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ANOTACE 

         

        MALÝ, Libor. Postup likvidace požáru transformátoru. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 

 

        Cílem diplomové práce je navrhnout podklad pro velitele zásahu při zdolávání požáru 

vývodového transformátoru 220 kV v Elektrárně Tisová. Podkladem, pro velitele zásahu, 

bude operativně taktický postup likvidace požáru transformátoru, pomůcka VZ jednotky HZS 

ETI a vyhodnocení vhodného hasiva. Dále v práci bude zpracován statistický přehled požárů 

na transformátorech v ČR za období 2006 - 2010 a zhodnocení ekonomického dopadu na 

elektrárnu Tisová v případě požáru.  

 

       Klíčová slova: postup zdolávání požáru, průmyslový areál, transformátor, hasivo. 

 

 

 

ANNOTATION  

 

 MALÝ, Libor. A Procedure for Fighting the Transformer Fire 

Ostrava: VŠB TU, The Fakulty of Safety Engineering, 2012. 

 

The goal of the thesis is to propose groundwork to the incident commander for 

extinguishing the fire of efferent transformer 220kV in the electric power plant of Tisova. 

Groundwork, for the incident commander, will include the operational tactical plan of 

extinguishing the fire of the transformer, the VZ instrument of the HZS ETI unit and 

evaluation of extinguishing material. The work will also include the statistical overview of the 

transformer fires in the Czech Republic between 2006 and 2010, and the evaluation of the 

economical impact the fire would have on the Tisova plant. 

 

Key words: pre-fire plans, industrial area, transformer, fire-fighting agents. 
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1 ÚVOD 

 

Mezi základní úkoly jednotek požární ochrany patří provádění zásahu podle příslušné 

dokumentace požární ochrany [1]. Touto dokumentací se zpravidla rozumí dokumentace 

zdolávání požáru a vnitřní havarijní plány, ve kterých se zpracovávají postupy zdolávání 

požáru na určené objekty. Postupy se dle objektů liší jak obsahově, tak graficky, ale vždy by 

mělo být jejich cílem poskytnout veliteli zásahu dostatečné množství informací o daném 

objektu, aby tak bylo možno co nejúčinněji provést požární zásah a záchranu ohrožených 

osob. 

Cílem práce je tedy navrhnout postup pro velitele zásahu při zdolávání požáru 

výkonového olejového transformátoru 220 kV, který je výstupním transformátorem OJ 

Elektrárny Tisová do distribuční sítě. 

Práci jsem rozdělil do několika částí. V první části bych chtěl obecně popsat transformátor, 

dále pak transformátory, které se nejen v OJ Tisová, ale i v jiných lokalitách provozují a 

popsat a zhodnotit požárně bezpečnostní prvky transformátorů a znázornit princip zapojení 

transformátoru do distribuční sítě. 

V další části bude zpracovaný statistický přehled požárů na transformátorech v České 

republice a u vybraných popsána příčina vzniku požáru. 

V poslední části navrhnu pro velitele zásahu varianty operativně taktického postupu při 

likvidaci požáru.  

Závěrem zhodnotím, který postup je nejvhodnější z hlediska ekonomického dopadu na 

elektrárnu a vyhodnotím možné dopady při vyřazení transformátoru z provozu. 
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2 REŠERŠE 

 
SVOBODA, V. - Požární ochrana v energetických závodech, zařízeních a jaderných 

elektrárnách Praha: 1979, Knižnice požární ochrany, SNTL 1. Vydání, 180 stran, SIP-

41926/03708. 

 Publikace se zabývá popisem energetických zařízení a objektů, které se podílejí na 

výrobě elektrické energie. Popisuje možná požární nebezpečí a řeší jejich protipožární 

opatření. Poměrně velká část je věnována transformátorům. Řeší příčiny vzniku požáru, 

ochrany transformátorů, stavební prevenci, ale i popisuje některé požáry transformátorů a 

způsoby hašení při těchto mimořádných událostech. 

 

KRATOCHVÍL, V., NAVAROVÁ, Š., KRATOCHVÍL, M. - Požárně bezpečnostní 

zařízení ve stavbách. Ostrava:  

2011, EDICE SPBI Spektrum XVII., ISNB: 978-80-7385-103-3. 

 V publikaci jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení 

uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují nejpoužívanější postupy. Kniha je 

věnována základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií a principům funkce 

konkrétních bezpečnostních zařízení. Závěrem je zde představena činnost složek IZS při 

mimořádných událostech. Knihu lze použít jak k výuce na středních a vysokých školách 

v oboru požární ochrana a bezpečnostní inženýrství, tak i pro práci projektanta, stavební 

prevence, kontrolní činnost. 

 

 Bojový řád jednotek požární ochrany. Kolektiv autorů. Ostrava: 2007, Ministerstvo 

vnitra GŘ HZS ČR., ISBN: 978-80-7385-026-5 

 Bojový řád řeší ve svých metodických listech charakteristiku dané činnosti, úkoly a 

postupy při zdolávání mimořádných událostí a očekávané zvláštnosti, které mohou při, ale 

také po události nastat. Je rozdělen do osmi kapitol (obecné zásady, nebezpečí, řízení, požární 

zásah, součinnost, technický zásah, nebezpečné látky a dopravní nehody) 
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3 POPIS ELEKTRÁRNY TISOVÁ 

 

3.1 Základní informace a historie  

Organizační jednotka (dále jen OJ), lokalita Tisová je nejzápadněji situovaným 

energetickým zdrojem společnosti ČEZ, a. s. a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. 

Geograficky leží téměř v geometrickém středu lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří 

lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. 

V roce 1953 bylo rozhodnuto, aby byla na místě bývalé hornické obce Tisová vybudována 

elektrárna rozdělená do dvou technologických celků. V elektrárně Tisová I byl v roce 1959 

celkový nainstalovaný výkon 212 MW. Elektrárna Tisová II, uvedená do provozu v letech 

1960 - 1962, měla výkon 300 MW. Součet výkonů tak z tisovských elektráren dělal první 

československou velkoelektrárnu, která se v roce 1964 podílela na výrobě elektrické energie 

celé elektrizační soustavy republiky z 9,8 %. V 80. letech proběhly v elektrárně Tisová I 

rozsáhlé rekonstrukce, jejichž cílem bylo mimo jiné přebudovat elektrárnu na kombinovanou 

výrobnu elektřiny a tepla. Teplo je nyní rozvedeno do přilehlých měst a obcí - Sokolova, 

Svatavy, Citic, Březové, Bukovan, Habartova a Královského Poříčí. V rámci útlumových 

programů hnědouhelných elektráren na začátku 90. let byly odstaveny dva 100 MW bloky a 

jedna 50 MW turbína. 

Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je dodáváno pomocí kolejové dopravy od 

dodavatele Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. V roce 2004 bylo zahájeno 

spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20 % tepelného objemu uhlí na fluidních kotlích. 

Ročně je vyrobeno okolo 30 GWh elektrické energie z tohoto druhu biomasy. Výroba ETI, je 

technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Rozsáhlá síť centrálního zásobování 

teplem dává záruku využití provozu elektrárny pro pokrytí potřeb regionu. 

