPS, že došlo k požáru a podle toho posléze provést všechny požadované 

činnosti. 

2. Rozlišit, ve kterém požárním úseku došlo k požáru a dokázat provádět jednotlivé 

úkony pro konkrétní požární úseky, nejen pro celou budovu nebo větší celky. 

3. Na základě výše uvedených selekcí připojit konkrétní, předem vytipovaná zařízení 

v konkrétních prostorách budovy a zajistit odpojení od sítě i záložního napájení ostatní 

elektrická zařízení. 

4.2. Kategorie provozních režimů DG v praxi (kritérium pro dobu zálohy) 

V minulých kapitolách bylo uvedeno, jak režimy provozu nazývá a definuje 

norma [6]. V praxi existují pojmy, které se uvádějí jako „režimy provozů“ a nejsou 

s označením v normě ČSN ISO 8528 totožné. Pravděpodobně pochází z anglických 

ekvivalentů názvů v české normě.  Vzhledem k tomu, že se tyto ustálené pojmy používají 

v manuálech a parametrech dieselových generátorů různých výrobců, je nejlepší se orientovat 

při případné snaze o dimenzování a vhodnou konfiguraci záložního zdroje podle nich. 

Nejčastěji se setkáme s režimy provozu STANDBY a PRIME. Z většiny konzultací 

s odborníky ohledně pojmů PRIME a STANDBY pro nás vyplývá určité srovnání s pojmy 

v normě a reálným označováním. Zjednodušeně si to můžeme představit asi následujícím 

způsobem: 

Řekněme například, že máme jeden konkrétní typ motoru o specifických rozměrech, 

objemu motoru apod. (např. z [7]) Konstrukčně není mezi režimem PRIME a STANDBY 

rozdíl, jedná se o jeden typ motoru. Když se podíváme do prospektů a katalogů výrobce 

motoru [7], zjistíme, že nabízí typ motoru o dané konstrukci, ale uvádí provedení pro provoz 

PRIME a STANDBY. Zde máme odlišné hodnoty výkonových charakteristik (v kVA i kW), 

jmenovitých proudů apod., přičemž u provozu STANDBY dosahují tyto charakteristiky 

vyšších hodnot (u motorů Caterpillar asi o 10%).  
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U soustrojí pro provoz PRIME investor předpokládá, že bude využívat produkt 

kontinuálně – čili jako prioritu si určil časově neomezenou až nepřetržitou dobu chodu. 

Pro takové časové zatížení musí být povoleny nižší zatěžovací charakteristiky – nelze 

dopustit, aby se soustrojí přehřálo nebo jinak nadměrně přetížilo, protože pro dané provozní 

podmínky (včetně teploty) jsou na součástkách motoru povoleny určité počty cyklů apod.  

Výrobce zároveň respektuje tento zvolený režim tím, že dá podmínky pro servis a údržbu 

v režimu PRIME a zároveň (to souvisí právě s periodou servisu) kvalitu a výdrž součástek 

(těsnění, filtry, ale i válce motoru atd.). Mimo jiné z této volby vyplývá možnost použití 

zdrojového soustrojí i pro jiné účely, než je zálohování elektrické energie v případě výpadku 

sítě. Na obrázku (Obrázek 25) můžeme vidět ovládání DG. 

U soustrojí pro provoz STANDBY zákazník určil jako prioritní využití možnosti 

vyššího zatížení na úkor doby chodu motoru. Doba aktivního provozu je hodinově omezená 

(vztaženo na rok), ale díky tomu může dosáhnout takových zatěžovacích charakteristik, které 

by si u provozu PRIME nemohl dovolit. 

 

Obrázek 25 Ovládací panel DG (fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 

Nyní se i v této problematice dostáváme ke zhodnocení dostupnosti elektrické energie 

(tento pojem byl již uveden v úvodu této práce). V poměru k době chodu soustrojí, 
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kdy generátor vyrábí elektrickou energii, je servis u provozu STANDBY prakticky častější. 

Ekonomika některých investorů je založená na srovnání pořizovacích nákladů, nákladů 

na údržbu a hodin užitečné práce (dostupnosti elektrické energie [8, 9]). U záložních zdrojů 

elektrické energie tento styl uvažování trošku naráží na negativní závěry, neboť záložní zdroj 

slouží k zálohování krizových situací a eliminaci ekonomických škod, pokud k těmto situacím 

dojde. Neslouží primárně k ekonomickému zisku. 