V roce 2008 byla Tisová sloučena spolu s dalšími OJ – Hodonínem a Poříčím v jednu OJ – 

Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a v průběhu roku se OJ ještě rozšířila o Vítkovice.[18] 

I přesto, že strategická koncepce společnosti ČEZ, a. s. se stále vyvíjí v závislosti pohybu cen 

elektřiny na trhu, množstvím dodávek tepla odběratelům a v neposlední řadě dodávkami 

hnědého uhlí od těžařských firem, tak společnost ČEZ, a. s. předpokládá využití elektrárny 

Tisová bez zásadní přestavby až do roku 2030. V roce 2011 proběhla generální oprava a 

modernizace turbogenerátoru na Bloku VI., při které došlo k navýšení výkonu ze 100 MW na 

105 MW. Další akcí, která jen potvrzuje využití elektrárny v dalších 20-ti letech, byla 

výstavba nové technologie zauhlování, čímž tak přestala být elektrárna závislá na sousedním 
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subjektu, který elektrárně dodával uhlí pásovými dopravníky a diktoval si cenu uhlí. Nyní se 

může dodávat uhlí kolejovou dopravou až na výložní zásobníky v areálu a to od jakékoliv 

těžařské firmy.  

V lokalitě Tisová pracuje v současné době 210 zaměstnanců ČEZ, a. s. a přibližně 400 

zaměstnanců dodavatelských firem, kteří jsou nedílnou součástí výroby.  

Rozloha areálu je 1 543 686 m2 [18]. Elektrárna Tisová je znázorněna na obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek č. 1 Elektrárna Tisová [22] 
 

3.2 Rozdělení provozu[19]   

  
Z hlediska rozsáhlosti areálu, počtu a rizikovosti objektů, v nichž se provádí činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím (dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů), možného rozvoje požáru a složitých podmínek pro jeho 

zdolávání, byly takto začleněny tyto objekty:  

Zauhlování – jde o prostor, kde je provozována pásová doprava hnědého uhlí do 

zásobníků pro kotle, dále na skládku a ze skládky. Při této činnosti se vyskytuje hořlavý 

uhelný prach a usazuje se ve vrstvě vyšší než 1 mm. Tato činnost se také vykonává v budově 

hlavního přesypového uzlu o výšce 23 m. 

Kotelna – je budova, kde se nachází tři kotle č. 9, 11 a 12 ve kterých se spaluje hnědé uhlí 

(na kotlích 11 a 12 spolu s dřevní štěpkou). V kotelně se předpokládá s možným požárním 

zásahem na technologii až do výšky 41 m.  
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Strojovna – v tomto objektu jsou provozovány parní turbíny, elektrické generátory a 

napájecí čerpadla. Generátor bloku č. 6 o výkonu 105 MW je chlazen vodíkem o celkovém 

objemu chladícího okruhu 55 800 l hořlavého plynu umístněného v jednom požárním úseku. 

Kabelové kanály – jsou to rozsáhlé podzemní chodby, spojující nadzemní stavební 

objekty velké části areálu, ve kterých jsou umístěny silové elektro kabely do 6,3 kV a řada 

dalších systémových kabelů. Z tohoto důvodu patří jejich provoz mezi velmi důležité pro 

celou OJ. Hlavní část kanálů je umístěna pod výrobním blokem a je chráněna elektrickou 

požární signalizací. Prostory, kde se provozují olejové transformátory, se vyskytuje nahodilé 

požární zatížení vyšší jak 120 kg.m-2. Za provozu kabelových kanálů, elektro rozvoden a 

olejových transformátorů s výkonem 1 MVA a vyšším, nejsou běžné podmínky pro požární 

zásah. 

Sklady – jedná se o objekty, kde jsou uskladněny nejrůznější látky, např. sklady hořlavin a 

nebezpečných odpadů, turbínových a transformátorových olejů, vodíku a technické údržby. 

 

Dle dokumentace zdolávání požáru, musela společnost ČEZ, a. s. zřídit v Elektrárně Tisová 

jednotku požární ochrany.  
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4 TRANSFORMÁTOR 

 
Pro existenci a rozvoj společnosti je důležitá distribuce a využívání elektrické energie. 

Tato skutečnost je ve značné míře závislá na výkonových olejových transformátorech, které 

tvoří na cestě od výroby elektrické energie směrem ke koncovému zákazníkovi a u něho jeden 

z nejdůležitějších prvků.  

V technické životnosti transformátorů může dojít k různým poruchám a haváriím, ale i 

transformátor přirozeně stárne. V případě havárie transformátoru dochází k přerušení dodávky 

elektrické energie do distribuční sítě, což mívá celou řadu důsledků, jako např. velké škody 

v průmyslové výrobě či nefunkčnost infrastruktury a tyto škody mohou být i dlouhodobého 

charakteru. Často je havárie transformátorů spojena s výbuchem, požárem, nebo jinou 

možnou ekologickou škodou. Často při vzniklé události dochází k ohrožení obyvatel žijících 

v místě nebo blízkém okolí. K poruchám a haváriím transformátorů dochází z několika příčin, 

jako např. chyba izolace, chyba výroby, zkrat, nesprávná údržba, přetížení, požár, 

kontaminace oleje, blesk či povodeň. [5] 

V České republice se provozují převážně transformátory s životností přesahující 30 let,  

a i když procházejí různými malými či velkými opravami, je tak možno očekávat častější 

výskyt vznikajících poruch, ale hlavně havárií důsledkem prošlých štítkových životností. 

Transformátory by tak měly být vyměněny, ale provozovatelé obvykle nemají potřebné 

finanční prostředky k dispozici.  

 

4.1 Obecný popis transformátoru 

 
Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z 

jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou 

pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické 

oddělení obvodů. Transformátor se skládá z primární a sekundární cívky, které bývají pro 

zvýšení účinnosti navinuty na společném feromagnetickém jádru. Jádro bývá vyrobeno ze 

speciálních transformátorových plechů: např. příměsí 4 % Si se omezují účinky vířivých 

proudů, omezují se tak ztráty v jádře a následné přehřívání, což má značný vliv na výslednou 

celkovou konstrukci transformátoru a nutnost chlazení. Poměr počtu závitů primární a 

sekundární cívky udává poměr vstupního napětí k výstupnímu. Transformátory pracují s 

vysokou účinností (95 – 99 %); vyrábějí se od výkonu zlomku voltampéru do stovek 

megavoltampérů, a to v celém rozsahu používaných napětí. [11] 
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Obrázek č. 2 Princip činnosti transformátoru [21] 
 

Rozsah výkonů a napětí používaných transformátorů je veliký. S růstem jednotkových 

výkonů alternátorů se zvyšují i jednotkové výkony transformátorů. V elektrárnách je podle 

funkce několik druhů transformátorů. Hlavní transformátory, jejichž úlohou je transformace 

napětí alternátoru na napětí vvn nebo vn a vyvedení elektrického výkonu do elektrizační 

soustavy. Hlavní transformátory mohou být buď blokové (přímo spojené s alternátorem), 

nebo spojovací (pro spojení dvou napěťových hladin – alternátoru a sítě). Do druhé skupiny 

patří transformátory pro vlastní spotřebu, které zajišťují napájení spotřebičů vlastní spotřeby 

elektrárny elektrickou energií buď odbočkou z vývodu alternátoru, nebo z vnější sítě. [11]. 

 

4.2 Rozdělení transformátorů [23]  

 
Podle konstrukce magnetického obvodu: 

 jádrové  

 plášťové  

 speciální  

Podle počtu fází:  

 jednofázové 

 trojfázové  

 mnohofázové 
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Podle chlazení: 

 vzduchové 

 olejové  

 suché 

 pískové 

Podle uspořádání vinutí: 

 válcové 

 kotoučové 

Podle použití:  

 energetické  - blokový (generátor elektrárny na vedení vvn) 

- distribuční (z vedení zvn/vvn/vn ke spotřebiteli) 

 napájecí (pro transformaci napětí nn na malé napětí) 

 bezpečnostní (jako napájecí, ale zajištěná izolační pevnost - pro napájení obvodů ve 

zdravotnictví, v hračkách a v spotřebičích ve třídě III) 

 rozptylový (s magnetickým bočníkem, pro svařování, napájení výbojek a speciální 

aplikace) 

 měřicí (napěťové, proudové, kombinované) 

Podle napětí:  

 malé 

 nízké 

 vysoké (vn) 

 velmi vysoké napětí (vvn) 

 

Transformátory pracují s vysokou účinností. Ztráty nakrátko („v mědi“, jsou způsobeny 

ohmickým odporem vodiče tvořícího vinutí primární a sekundární cívky. Vinutí je obvykle z 

mědi nebo hliníku) a naprázdno („v železe“, jsou to ztráty především v magnetickém obvodu 

transformátoru. Mají tyto složky: ztráty magnetizační a ztráty vířivými proudy). U moderních 

energetických transformátorů velkých výkonů (MVA) dosahují ztráty přibližně 0,5 % 

celkového výkonu, účinnost je tedy 99,5 %. U transformátorů velmi malých výkonů 

převládají ztráty nakrátko (ve vinutí) řádově 10 %. Transformátory se vyrábějí od výkonu 

zlomku voltampéru do stovek megavoltampérů, a to v celém rozsahu používaných napětí. 
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4.3 Chlazení transformátorů   

 
Malé transformátory jsou obvykle chlazeny vzduchem. Velké transformátory jsou obvykle 

chlazeny olejem. Při nuceném oběhu oleje je větší rychlost proudění oleje, čím se zlepšuje 

odvod ztrátového tepla, a zabezpečují dovolené teploty. Chlazení oleje se zajišťuje buď ve 

vzduchových, nebo vodních chladičích. Velké vzduchové chladiče však potřebují téměř 

takové stanoviště jako vlastní transformátor. Přímé vodní chlazení se nepoužívá. Voda je i při 

nepatrném znečištění vodivá a elektrickým proudem je rozkládána na výbušnou směs vodíku 

a kyslíku. Nové transformátory jsou vyráběny jako bezolejové. Jejich vinutí je zalito v 

izolační pryskyřici [11]. 

 

4.4 Ochrany transformátorů [11] 

 
Transformátor může být poškozen vnitřní nebo vnější (průchozí) poruchou. Nepříznivé 

jsou zejména vnitřní poruchy, na nichž se značnou měrou podílí vnitřní přepětí. Jeho příčinou 

bývá zemní spojení, vypínání zkratů, zapínání vedení, vypínání dlouhých vedení naprázdno 

apod. 

Poruchy transformátorů dělíme do dvou skupin: 

A/ Průchozí poruchy – k těmto poruchám patří přetížení a vnější zkrat. Vznikají 

působením objektů připojených k transformátoru. Při vnějším zkratu se užívá proudově 

nezávislá zkratová ochrana nebo ochrana distanční. 

B/ Vnitřní poruchy – ty můžeme rozdělit do dvou skupin 

Poruchy náhlé, jako je zkrat na vývodech, ve vinutí, mezi vinutími a zemní poruchy. 

V těchto případech chráníme transformátor rozdílovou ochranou a zemní kostrovou ochranou. 

Jiným způsobem ochrany je použití přetlakového ventilu. 

Poruchy mající pozvolný růst. Jsou způsobeny nedokonalým spojením vodičů, nevhodnou 

konstrukcí přepínačů, špatnou izolací plechů, poruchami chlazení a chladícího média 

(nedokonalá hermetizace, vlhký olej atd.). Ochranou při těchto poruchách je plynové relé. 

 

4.5 Vývodový transformátor 220 kV OJ TISOVÁ  

 
Elektrárna Tisová, je součástí hlavních zdrojů elektrizační sítě v ČR. Je zapojena do 

rozvodny Vítkov, která je vzdálena 7 km na úrovni napětí 220 kV a 110 kV. V elektrické síti 

Elektrárny Tisová pracuje přibližně 60 ks hlavních transformátorů. Nejvýkonnějších 15 ks, 
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vyvádějících vyrobenou elektrickou energii do elektrizační sítě, resp. kryjících vlastní 

spotřebu výrobní technologie elektrárny je plněno olejem, ostatní distribuční stroje jsou 

vesměs chlazeny vzduchem s vinutím vakuově zalitým do pryskyřičné hmoty. 

Vývodový transformátor 21BAT86 transformuje dodané napětí 13,8 kV z turbogenerátoru 

na 220 kV, které dodává do distribuční sítě. Je umístěn na zvýšeném základu vedle 

odbočkového transformátoru 21BBT. Pro funkci nádobové ochrany transformátoru je nádoba 

izolačně oddělena od podvozku transformátoru a samotné uzemnění a kabeláž je vedeno přes 

speciální měřící transformátor, který je součástí zmíněné nádobové ochrany transformátoru. 

Jímka základu transformátoru je napojena potrubím na centrální sběrnou jímku před 

transformátorem. Transformátor je připojen na straně 13,80 kV holým pasovým vedením, na 

straně 220 kV lany do vývodového pole 21ADA01. Uzel vvn vinutí je uzemněn přes 

odpojovač zvláštním svodem pracovního uzemnění. Chlazení vinutí a jádra transformátoru je 

olejem, chlazení oleje vzduchem. Nádoba transformátoru má tři přídavné chladící baterie s 

nuceným oběhem a oběhovými olejovými čerpadly. Každá přídavná chladící baterie je 

osazena dvěma ventilátory. Ovládání čerpadel a ventilátorů je provedeno z místa. Ventilátory 

jsou poháněny elektrickými motory o výkonu 5,5 kW a jsou též zapínány kontaktním 

teploměrem při dosažení provozní teploty. [13] 

Do řídicího systému bloku je zavedeno dálkové měření provozní teploty a signalizace 

poruchových stavů, tj. nebezpečná teplota, výpadek ofukování, výstraha a vypnutí 

Buchholzovým relé. Transformátor je dále vybaven konzervátorem se stavoznakem oleje, 

přímo ukazujícím teploměrem a místním ovládáním čerpadel a ventilátorů. 
 

 
 

Obrázek č. 3 Vývodový transformátor 21BAT86 [22] 
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Tabulka č. 1 Základní technická data [13] 

Typ 1EC38P-1 v. č. 0 953 533 

Jmenovitý výkon (MVA)  125 

Jmenovitý převod  13,8 / 242 ± 5 % kV 5 230/298 A 

Napětí nakrátko uk (%)  13,18 

Chlazení  ODAF 

Spojení  Yd1 

Hmotnost oleje (kg) 25 700 

Celková hmotnost (kg)  145 000 

 
 

4.5.1   Odbočkový transformátor 21BTT54 

 
Je postaven na úrovni terénu na základu zapuštěném v zemi a je od vývodového 

transformátoru oddělen protipožární zdí. Jímka v základu je napojena na centrální sběrnou 

jímku před transformátorem. Strana 13,8 kV i strana 6,3 kV je připojena holou pásovinou.  