Srovnání běžně používaných režimů PRIME a STANDBY shrnuté do následující 

tabulky (Tabulka 5, data z [7]): 

Tabulka 5 Srovnání charakteristik provozních režimů DG PRIME a STANDBY 

PROVOZ max. výkon 
jmenovitý 

proud 

spotřeba 

paliva 

hlučnost při 

100% 

zatížení 

doba chodu 

motoru 

PRIME nižší nižší nižší lehce nižší neomezená 

STANDBY vyšší vyšší vyšší lehce vyšší 
značně 

omezená 

příklad pro elektrocentrálu Caterpillar typ GEP 550-2 [7] 

PRIME 
500 kVA 

(400 kW) 
715 A 

102,4 l/h 

(100% zátěž) 
70,4 dBA/7 m neomezená 

STANDBY 
550 kVA 

(440 kW) 
787 A 

111,8 l/h 

(100% zátěž) 
71 dBA/7 m 

500 hodin za 

rok 

Výrobce navíc uvádí, že u provozu PRIME povoluje 10% přetížení vůči jmenovité 

hodnotě zátěže, max. však 1 hodinu během 12 hodin a celkem max. 25 hodin přetížení 

soustrojí ročně. Ve srovnání s českou normou ČSN ISO 8525-1 se dá odhadnout, že provoz 

PRIME odpovídá normovému PRP [6] a STANDBY normovému LTP [6]. 

Z hlediska zálohování elektrické energie pro PBZ je potřeba tedy dobře určit, 

k jakému účelu celkově budova slouží a o jaký druh provozu zdrojového soustrojí má 

skutečně zákazník (ne projektant PBŘ) zájem. Pokud chce zálohovat podstatně více zátěží, 

než jen spotřebiče ve formě druhů PBZ a navíc využívat dieselový generátor k sekundárním 

účelům (z ekonomického hlediska je to velmi rozumné řešení i úvaha), musí se včas 

rozhodnout podle výše zmíněných kritérií. Důležitý je totiž fakt, že po dodání soustrojí 

a zahájení provozu je již pozdě na změny a pořídit si motor a servis pro chod v režimu 

STANDBY a navzdory tomu ho posléze začít využívat nad míru povolených ročních hodin 

aktivního provozu, je naopak velmi neekonomické. Takové chování vede ke znehodnocení 

a opotřebení součástí zdrojového soustrojí, ztrátě záruční lhůty, u některých dodavatelských 
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firem ke ztrátě zvýhodněných nabídek servisů apod. Obdobně toto platí při pořízení soustrojí 

pro provoz PRIME a následném překračování zatěžovacích charakteristik. 

4.3. Informace využitelné při výběru dodávky elektrické energie bez přerušení 

Někdy se můžeme setkat se zavádějícími informacemi (např. ve škole a 

na přednáškách), že přerušení dodávky proudu při startu DG je 15 – 20 sekund. Nicméně 

z praktických zkoušek při testování startů záložního zdroje reagujícího na výpadek sítě 

(v rámci periodického servisu) nebylo přerušení nikdy delší, než 7 sekund. Účast na těchto 

zkouškách byla umožněna v rámci získání některých praktických zkušeností pro účel této 

práce. Odborníci z firem provádějících ročně velké množství zkušebních startů rovněž 

potvrdili, že přerušení zpravidla nepřesahuje 7 sekund (alespoň u motorů Caterpillar [7]). 

Proto si při startu DG nepředstavujme přerušení jako nějakou extrémně dlouhou 

prodlevu. Berme ho skutečně v potaz jako přerušení definované normou [6]. Přerušení 

definované jako dlouhé přerušení je skutečně přerušení v řádu sekund zaznamenatelné 

uživatelem, resp. lidskými smysly. Přerušení definované jako krátké přerušení je v řádu 

milisekund a zaznamenají ho pouze citlivé přístroje, většinou výpočetní technika apod. (lidské 

oko ho nepostřehne). Systémy poskytující přepnutí na zálohu bez přerušení zaručují přepnutí 

bez ztráty napětí, pouze s lehkým kolísáním hodnot v periodách volt-ampérového průběhu. 

Vznik stavu, kdy je budova 7 sekund bez osvětlení, skutečně není kritériem pro požadavek 

na zálohu s krátkým přerušením. Taková a podobná rozhodnutí by se vždy měla konzultovat 

s profesionály v daném oboru. Projektanti PBŘ nastaví základní požadavky z hlediska jejich 

znalostí a výpočtů (např. evakuace osob, rozvoj a šíření požáru), nicméně zpravidla 

nedisponují potřebnými znalostmi v oblasti „elektro“. Dobrá komunikace všech osob 

(projektantů apod.) účastných v procesu tohoto rozhodnutí je nezbytná a povede 

pravděpodobně k nejlepšímu a potažmo nejekonomičtějšímu závěru. 

4.4. Shrnutí kritérií k nárokům na výkon konkrétních druhů PBZ 

V této kapitole budou shrnuta některá předchozí fakta, která vyplývají z požadavků 

na velikost dodávaného výkonu, popř. uvedeny nové informace a kritéria vyplývající 

z rozdělení na malé zátěže a velké zátěže, které bylo uvedeno již v předchozích kapitolách. 