Chlazení vinutí a jádra je olejem, chlazení oleje vzduchem. Nádoba má dvě přídavné chladící 

baterie s nuceným oběhem, zajištěným čerpadlem a dvěma ventilátory. Ovládání čerpadel a 

ventilátorů je dálkové z elektrodozorny, kde je rovněž dálkové měření teploty přenosem z 

odporového teploměru. Na elektrodozornu je hlášena nebezpečná teplota transformátoru, 

výstraha a vypnutí Buchholzovým relé a výpadek jističe pro ofukování. [13]. 
 

 

Obrázek č. 4 Odbočkový transformátor 21BTT54 [22] 
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Tabulka č. 2 Základní technická data [13] 

Typ 48T150/98 v. č. 1 220 174 

Jmenovitý výkon (MVA)  16 

Jmenovitý převod  13,8 ± 5 % / 6,3 kV 669/1 466 A 

Napětí nakrátko uk (%)  8,07 

Chlazení  OFAD 

Spojení  Dd0 

Hmotnost oleje (kg) 8 100 

Celková hmotnost (kg)  32 000 

 

4.5.2   Vývodové pole 21ADA01 – rozvodna 

 
Napětí 220 kV je vedeno z portálu u transformátoru 21BAT86 na portál u vypínače 

AlFe lany. Před vypínačem je odbočka na bleskojistky. Od vypínače je vedení na 

přípojnicový odpojovač, dále na portál kombinovaných MTP a MTN a na vývodový 

odpojovač. Všechna vedení a propoje, jsou provedeny AlFe lany, kromě  propoje mezi 

kombinovanými měniči a vývodovým odpojovačem, který je proveden Al trubkou. Přístroje 

jsou namontovány na zvýšených samostatných základech. Prostor rozvodny je oplocen, 

prostor měničů ohrazen. Vypínač sestává ze tří samostatných pólů, jejichž pohony jsou 

vázány pouze elektricky. Na středním pólu je namontován kompresor, který zajišťuje tlakový 

vzduch pro manipulace s vypínačem a řídící skříň vypínače, do které jsou přivedeny kabely z 

řídící skříně, pomocných svorkovnic a pomocných přepínačů jednotlivých pólů. Pólový sloup 

je sestaven ze spínací komory, dvou dutých podpěrných izolátorů, kterými probíhá izolační 

tyč a pohonu ELNUMATIC  s ovládacími ventily. Spínací komora plněná SF6 je těsnícím 

systémem oddělená od pohonového vzduchu. Ve spínací komoře je pevný kontakt s přírubou 

spojen s vysokonapěťovým připojením.  Pohyblivý kontakt je spojen izolační tyčí s 

pohonovou tyčí a pístem. [13]. 

Zapínání probíhá třístupňově. První stupeň odvzdušní prostor pod pístem, druhý 

stupeň otvírá tlakový vzduch pod píst a zapne vypínač a třetí stupeň odvzdušní prostor nad 

pístem. Vypínání probíhá také třístupňově. První stupeň odvzdušní prostor nad pístem, druhý 

stupeň otvírá tlakový vzduch nad píst a vypne vypínač a třetí stupeň odvzdušní prostor pod 

pístem. 
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Obrázek č. 5 Vývodové pole 21ADA01 [22] 
 

4.6 Ochrany transformátoru 220 kV v OJ TISOVÁ  

 

4.6.1    Rozdílová ochrana [13] 

 
Rozdílová ochrana bloku je realizována v komplexní ochraně typu SEL-387, ve které 

jsou realizovány následující funkce: 

- mžiková zkratová ochrana pole 21ADA01 

- přetížení transformátoru 21BAT86 

- automatika selhání vypínače pole 21ADA01 

- mžiková zkratová ochrana odbočkového transformátoru 21BBT54  

- zkratová ochrana transformátoru 21BBT54 

- kostrová ochrana transformátoru 21BAT86 

- rozdílová ochrana bloku 21MKA10 

- plynové relé transformátoru 21BAT86 

- plynové relé odbočkového transformátoru 21BBT54 

- havarijní záblesková ochrana rozvaděče 21BBA sekce A 

- havarijní záblesková ochrana rozvaděče 21BBA sekce B 

Je to nejdůležitější ochrana z hlediska vnitřních poruch transformátoru, neboť zahrnuje 

jak přetížení stroje, tak působení plynových relé a ztrátu průtoku oleje. V případě závažné 

poruchy působí okamžitě bez časového zpoždění. Odbočkový transformátor 21BBT54 je 

chráněn trojbodovou rozdílovou ochranou SEL-387E. 
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4.6.2 Plynové (Buchhholzovo) relé[16] 

 
Buchholzovo relé (obrázek č. 6) představuje ochranné zařízení pro olejem izolovaný 

transformátor. 

Relé je umístěno v potrubí mezi transformátorovou a dilatační nádobou. Sestává se z 

nádoby, ve které jsou umístěny dva plováky se rtuťovými polohovými kontakty. Spodní 

plovák má navíc křidélko, které působí překlopení plováku při zvýšeném proudění oleje. Relé 

je určeno k signalizaci vnitřní poruchy a ztráty izolačního oleje vysláním signálního nebo 

vypínacího impulsu. 

V případě částečných výbojů, povrchových proudů, místního přehřátí nebo 

nadměrného oteplení vlivem vysokých vířivých proudů vznikajících v kovových částech, se 

rozkládá izolační olej a tuhý izolační materiál s výsledným vznikem plynu. Plyny se hromadí 

v Buchholzově relé a vytlačují izolační olej zde obsažený. Když se nahromadí určité množství 

plynu, plovák uvede v činnost signalizační spínač. Takto může obsluha zjistit možné poruchy 

dostatečně brzy a provést vhodná opatření, aby se zabránilo většímu poškození. Toto je 

zaznamenáváno v 1. Stupni (signalizace). Po odstavení je nutno odzkoušet, zda jde o hořlavý 

plyn, nebo vzduch. Je-li plyn hořlavý, nesmí se transformátor najíždět na napětí. 

Jestliže se obloukový výboj vysoké energie vyskytne uvnitř chráněného 

transformátoru, je výsledkem velmi rychlý rozklad izolačního materiálu. Vytvořená tlaková 

vlna izolačního oleje proudí trubkou do Buchholzova relé. Za určité průtokové rychlosti 

uvede vytvořený proud v činnost magneticky drženou vypínací klapku a následně i vypínací 

spínač. Stejný spínač je uveden v činnost plovákem spřaženým s vypínací klapkou, když 

netěsnost v chráněném transformátoru způsobí, že hladina izolačního oleje v trubce poklesne 

pod stanovenou hodnotu. Toto probíhá ve 2. Stupni (vypínání). Zařízení okamžitě vypne celý 

výrobní blok a signalizuje do systému EPS. 
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Obrázek č. 6 Buchholzovo relé[16] 

 
Při normální práci transformátoru je Buchholzovo relé zcela naplněno izolačním 

olejem. Vztlak udržuje plováky v původní horní poloze. V případě, že vznikají plynové 

bubliny kvůli nějaké poruše uvnitř transformátorové nádoby, bubliny se nahromadí na cestě 

do dilatační nádoby v Buchholzově relé. Následkem toho klesne ve skříni Buchholzova relé 

hladina izolačního oleje a s ní i horní plovák. To způsobí, že trvalí magnet spojený s 

plovákem proklouzne kolem elektrického magnetového spínače, který vyšle signální impuls. 