Zátěže se startovacími přetěžovacími charakteristikami 

Se startovacími přetěžovacími charakteristikami (setkáme se také s pojmy startovací 

proud, rozběhový proud, rozběhové charakteristiky, špičkové charakteristiky, špičkové přepětí 

apod.) se setkáváme u zátěží, které již byly dříve označeny jako velké. 
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Čerpadla SHZ a ventilátory pro samočinné odvětrání jsou z mechanického hlediska 

těžké točivé stroje, které představují při startu nárazovou vysokou zátěž a jsou velmi rizikové 

z hlediska přetížení měkkých zdrojů elektrické energie (dieselových generátorů a rotačních 

UPS). Ventilátory jsou lehčí stroje, než čerpadla (není kladen hydraulický odpor), ale zase 

se dá předpokládat, že jich bude sériově zařazeno podstatně více, než čerpadel u SHZ. 

Při společném startu způsobí tato zařízení vysoký, dočasný odběr proudu. Na druhou stranu, 

jak jsem již zmínil, nemají nároky na dodávku bez přerušení. Proto doporučuji (i za 

předpokladu, že je k dispozici záloha bez přerušení) jejich start zpozdit, vytvořit prioritu jejich 

připojování a připojovat je postupně. Tím zabráníme velkému proudovému přetížení zdroje. 

Další možností je využití frekvenčního měniče, se kterým se blíže seznámíme u evakuačních 

výtahů, nicméně i u čerpadel a ventilátorů má celkem vhodné a bezproblémové využití. Tato 

volba se dá rozhodnout individuálně u každého projektu, největším kritériem budou 

pravděpodobně finance a zájmy investora. Výtahy (evakuační či požární) představují časově 

proměnlivý a nárazový, vysoký proudový odběr. Nestačí je nastartovat a udržet při plném 

výkonu, nýbrž se jedná o nárazové proudové odběry. Proto nemá valný smysl zpožďovat start 

zálohy elektrické energie pro evakuační výtahy, ale pouze stanovit hodnotu výkonu, 

pro kterou musí být ve výkonu poskytnutém záložním zdrojem vždy nějaká rezerva, aby 

nedošlo k přetížení zdroje při spuštění výtahu.  

Problematika výtahů používaných při požáru: 

Do této kategorie patří evakuační a požární výtahy. Mezi jejich definicí je podstatný 

rozdíl, který však nehraje příliš velkou roli z hlediska zálohování elektrickou energií. V normě 

pro evakuační výtahy [19] i pro požární výtahy [20] je stanoveno stejné schéma napájení 

záložním zdrojem i jeho hierarchické připojení do systému napájení výtahů. Nicméně – 

zjednodušeně řečeno – evakuační výtah může (po splnění konstrukčních podmínek) zůstat 

v provozu při požáru a sloužit k samovolné evakuaci osob, zatímco požární výtah musí 

při vyhlášení poplachu sjet do nejbližší ovládací stanice a být zde k dispozici hasičům 

pro použití pouze pod jejich dozorem. 

Problém přetížení výtahy vzniká zejména tam, kde je výtahů více. S rostoucím počtem 

těchto druhů výtahů roste i riziko, že způsobí proudové přetížení. Níže můžeme vidět jako 

příklad údaje výtahů výrobce Schindler [15], který má na svém webu k dispozici kvalitní 

zátěžové diagramy a tabulky (podobně jako Caterpillar [7]). Všimněme si, že i zde výrobce 

[15] uvádí zátěž v kVA a výkon příslušného motoru výtahové kabiny v kW – podobně, jako 

už na tuto skutečnost bylo upozorněno u výrobce DG [7]. Konkrétně byl jako příklad použit 

typ Schindler 7000 pro výškové budovy. Pro dobrý přehled je níže vypracována Tabulka 6, ve 
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které můžeme vidět srovnání odběru proudu jednou kabinou výtahu (jedním motorem) při 

jízdě kabiny a při rozjezdu kabiny (špičková proudová zátěž). Na rozdíl od ventilátorů SOZ 

a čerpadel SHZ se nedá tento moment naplánovat – resp. předem stanovit nebo vypočítat. 

Proto je potřeba mít v prioritě zátěží budovy dostatečnou rezervu pro rozjezdy výtahů. Také je 

třeba počítat s tím, že kabina nemusí být pouze jedna.  

Tabulka 6 Přehled zatížení kabinami výtahů 

Hmotnostní zatížení [kg] výkon motoru [kW] zátěž kabiny [kVA] startovací zátěž [kVA] 

9100 13,2 22,9 48 

13500 15,1 25,7 54 

15200 18,5 29,8 66 

17300 21,1 32,4 71 

19200 24 35,9 86 

Specifická situace může vzniknout v případě požárních výtahů. U těch jsou uvedeny 

(na rozdíl od evakuačních) specifické požadavky, aby byla splněna možnost ovládání 

hasičskou jednotkou (požadavky jsou blíže specifikovány v příslušné normě [20]). Mj. se tyto 

výtahy řeší tak, že při vyhlášení poplachu dokončí svou jízdu a všechny kabiny sjedou do 

stanice, která je určena pro použití hasiči. Toto je pravděpodobně jediný případ, kdy je možné 

předvídat okamžik rozběhových proudů a je zde velmi doporučeno vypracování zátěžového 

diagramu a vypracování priority zátěží a nakonfigurovat provedení této automatické činnosti 

tak, aby se výtahy v žádném případě nerozjely všechny současně, pokud jich je více! 

Naprosto zbytečně se tak zvyšuje riziko přetížení zdroje. Navíc zvažme automatické odpojení 

budovy od veřejné sítě, které jsme řešili v předchozích kapitolách. V tomto případě je 

maximálně vhodné, aby naopak zůstalo napájení ze sítě, která snese jakékoliv proudové 

přetížení. Pokud by záloha jako celek byla naprojektována tak, že při požárním poplachu 

dojde v jeden okamžik k odpojení sítě a sjezdu všech požárních výtahů do přízemí, naprosto 

nesmyslně se zvýší riziko přetížení DG a vzniku jiných nepříjemných situací a škod.  

U požárních a evakuačních výtahů nám tedy zbývají následující řešení (Tabulka 7): 

 

  



56 

 

Tabulka 7 Technická řešení prevence přetížení DG výtahy 

řešení poznámka ekonomické náklady 

postupné starty u výtahů nevyužitelné; 

využitelné a doporučené u 

předvídatelných startů 

požárních výtahů 

nízké 

použití bateriových zdrojů 

namísto DG 

vhodné alternativní řešení, 

bateriový zdroj (např. UPS) je 

velmi dobře přetížitelný, 

nutnost individuálního zvážení 

u každého projektu 

vysoké 

zapojení frekvenčních měničů vhodné řešení a velmi účinné střední 

Použití frekvenčních měničů je velmi efektivní a v mnoha případech bude možná 

jediné možné, pokud chceme předejít přetížení evakuačními a požárními výtahy. Nicméně 

frekvenční měniče jsou poměrně finančně nákladná záležitost. Bližší informace o tomto 

zařízení viz Příloha B. 

Napájení malých zátěží 

Nouzové osvětlení se dá jako zátěž těžko obecně zařadit. Řádově by se mohla tato 

zátěž pohybovat v oblasti jednotek kilowattů. Ovšem hodnota odběru závisí na dvou 

faktorech. Na typu použitých prvků (žárovek) a na jejich počtu v sériovém zapojení. Nicméně 

toto vyplyne z každého projektu individuálně a nás zajímá pouze konečná, projektem a 

výrobcem stanovená hodnota, kterou započítáme do výkonu zdroje. Osvětlení představuje 

stabilní zatížení a nezpůsobuje nám žádné dodatečné komplikace, jako např. velké zátěže. 

Napájení ústředen EPS: 

Zvláštní kapitolou je napájení EPS ústředen a na ní připojených ovládacích 

a ovládaných prvků. Toto máme vyřešeno vlastním akumulátorem (přestože – jak již bylo 

několikrát zmíněno – připojení na další záložní zdroj není vyloučeno). I zde však mohou 

nastat situace, které nejsou ani tak komplikací, jako běžně řešenou záležitostí. Může se stát, 

že akumulátory (u Zettler Expert zpravidla 2) umístěné ve skříni ústředny svojí kapacitou 

nepostačují a musí se instalovat externí akumulátory.  

Pro účely této práce bylo po odborné konzultaci a testu na certifikovaném software 

pro EPS ústředny Zettler Expert [12, 13] zjištěno, že připojení požárních sirén na kruhovou 

linku EPS (např. již 10 kusů) znatelně zvýší odběr proudu a způsobí nutnost pořízení dalších 

zálohovacích akumulátorů. Pro praktickou ukázku, jakým způsobem se u ústředen EPS běžně 
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postupuje při výpočtu zátěží, byl proveden názorný výpočet pomocí software ZX Designer 

[12] (viz Příloha C). 