Dolní plovák nezmění svoji polohu, protože když plyn dosáhne horní vnitřní stěny 

trubky, může uniknout do dilatační nádoby. Proto v případě menší poruchy v transformátoru 

nemůže být transformátor odpojen dolním přepínacím zařízením Buchholzova relé. Když dále 

klesá hladina izolačního oleje v důsledku ztráty izolačního oleje, klesá také dolní plovák. V 

důsledku toho trvalý magnet spojený s plovákem proklouzne kolem elektrického 

magnetového spínače, který vyšle vypínací impuls. Stejný spínač je také uváděn v činnost 

vypínací klapkou, která je držena magnetickou baterií. 

Jestliže průtoková rychlost izolačního oleje překročí určitou hodnotu, která může být 

nastavena ve čtyřech stupních, magnetická přídržná síla je překonána a vypínací klapka se 

naráz pohne ve směru proudění izolačního oleje a tím stlačí dolní plovák dolů. Jakmile se 

průtoková rychlost izolačního oleje sníží, vrátí se vypínací klapka vlivem vztlaku plováku do 

své původní polohy. 
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4.6.3   Pojistný tlakový ventil QualiTROL 208[17] 

 
Bezpečnostní tlakové zařízení QualiTROL poskytuje ochranu nádob výkonových 

transformátorů, které jsou plněny izolačním olejem nebo chladící tekutinou. 

Dojde-li v transformátoru chlazeném kapalinou ke zkratu, způsobí přeskakující oblouk 

okamžité odpaření okolní kapaliny a velký přetlak v nádobě během velmi krátké doby. 

Jestliže tento přetlak není redukován v rozmezí několika milisekund, dochází k roztržení 

nádoby a silně zahřátá tekutina nebo dokonce hořící olej se rozstříkne po velké ploše. Proto je 

výhodné instalovat účinné ochranné zařízení, které umožní rychlý únik přetlaku a opětné 

uzavření ventilu po odstranění přetlaku.   Pojistný tlakový ventil QualiTROL  je navržen tak, 

že okamžitě reaguje na náhlé zvětšení tlaku. Ventil je plně otevřen během 2 milisekund. 

Vniknutí vody nebo nečistoty ventilem QualiTROL do nádoby je vyloučeno. 

Pojistné tlakové zařízení QualiTROL (obrázek č. 7) je v podstatě pružinový ventil, 

který má jedinečnou schopnost vyvinout okamžité zesílení akční síly. Pojistný ventil je 

namontován na transformátoru za oka na přírubě a utěsněn vložkou. 

 
 

 

Obrázek č. 7 Pojistný ventil QUALITROL 208[17] 
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4.6.4   Ostatní ochrany[23] 

 
Dalšími elektrickými ochranami bránícími havárii a následnému požáru 

transformátoru jsou distanční ochrana bloku a teplotní čidla ve spolupráci s řídicím systémem. 

Distanční ochrany vyhodnocují impedanci chráněného obvodu a v závislosti na velikosti její 

změny odepínají v odpovídajícím čase poruchovou část. Z důvodu jistého časového zpoždění 

se považují za ochranu záložní. 

Obdobně zvýšená teplota vinutí nemusí vždy znamenat poruchu, a proto je působení 

kvůli eliminaci nahodilých fluktuací zpožděno o několik minut. 

Transformátor je dále vybaven čerpadlem zajišťujícím nucený oběh oleje. Průtokoměr, 

umístěný na potrubí chladiče, však pouze předává obsluze stroje v případě poruchy oběhu o 

této skutečnosti informaci, samotné nouzové vypnutí tedy zajišťují ostatní ochrany po 

následném zvýšení teploty nebo případně proudu a vývinu plynu. 

 

4.7  Zabezpečení transformátoru proti požáru  

 
MPP - ETI0 6 030 řeší zajištění z hlediska požární ochrany platnou legislativou, řídícími a 

pracovními dokumenty společnosti obecně pro celou lokalitu Tisová. Odkazuje se na stále 

platnou ČSN 343085 - Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a 

zátopách, která je z roku 1962!!, kdy byla prvně a naposled zcela přepracována norma ČSN 

ESČ 30-1949. To znamená, že tuto problematiku nikdo neřešil již 50 let.  

Jestliže nejsou transformátory dostatečně zabezpečeny, tak téměř vždy dochází při vzniku 

požáru k jeho totální likvidaci, vlivem exploze nahromaděných plynů a par uvnitř nádoby 

s transformátorovým olejem. Kromě Buchholzova relé, které nemusí vždy danou situaci 

vyhodnotit správně a pojistného ventilu, který může omezit svoji funkci, případně se 

zablokovat, není transformátor jinak proti zvyšujícímu se nárůstu tlaku uvnitř nádoby 

chráněn.   

Po roztržení transformátoru vlivem exploze plynů a par dojde k vyvržení olejové náplně 

mnohdy i mimo havarijní jímku a následnému rozšíření plochy požáru. Tímto pak vzniká 

vlivem hoření k velkému úniku škodlivin do životního prostředí. Tento proces trvá i několik 

hodin, protože první jednotky po příjezdu na místo mimořádné události, zajišťuje ochlazování 

okolních objektů a vyčkávají příjezdu ostatních jednotek, kdy velitel zásahu soustředí sily a 

prostředky potřebné ke zdolání vzniklé mimořádné události. 
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4.8  Princip zapojení transformátoru 220 kV do distribuční sítě  

 
1. Rozvodna Vítkov 

2. Vývodové pole 21ADA01 – rozvodna v OJ Tisová 

3. Vývodový transformátor 21BAT86 

4. Odbočkový transformátor 21BTT54 

5. Konzumační linka vlastní spotřeby 

6. Rozvodna vlastní spotřeby 

7. Transformátor 220 na 110 kV 

8. Odběrní místa z rozvodny Vítkov (CHZ, Doly, Obce…) 
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Obrázek č. 8 Princip zapojení transformátoru 220 kV do distribuční sítě[13] 
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5 POŽÁRY TRANSFORMÁTORŮ 

 
Aby se zamezilo vznikům požárů na transformátorech, tak se provádějí preventivní i 

represivní opatření. Opatření preventivní by měla sloužit k zamezení vzniku požáru a 

k zamezení přenosu požáru na sousední objekty nebo transformátory v přilehlém okolí. 

Represivní opatření nám slouží k řešení již vzniklého požáru, jehož rozsah je dán výkonem 

transformátoru a dobou, kdy je možné provést hasební zásah. Hasební zásah je možné provést 

buď mobilní technikou, nebo na transformátorech s výkonem 400 kV a více s použitím 

stabilního hasicího zařízení, spouštěného automaticky. [6] 

Při požáru transformátoru je zásadním rozhodujícím momentem čas, kdy má velitel 

zásahu potvrzeno vypnuté napájení. V praxi se jedná o desítky minut, ve výjimečných 

případech i o hodiny. Tato volba je závislá nejen na rozsahu a fázi požáru, ale také na 

možnosti způsobu dodávky hasiva do místa či prostoru hoření. Při nasazení pěny je nutno 

zohlednit velikost havarijní jímky, aby nedošlo k přelití oleje a následným škodám. [3] 

 

5.1 Přehled požárů na transformátorech a trafostanicích  

 
Ze statistických údajů GŘ HZS ČR vyplívá, že v České republice se stalo v letech 2006 až 

2010 celkem 193 událostí na transformátorech či transformovnách. Údaje jsou pořízeny z dat 

SSU -  požáry rozvodných zařízení, transformoven, měníren a generátorů. Tyto data jsou 

uvedena v tabulce č. 3 a znázorněna v grafu č. 1. 

  

Tabulka č. 3 Požáry transformátorů a trafostanic 2006 - 2010[15] 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Trafostanice, 
Transformátory nn 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

6 

Trafostanice, 
Transformátory vn 

 

22 

 

20 

 

7 

 

21 

 

20 

 

90 

Trafostanice, 
Transformátory vvn 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Elektrorozvodny, 
Kabelové přípojky 

 

14 

 

18 

 

19 

 

23 

 

18 

 

92 

Celkem 40 40 28 46 39 193 
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Graf č. 1 Požáry transformátorů a trafostanic 2006 – 2010 
 
 

5.2 Příčiny vzniku požáru transformátorů  

 
Na transformátorech dochází k požárům většinou provozními poruchami, které mívají za 

následek dlouhotrvající zkraty, kdy působením elektrického oblouku se přehřívá olej, který se 

tak zplyňuje a následně se snadno vznítí. Často k těmto havarijním stavům dochází při 

drobných, nebo generálních opravách. [6]. Vlivem rozkladu některých jeho složek se snižuje 

bod vzplanutí. Další plynné zplodiny pak vznikají hořením izolačních materiálů vinutí 

transformátoru. Jestliže vznikne takováto havárie, exploduje při ní průchodka, nebo se uvolní 

její tmelení, olej začne vytékat a způsobuje další šíření požáru tím, že se vzněcuje na horkých 

plochách nádoby transformátoru. Rozsah požáru a rozsah následných škod je závislý na 

včasném zjištění požáru a způsobu vedení požárního zásahu.  

Pro příklad mohu uvést dva požáry. První byl požár transformátoru 400 kV v areálu 

rozvodny Výškov na Lounsku ze dne 10. 12. 2009. Příčinou vzniku požáru byl vnitřní zkrat 

v transformátoru. Druhý požár transformátoru vvn vznikl v areálu firmy v Kladně-Dubí, dne 

27. 4. 2010. Zde byl příčinou vzniku požáru vznik přechodového odporu na spoji měděných a 

hliníkových vodičů uvnitř olejového transformátoru. [15] [24]    

Pro vytvoření statistického přehledu příčin vzniku požáru, jsem rovněž čerpal ze souboru 

dat SSU z GŘ HZS ČR a je uveden v tabulce č. 4 a znázorněn v grafu č. 2. 
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Tabulka č. 4 Příčiny vzniku požáru transformátorů vn a vvn 2006 – 2010 [15] 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Elektrický 
zkrat 

16 8 4 12 12 52 

Elektrický 
oblouk 

3 2 1 0 2 8 

Proudové 
přetížení 

2 5 1 2 1 11 

Blesk 0 2 0 0 0 2 

Nespecifikovaný 
elektrický 
iniciátor 

2 3 1 5 6 17 

Celkem 23 20 7 19 21 90 
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            Graf č. 2 Příčiny vzniku požárů transformátorů vn a vvn 2006 – 2010 
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6 TAKTICKÝ POSTUP LIKVIDACE POŽÁRU TRANSFORMÁTORU 220 kV 

 

6.1 Úvodní ustanovení  

 

6.1.1 Účel 

Účelem operativně taktického postupu, je stanovit pro velitele zásahu bezpečný způsob, 

organizaci a řízení požárního zásahu na vývodový transformátor 21BAT86 v ČEZ., a. s., OJ 

Elektrárna Tisová. 

 

6.1.2 Rozsah závaznosti 

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance útvaru PO ETI, ČEZ., a. s. Seznam 

zaměstnanců obeslaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené 

dokumenty. 

 

6.2 Pravomoc a odpovědnost 

 
Základní pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců útvaru PO ETI jsou definovány 

v dokumentu „Bezpečnostní požadavky požární ochrany v KE“ 

 

6.2.1 Velitel zásahu 

      má pravomoc: 

• vydávat příslušné rozkazy a pokyny v souvislosti s likvidací mimořádných událostí 

všem zaměstnancům ČEZ (společnosti) i zaměstnancům dodavatelů 

(dodavatelských subjektů) a třetím osobám (nájemcům apod.), kteří se nacházejí 

v místě mimořádné události,  

• řídit zásah při mimořádných událostech v souladu s platnou legislativou PO. 

      odpovídá za: 

• aplikaci zásad stanovených řídící dokumentací 

• organizaci a řízení zásahu 

• znalost požárního rizika v objektech patřících do působnosti útvaru PO ETI 

• splnění ohlašovací povinnosti při vzniku požáru 
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• předání místa zásahu po jeho ukončení příslušným orgánům, ke zjištění příčin této 

události (viz např. §50 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.) 

 

6.3 Základní pojmy a zkratky 

 

6.3.1 Základní pojmy 

Elektrické zařízení – zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, 

přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie; zahrnuje i zdroje energie jako jsou baterie, 

kondenzátory a všechny ostatní zdroje akumulované elektrické energie. [14] 

Jmenovitá napětí nad 1 000 V - v normě ČSN EN 50110-1 ed.2 pod pojmem vysoké 

napětí jsou napětí vyšší než 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných, a proto jsou 

pro potřeby tohoto dokumentu uvedeny následující definice: [14] 

Vysoké napětí (vn) - v elektrizační soustavě ČR jsou to napětí 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV 

a 35 kV; 

Velmi vysoké napětí (vvn) - v elektrizační soustavě ČR jsou to napětí 110 kV a 220 kV; 

Místo zásahu – prostor nasazení jednotek požární ochrany a složek   IZS. 

Obsluha elektrických zařízení - pracovní úkony spojené s obsluhou zařízení jako je 

spínání, ovládání z místa i dálkově, regulování, monitorování, prohlídky zařízení, odečet 

pevně namontovaných přístrojů. Při obsluze se osoby zásadně mohou dotýkat jen těch částí 

zařízení, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno použití osobních 

ochranných prostředků a pracovních pomůcek, musí být použity. [14] 

Ochranné prostředky - předměty chránící zaměstnance před nebezpečnými účinky 

elektřiny, před škodlivostí pracovního prostředí nebo před jiným ohrožením. 

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - osoba s konečnou odpovědností za provoz a stav 

elektrického zařízení, osoba písemně pověřená ředitelem OJ dle ČSN EN 50110 ed.2 a PNE 

33 0000-6 vyd.2 v souladu s ČEZ_ME_0693. [14] 

Požární dohled - činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení 

a po ukončení činnosti vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. 

Práce na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti - činnost jako je měření 

přenosnými přístroji, zkoušení, revize, údržba, výměna prvků, rekonstrukce, montáž, 

zdolávání požáru a mimořádných událostí a úkony pro zajištění nebo odjištění pracoviště. 

[14] 
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Práce pod dozorem - činnost na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je prováděna 

za trvalého dozoru pověřené osoby, která odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů, 

pracovních postupů a za používání předepsaných ochranných prostředků a pracovních 

pomůcek, a to od okamžiku, kdy pracovní skupině je povolen vstup na pracoviště. Každá 

pracující osoba je povinna dbát všech pokynů osoby provádějící dozor. [14] 

Pracovní pomůcky - předměty potřebné k práci na elektrických zařízeních nebo v jeho 

blízkosti, případně k obsluze elektrického zařízení. 