4.5. Shrnutí kritérií a požadavků pro vybrané druhy PBZ 

V následující tabulce (Tabulka 8) je souhrn některých informací a údajů, kterými jsme 

se po celou dobu zabývali: 

Tabulka 8 Přehled specifických zátěží 

Kritéria pro daný 

druh zátěže 

čerpadla 

SHZ 

ventilátory 

SOZ 

evakuační 

výtahy 

EPS včetně 

připojených 

prvků 

nouzové 

osvětlení 

Velikost zátěže 

až 600 kW 

(KSB Sigmet 

[16]) 

11 kVA 

(Liberator 

[14]) 

22,9 – 88,8 

kVA 

(Schindler 

typ 7000 

[15]) 

(Zettler 

Expert; 

výpočet 

podle [12]) 

až kW 

(podle 

projektu) 

Požadovaná doba 

zálohy 
30 – 90 min až 60 min 45 – 60 min 

splněno 

vlastním 

zdrojem 

až 60 min 

Je požadavek na 

zálohu bez 

přerušení při 

startu? 

NE NE NE ANO NE 

Vykazuje špičkové 

přetěžovací 

charakteristiky při 

startu? 

ANO 

ANO 

(rozběhový 

proud až 4x 

vyšší) 

(Liberator 

[14]) 

ANO 

(48 – 194 

kVA) 

(Schindler 

typ 7000 

[15]) 

NE NE 

Je doporučeno 

postupné 

(zpožděné) 

připojení zátěže? 

ANO ANO NE NE NE 

Je doporučené nebo 

možné využití 

frekvenčního 

měniče? 

možné možné doporučené NE NE 
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Při odhadu výkonů určených pro provoz bylo použito údajů od různých výrobců či 

dodavatelů druhů PBZ [12, 14-16]. Tyto hodnoty jsou jen orientační. U označených druhů 

PBZ jsou hodnoty odběru při startu stroje (tzv. špičkové charakteristiky) několikanásobně 

vyšší (např. až sedmkrát). U těchto zátěží musíme pamatovat na nebezpečí přetížení točivých 

zdrojů elektrické energie (dieselových generátorů a rotačních UPS). 
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Závěr 

V práci byl použit postup, kdy po teoretickém úvodu týkajícím se normativních 

požadavků a seznámením se s některými důležitými normami byla uvedena další teoretická 

část, ve které byly probrány a popsány jednotlivé druhy záložních zdrojů z hlediska provozu, 

technologie, konstrukcí, funkčních principů apod. Již v této části byly nalezeny některé 

specifické problematiky, které bylo později třeba vhodným způsobem řešit. Ve třetí části byly 

specifikovány stěžejní problémy či impulzy k řešení a ve čtvrté části bylo toto řešení 

konkrétně navrženo, popř. uvedeny další související informace a zajímavosti. Na konci práce 

jsou rovněž k dispozici přílohy nabízející další informace či materiály. 

V práci byla vyhodnocena kritéria pro dimenzování záložních zdrojů podle požadavků 

specifických druhů PBZ – těmito kritérii jsou bezesporu následující: 

- požadavek na celkovou dobu zálohy 

- požadavek na přerušení při přepnutí ze sítě na zálohu 

- požadavek na výkon 

- ekonomická či energetická nákladnost 

Dále byly také specifikovány požadavky, které musí být splněny z hlediska použitých 

zdrojů. U těchto požadavků je důležité, že musí být často dobře zváženy již před projektem, 

neboť dodatečně se už některé související náležitosti mění jen velmi těžko, popř. velmi draho. 

Těmi jsou mezi jinými tyto: 

- zdroj nesmí být proudově přetížen/přetěžován nad dovolené hodnoty 

- zdroj nesmí být časově přetížen (z hlediska doby provozu) 

- u zdroje musí být plněny provozní a servisní podmínky dané výrobcem 

- předimenzování zdroje z hlediska výkonu i jiných hledisek je zbytečně neekonomické 

V práci byly mj. řešeny různé scénáře poplachů, na základě kterých byly uvedeny 

úvahy o tzv. selektivním odpojení některých zátěží v případě požáru. Bylo zároveň 

zhodnoceno řešení zálohování, kdy je záloha nasazena v jakémkoliv případě požárního 

poplachu, a zda je nutné toto řešení používat. Bylo dospěno k závěru, že toto řešení je 

v mnohých případech z různých hledisek zbytečně rizikové a že se obdobné situace dají řešit 

alternativním způsobem pomocí zařízení umožňujících selektivní připojení zátěží. 
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Seznam zkratek 

COP: označení pro trvalý výkon – druh provozu DG podle normy [6] 

DG: dieselový generátor (zdrojové soustrojí elektrického napětí poháněné pístovým 

spalovacím motorem) 

EPS: elektrická požární signalizace 

ESP: označení pro nouzový záložní výkon – druh provozu DG podle normy [6] 

LTP: označení pro časově omezený výkon – druh provozu DG podle normy [6] 