Příkaz „B” - písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních 

sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. 

[14] 

Řízení zásahu – uskutečnění rozhodnutí velitele zásahu s cílem realizovat úkoly při hašení 

požáru a záchranných a likvidačních pracích. [9] 

Seznam zaměstnanců pověřených k vydávání příkazů „B” - jmenný seznam zaměstnanců 

s uvedením jejich kvalifikace a doby platnosti jejich osvědčení, schválený vedoucím odboru 

řízení provozu, v EVD vedoucím oddělení provoz na příslušné elektrárně (pokud tyto osoby 

nejsou osobami odpovědnými za elektrické zařízení pak ještě i osobou odpovědnou za 

elektrické zařízení); seznam je umístěn na pracovišti, kde se “příkazy B” vydávají. [14] 

Směnový vedoucí - směnový inženýr, směnový mistr, vedoucí bloku příslušného 

pracoviště. [14] 

Smluvní partner (externí subjekt) - právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro 

ČEZ v areálu ČEZ na základě smlouvy. [14] 

Velitel zásahu – řídí činnost jednotek a dalších subjektů, jejichž součinnost si vyžádal na 

místě zásahu. Stanoví strukturu řízení na místě zásahu. Funkce velitele zásahu je ustanovena 

jen na místě zásahu. [9] 

 

6.3.2 Zkratky 

D ČEPS dispečink české energetické přenosové soustavy 

EPS elektrická požární signalizace 

HZS KE 
hasičský záchranný sbor klasické energetiky, organizační složka útvaru 

PO KE 

JPO jednotky požární ochrany 

MPP místní provozní předpis 

KE  klasická energetika 
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IZS integrovaný záchranný systém 

PO ETI požární ochrana Elektrárna Tisová 

SaP síly a prostředky 

SI směnový inženýr 

VZ velitel zásahu 

PTCH požárně technické charakteristiky 

SHZ stabilní hasicí zařízení 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

ÚO Sokolov územní odbor Sokolov 

HZS ČR hasičský záchranný sbor České republiky 

 

6.4 Technický popis zařízení 

 
Zařízení výstupu vyrobené elektrické energie ETI II - bloku 6, se sestává z těchto částí: 

• Vývodový transformátor 21BAT86 

• Odbočkový transformátor 21BBT54 

• Vývodového pole 21ADA01 – rozvodna 220 kV 

• Záchytných jímek 

• Centrální (havarijní jímky) 
 

6.4.1 Technické údaje vývodového transformátoru 21BAT86[13] 

 

Typ transformátoru  1EC38P-1, výrobní číslo 0 953 533 

Výrobce Škoda Plzeň 

Rok výroby 1984 

Jmenovitý výkon (MVA)  125 

Jmenovitý převod  13,8 / 242 ± 5 % kV 5230/298 A 

Jmenovité výstupní napětí 242 kV 

Napětí nakrátko uk (%)  13,18 

Chlazení  ODAF 

Spojení  Yd1 

Použitý olej transformátoru PARAMO TRAFO N 

Hmotnost oleje (kg) 25 700 

Celková hmotnost (kg)  145 000 
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6.4.2 Technické údaje odbočkového transformátoru 21BBT54[13] 

  

Typ transformátoru  48T150/98, výrobní číslo 1 220 174 

Výrobce Škoda Plzeň 

Rok výroby 1984 

Jmenovitý výkon (MVA)  16 

Jmenovitý převod  13,8 ± 5 % / 6,3 kV 669/1 466 A 

Napětí nakrátko uk (%)  8,07 

Chlazení  OFAD 

Spojení  Dd0 

Použitý olej transformátoru PARAMO TRAFO N 

Hmotnost oleje (kg) 8 100 

Celková hmotnost (kg)  32 000 

 
 

6.4.3 Záchytné jímky vývodového a odbočkového transformátoru 

 
Pod transformátory jsou vybudovány jímky pro zachycení nebo odvedení oleje. Jejich 

půdorysná plocha přesahuje na všech stranách dle ČSN 333240 – Stanoviště výkonových 

transformátorů, o 1m, včetně chladičů. Obě záchytné jímky nejsou vzájemně propojeny.  

Velikost jímek je: 

jímka pod vývodovým transformátorem 8,5 x 8,5 x 0,9 m  

jímka pod odbočkovým transformátorem 5,5 x 5,5 x 0,6 m 

 

6.4.4 Centrální (havarijní) jímka 

 
Dešťová voda je ze záchytných jímek odvedena do centrální, která je podle potřeby 

odčerpávána firmou PATOK (smluvní partner) a je s ní nakládáno jako s nebezpečným 

odpadem. Velikost jímky je 6 x 3 x 4,5m a v případě úniku oleje z obou transformátorů je 

plně dostačující. 
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6.4.5 Vývodové pole 21ADA01 - rozvodna 220 kV[13] 

 
Napětí 220 kV je vedeno z portálu u transformátoru 21BAT86 na portál rozvodny 

21ADA01 k vypínači přes AlFe lana. Před vypínačem je odbočka na bleskojistky.                

Od vypínače jde vedení na přípojnicový a vývodový odpojovač. V případě havarijního stavu 

dojde k rozpojení vývodového odpojovače, a transformátor se tak odpojí od distribuční sítě. 

Prostor rozvodny je oplocen, prostor měničů ohrazen. Přístroje jsou namontovány na 

zvýšených samostatných betonových základech.  

6.4.6 Bezpečnostní list transformátorového olej 

 
Bezpečnostní list je součástí taktického postupu ČEZ_TP_0001 uvedený v příloze č. 1. 
 

6.5 Taktická analýza očekávaných postupů 

 

6.5.1 Výpočet sil a prostředků [4] 

 
Výpočet sil a prostředků zahrnuje čtyři varianty hašení transformátoru pěnovým 

útokem: 

I. tři proudnice P6 

II. tři proudnice FLASH CAFS 30 

III. dvě proudnice P6 a jedna proudnice FLASH CAFS 30 

IV. jedna proudnice P6 a dvě proudnice FLASH CAFS 30 

 

Soustředění jednotek PO 

tZp   = doba zpozorování události (2 minuty) 

tOh   = doba ohlášení události (1 minuta) 

tV     = doba výjezdu jednotky  

 
Doba jízdy JPO k zásahu tj: 

JPO 1 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 6 ) /60 = 6 min HZS ÚO Sokolov  

JPO 1 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 7 ) /60 = 7 min HZS CHZ  

JPO 2 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 5 ) /60 = 5 min SDH Březová 

JPO 2 : tj = (60 . L) / 60 = (60 .10) /60 = 10 min SDH Kynšperk  

JPO 4 : tj = (60 . L) / 30 = (60 .0,5)/30 = 1 min PS HZS ETI 
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JPO 4 : tj = (60 . L) / 60 = (60 .20) /60 = 20 min HZS SUAS 

 

Dojezdové časy JPO tDO : 