NN: nízké napětí 

NZ2: „NZ – kvadrát“ (speciální druh záložního zdroje elektrické energie označovaný 

výrobcem Caterpillar jako NZ
2
®) 

PBS: požární bezpečnost staveb 

PBZ: požárně bezpečnostní zařízení 

PRP: označení pro základní výkon – druh provozu DG podle normy [6] 

SHZ: stabilní hasicí zařízení 

SOZ: samočinné odvětrací zařízení  

UPS: Uninterruptable Power Supply (Zdroj nepřerušitelného napájení) 

VN: vysoké napětí 
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Příloha A: Srovnání UPS s různými typy konverzí 

 

Historicky zastaralejší UPS se dvojí konverzí měly při svém používání řadu nevýhod 

(viz odborný článek dánského výrobce UPS Silcon [A.1]). Existují zde tzv. harmonické 

složky proudu, které jsou prostřednictvím této UPS zanášeny do sítě a snižují kvalitu 

elektrické energie. U citlivých přístrojů může docházet k jejich selhání, až jejich destrukci. 

Proto je rovněž doporučeno typy UPS konzultovat s odborníky na tuto problematiku. Pro tyto 

a podobné komplikace je často potřeba z části předimenzovat a přestavět elektroinstalaci. Tato 

UPS je navíc provozována v klasickém online režimu a představuje vysoké energetické i 

ekonomické ztráty pro uživatele. Tento typ konverze navíc neumožňuje zcela hladkou 

kompatibilitu s DG, právě díky produkci tzv. vyšších harmonických (proud o jiné kvalitě, než 

produkuje DG). 

Tyto nevýhody vedly k lepšímu řešení, tzv. jednoduché konverzi. Tento typ konverze 

nevyrábí žádné harmonické složky a poskytuje hladký sinusový průběh napětí. Nicméně kvůli 

některým konstrukčním detailům má pořád nízký účiník na vstupu. Proto se začal vyvíjet typ 

UPS, který by odstranil i zbývající nedostatky a nevedl ke zbytečnému předimenzování 

stávající elektroinstalace. 

UPS s delta konverzí je modernější konstrukce, která zaručuje následující zlepšení 

oproti UPS s klasickou dvojitou konverzí (viz odborný článek [A.1]): 

- snížení ztrát energie z 10 % až na 3 % 

- snížení podílu harmonických složek v síti z 30 % na méně než 3 % 

- využití stávajícího dimenzování elektroinstalace z 80 % až na 99 % 

Existuje řešení, které se nazývá „rotační UPS Fly-Wheel“ (např. od výrobce 

Active Power, tj. UPS dodávaná v NZ2 od Caterpillar). Tato UPS není rotační UPS v pravém 

slova smyslu (schéma zapojení viz Obrázek Přílohy A 1). Jedná se svoji podstatou o 

stacionární UPS, ve které je zdrojem energie mechanický zdroj (setrvačník) namísto 

bateriového. Tento typ v podstatě eliminuje stěžejní nedostatky, zejména tvorbu 

harmonických složek, jelikož zde není baterie. „Skříňová“ UPS je zapojena obdobně jako 

baterie u jednoduché konverze. Z tohoto důvodu toto řešení někteří odborníci nazývají jako 

vývojově zastaralé. Nicméně oproti klasickým typům konverze tato UPS vyřešila některé 

nedostatky, tudíž jiní odborníci budou tento typ řadit do skupiny UPS s delta konverzí. Závěry 

se budou v tomto ohledu tedy vždy trochu lišit. 
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Obrázek Přílohy A 1 Zjednodušené schéma zapojení technologie Fly Wheel (obrázek autora) 

Srovnání stacionární rotační a bateriové UPS: 

Některé odborné publikace nabízí zajímavá kritéria pro srovnání těchto dvou řešení. 

Podobně jako v jiných technických odvětvích samozřejmě i zde nalezneme zastánce na obou 

stranách (přehled viz Tabulka Přílohy A 1). V seznamu literatury najdeme pod číslem [A.2] 

zajímavý dokument, ze kterého budou nyní uvedena některá fakta.  

Systémy s technologií Fly-Wheel představují ve spojení s výkonným DG nepochybně 

důmyslné a dobře konfigurovatelné řešení. Nicméně jsou zde pořád výhody baterií oproti 

uvedené UPS Fly-Wheel se setrvačníkem, zejména pak ekonomické výhody: 

a) Malá přetížitelnost setrvačníku – baterie podstatně lépe snáší špičkový a nárazový 

odběr proudu. (Navíc ve srovnání s klasickou rotační UPS neumožňuje 

bezproblémové připojení skutečně velkých točivých strojů.) 

b) Fly-Wheel využívá zapojení jako u bateriové UPS s jednoduchou konverzí, tudíž 

se sem přenáší i některé nedostatky tohoto staršího zapojení, zejména pak fázový 

posun proudu a napětí a tím i neoptimální hodnota účiníku. 

c) Setrvačník má podstatné nižší dostupnost elektrické energie - časová kapacita 

zálohy je podstatně nižší, než u baterie. Někteří investoři vztahují finanční náklady 

právě k tomuto kritériu. V případě, že máme dvě UPS (s baterií a setrvačníkem 

Fly-Wheel) o srovnatelném výkonu (např. 250 kVA), máme zpravidla přibližně 

stejné finanční náklady na jejich provoz a servis (tak tomu z hlediska provozních 

podmínek skutečně je). Nicméně náklady spojené s výměnou komponentů (u 

bateriových UPS baterie a u Fly-Wheel ložiska a vývěva) jsou v delším časovém 
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období u setrvačníku vyšší. Když toto vše, včetně pořizovací ceny vztáhneme na 

1 sekundu zálohy, vyjde nám cena 1 sekundy zálohy u Fly-Wheel skoro 40-krát 

vyšší, než u baterie. Jak již ale bylo řečeno, ne každý kalkuluje tímto způsobem. 

Řešení Fly-Wheel bylo určeno pro krizové situace. Pokud neselže při překlenutí 

přerušení během startu DG, plně zastává svojí funkci. 
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Tabulka Přílohy A 1 Přehled stacionárních UPS s různou konverzí 

Charakteristika/ 

konverze 

dvojitá jednoduchá delta 

Schéma zapojení 

 

schéma z dokumentu 

[A.1] 

 

schéma z dokumentu 

[A.1] 

 

schéma z dokumentu 

[A.1] 

tvorba 

harmonických 

složek 

vysoká žádná velmi nízká 

sinusový průběh 

 

graf z dokumentu [A.1] 

 

graf z dokumentu [A.1] 

 

graf z dokumentu [A.1] 

účiník špatný špatný (viz fázový posun 

na grafu průběhu) 

jednotkový (optimální) 

využití 

stávajícího 

dimenzování 

elektroinstalace 

špatné špatné velmi dobré 

ztráty energie 

v online režimu 

vysoké vysoké nízké 
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V podstatě můžeme technologický vývoj konverze energie u systémů UPS popsat 

následujícím zjednodušeným schéma (Obrázek Přílohy A 2): 

 

Obrázek Přílohy A 2 Technologický vývoj konverzí UPS (obrázek autora) 

 

Zdroje informací Přílohy A 

[A.1] SILCON. Ideální "zelená" UPS. Dánsko, 2011, 6 s. 

[A.2] POWER TECH. Srovnání řešení zálohování pomocí bateriové UPS a rotační UPS. Praha, 

2011, 3 s.
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Příloha B: Informace o frekvenčních měničích 

Frekvenční měniče obecně slouží ke spolehlivé regulaci výkonu motorů a optimalizaci 

řízení strojů a motorů. U dražších modelů máme k dispozici lepší konfigurační rozhraní, takže 

můžeme programovat a ovládat např. brzdy strojů popř. využít spoustu dalších funkcí. 

V případě evakuačních a požárních výtahů od něj očekáváme, že bude plynule a spojitě měnit 

(na základě změny frekvence elektrického proudu) velikost zátěže tím, že snižuje počet 

otáček, ke kterému motor v daném okamžiku směřuje, jako ke svému maximu – protože tento 

maximální počet otáček je daný právě frekvencí zdroje. Pokud snížíme tento (při startu zatím 

imaginární) počet otáček, sníží se i proudové přetížení. Frekvenční měnič se tak plynule 

dostane do stavu, kdy je stroj plně zatížen a v plném chodu ho pustí na plný počet otáček 

podle nominální hodnoty frekvence v síti (50 Hz). 

V následující tabulce můžeme vidět přibližnou cenovou relaci běžně pořizovaných 

frekvenčních měničů (např. viz [B.1]) 

Tabulka Přílohy B 1 Přibližné parametry a ceny běžných frekvenčních měničů [B.1] 

Jmenovitá zátěž 

[kW] 

Rozměry [mm] cenová relace 

[Kč] šířka výška hloubka 

0,3 – 1  85 195 156 5400 – 6000  

1,5 – 3 85 – 100  195 – 240  156 – 173  7200 – 8700  

4 – 7,5 100 – 110  240 – 295  173 – 200  9700 – 14500  

V tomto přehledu (Tabulka Přílohy B 1) byly zahrnuty měniče nižších zátěžových 

kategorií. Pokud se výtahy pohybují řádově v desítkách kVA na motor jedné kabiny a cena 

měniče je přibližně přímo-úměrná požadavku na výkon, lze odvodit, že frekvenční měnič pro 

vysoké výkony je poměrně nákladné zařízení. U každého projektu bude potřeba individuálně 

rozhodnout, zda je ekonomičtější toto řešení nebo např. využití UPS. Někteří výrobci však 

uvádějí, že jejich evakuační výtahy jsou již standardně vybavovány frekvenčními měniči a 

dokážou konfigurovat specifické úkony prováděné automaticky jednotlivými kabinami při 

požárním poplachu. Bylo uvedeno, že u výtahů o nosnosti od 400 do 1000 kg se pohybuje 

cena měniče od 25000 do 45000 Kč. Jelikož už existují výrobci, kteří dokážou požadavky na 

výtahy z hlediska PBS efektivně řešit, aniž by vyvolali zbytečné přetížení, určitě se vyplatí 

takové odborníky vyhledat. 

 

Zdroje informací Přílohy B 

[B.1] CONTROL TECHNIQUES BRNO S.R.O. Emerson - Industrial automation [online]. 2011 [cit. 

2012-04-05]. Dostupné z: http://www.pohony-menice.cz/ 
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Příloha C: Návrh EPS pomocí ZX Designer 

Software ZX Designer [C.1] je určen k navrhování systémů EPS Zettler Expert. V 

prvním kroku (Obrázek přílohy C 1) byla přidána ústředna ZX4, která obsahuje signalizační a 

ovládací prvky ve dveřích ústředny a umožňuje připojení 1000 adres na 4-8 kruhových 

linkách. Standardně obsahuje 2 akumulátory o kapacitách 38 Ah. V dalších krocích (Obrázek 

přílohy C 2, Obrázek přílohy C 3) byly připojeny hlásiče požáru, konkrétně 61 optických 

senzorů na linku A a 30 tepelných senzorů na linku B. Následovně bylo přidáno 

10 multisenzorů (tepelný a optický) zařazených na linku B před tepelné senzory ale 

s ponecháním adres prvků 31-40. Následně byla přidána ústředna MZX 125, která umožňuje 

připojení 125 adres na 1 kruhovou linku. Tato ústředna je standardně vybavena 2 akumulátory 

o kapacitách 12 Ah. Tato ústředna byla následně záměrně přetížena 20 sirénami do interiéru a 

40 venkovními sirénami s majákem (Obrázek přílohy C 4). (Všimněme si, že siréna 

s majákem spotřebuje dvě adresy.) Na každém obrázku můžeme vpravo sledovat tablo, které 

signalizuje přetížení kruhových linek z hlediska spotřebovaných adres, konektorů i 

proudového přetížení. Na schématu se zapojenými sirénami je červeně signalizováno 

proudové přetížení u linky A. 
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Obrázek přílohy C 1 Vytvoření ústředny ZX4 a 61 optických senzorů [C.1] 
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Obrázek přílohy C 2 Připojení 30 tepelných senzorů na ústřednu ZX4 [C.1] 
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Obrázek přílohy C 3 Připojení 10 multisenzorů na ústřednu ZX4 [C.1] 
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Obrázek přílohy C 4 Proudové přetížení ústředny MZX125 60 sirénami [C.1] 
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Zdroje informací Přílohy C 

[C.1] TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS S.R.O. ZX Designer 6.1. Liberec, 2011, firemní 

software.
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Příloha D: Výsledky měření kapacity baterie na přístroji Midtronics 

 

Obrázek Přílohy E 1 Přístroj Midtronics v originálním kufru s příslušenstvím a manuálem  

(fotoarchiv KMP-energo s.r.o.) 
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1. Výsledky měření s pozitivním výsledkem (funkční záloha) 

Tabulka Přílohy E 1 Výstupní protokol měření sestavy baterií s vyhovující kapacitou - část 1/4 
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Tabulka Přílohy E 2 Výstupní protokol měření sestavy baterií s vyhovující kapacitou - část 2/4 
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Tabulka Přílohy E 3 Výstupní protokol měření sestavy baterií s vyhovující kapacitou - část 3/4 
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Tabulka Přílohy E 4 Výstupní protokol měření sestavy baterií s vyhovující kapacitou - část 4/4 
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2. Výsledky měření s negativním výsledkem (nefunkční záloha) 

Tabulka Přílohy E 5 Výstupní protokol měření sestavy baterií s nevyhovující kapacitou - část 1/4 
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Tabulka Přílohy E 6 Výstupní protokol měření sestavy baterií s nevyhovující kapacitou - část 2/4 
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Tabulka Přílohy E 7 Výstupní protokol měření sestavy baterií s nevyhovující kapacitou - část 3/4 
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Tabulka Přílohy E 8 Výstupní protokol měření sestavy baterií s nevyhovující kapacitou - část 4/4 

 