JPO 1 : tDO = tv + tj = 2 + 6 = 8 min  HZS ÚO Sokolov 

JPO 1 : tDO = tv + tj = 2 + 7 = 9 min  HZS CHZ 

JPO 2 : tDO = tv + tj = 5 + 5 = 10min  SDH Březová 

JPO 2 : tDO = tv + tj = 5 + 10 = 15min  SDH Kynšperk 

JPO 4 : tDO = tv + tj = 2 + 1 = 3 min  PS HZS ETI 

JPO 4 : tDO = tv + tj = 2 + 20 = 22 min  HZS SUAS 

 
Doba soustředění JPO:   22 min 

Rozdíl mezi prvním a posledním dojezdem: tR = 22 – 3 = 19 min 

 

Doba volného rozvoje tVR: 

tDO
PR = doba dostavení se l. jednotky      

tBR
PR = doba bojového rozvinutí l. jednotky                                           

tVR =  tZP + tOH + tDO
PR + tBR

PR (min) 

tVR = 2 + 1 + 3 + 3 = 9 min 

 

Předpokládaná doba zahájení pěnového útoku tú:  

tú = tVR + tR = 9 + 19 = 28 min    

 

Doba volného rozvoje do nasazení prvních proudů t2: 

t1 = doba rozhořívání  

t1 = 2 min  

t2 = tVR – t1  = 9 – 2 = 7 min 

 

Doba šíření požáru od nasazení prvních proudů do lokalizace t3 : 

tn = normativní čas uhasínání, tj.10min                  

t3 = tR + tBR
PO – tBR

PR + tn 

t3 = 19 + 3 – 3 + 10 = 29 min 

 

Doba od vzniku požáru do lokalizace t: 

t = t 1 + t2 + t3 = 2 + 7 + 29 = 38 minut 
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Plocha požáru Sp, plocha hašení Sh: 

Lineární rychlost šíření požáru – vl = 0,5 m/min 

Plocha požáru Sp zahrnuje celou plochu technologického zařízení = trafo + záchytná jímka 

Sp = Sh 

Sh = 6,5 . 6 + (6 . 5,9) . 2 + (6,5 . 5,9) . 2 + 8,5 . 8,5 = 258,75 m2 

  

Potřebné množství hasební látky Qp
h : 

Ip = intenzita dodávky hasební látky  

Qp
h = Sh  .  Ip 

Qp1
h = 258,75 . 8[4] = 2 070 l/min (hašení proudnicemi P6) 

Qp2
h = 258,75 . 2,1[25] = 543,375 l/min (hašení proudnicemi FLASH CAFS 30) 

 
Stanovení počtu proudů na hašení Npr

h : 

qpr = průtok proudnicí  

Npr1
h = Qr /qpr = 2070 / 800 = 2,5875 → 3 proudnice P6 

Npr2
h = Qr /qpr = 543,375 / 200 = 2,716875 → 3 proudnice FLASH CAFS 30 

 
Množství vody na ochlazování vodíkového hospodářství Qo

p1: 

S1 = 2,5 . 3 = 7,5 m2 

Qo
p1=  S1 . Ip = 7,5 . 13,2 = 99 l/min → 1 proud C 

 
Množství vody na ochlazování odbočkového transformátoru Qo

p2: 

S2 = 5,5 . 5,5 = 30,25 m2 

Qo
p2=  S2 . Ip = 30,25 . 10,8 = 326,7 l/min → 1 proud C 

 
I. hašení 3 proudnicemi P6  

Potřebné množství pěnidla Qpě :          

Qr = množství roztoku 

Qpě= Qr . procento přimísení   

Qpě1= Qr . 0,06 = 2070 . 0,06 = 124,2 l pěnidla/min 

 

Množství pěnidla na uhašení Qc: 

tn = normativní čas uhasínání, tj.10min                  

Qc=  Qpě . tn  

Qc1=  124,2 . 10 = 1 242 l pěnidla 
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Množství pěnidla na zásobu Qz: 

k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 

Qz1= Qpě .  tn .  k = 124,2  . 10 . 3 = 3 726 l pěnidla na zásobu 

 

Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc1: 

Qpc1= Qo
p1 + Qo

p2 + Qh
p= 99 +326,7+ (2 070 – 124,2) = 2 371,5 l/min 

(při použití 3 proudnic P6 a 2 proudy C) 

 

II. hašení 3 proudnicemi FLASH CAFS 30 

Potřebné množství pěnidla Qpě :          

Qr = množství roztoku 

Qpě= Qr . procento přimísení   

Qpě2= Qr . 0,03 = 543,375 . 0,03 = 16,3 l pěnidla/min 

 

Množství pěnidla na uhašení Qc: 

tn = normativní čas uhasínání, tj.10min                  

Qc=  Qpě . tn  

Qc2=  16,3 . 10 = 163 l pěnidla 

 

Množství pěnidla na zásobu Qz: 

k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 

Qz2= Qpě .  tn .  k = 16,3 . 10 . 3 = 489 l pěnidla na zásobu 

 
Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc2: 

Qpc2= Qo
p1 + Qo

p2 + Qh
p= 99 +326,7+ (543,375 – 16,3) = 952,755  l/min 

(při použití 3 proudnic FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 

 
 
III. hašení 2 proudnicemi P6 a jednou FLASH CAFS 30 
 

Potřebné množství pěnidla Qpě :          

Qr = množství roztoku 

Qpě= Qr . procento přimísení   

Qpě3= (Qr /3. 0,06) . 2 = 41,4 . 2 = 82,8 l pěnidla/min (hašení 2 proudnicemi P6) 

Qpě3= Qr /3 . 0,03 = 181,125 . 0,03  = 5,43 l pěnidla (hašení 1x FLASH CAFS 30) 
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Množství pěnidla na uhašení Qc: 

tn = normativní čas uhasínání, tj.10min                  

Qc=  Qpě . tn  

Qc3=  82,8 . 10 = 828 l pěnidla (hašení 2 proudnicemi P6) 

Qc3=  5,43 . 10 =  54,3 l pěnidla (hašení 1 proudnicí FLASH CAFS 30) 

 

Množství pěnidla na zásobu Qz: 

k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 

Qz3= Qpě .  tn .  k 

Qz3= 82,8  . 10 . 3 = 2 484 l pěnidla na zásobu (hašení 2 proudnicemi P6) 

Qz3= 5,43 . 10 . 3 = 162,9 l pěnidla na zásobu (1 proudnice FLASH CAFS 30) 

 

Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc3: 

Qpc= Qo
p1 + Qo

p2 + Qh
p2+1= 99 + 326,7 + 1 297,2 + 175,695 = 1 898,595 l/min 

(při použití 2 proudnic P6, 1 proudnice FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 

 
IV. hašení jednou proudnicí P6 a 2 proudnicemi FLASH CAFS 30 

Potřebné množství pěnidla Qpě :          

Qr = množství roztoku 

Qpě= Qr . procento napěnění   

Qpě4= Qr /3. 0,06 = 2 070/3 . 0,06 = 41,4 l pěnidla/min (hašení 1 proudnicí P6) 

Qpě4= Qr /3. 0,03 . 2 = 543,375/3 . 0,03 . 2 = 10,9 l pěnidla/min (2 FLASH CAFS 30) 

 

Množství pěnidla na uhašení Qc: 

tn = normativní čas uhasínání, tj.10min                  

Qc=  Qpě . tn  

Qc4=  41,4 . 10 = 414 l pěnidla (hašení 1 proudnicí P6) 

Qc4=  10,9 . 10 = 109 l pěnidla (hašení 2 proudnicemi FLASH CAFS 30) 

 
Množství pěnidla na zásobu Qz: 

k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 

Qz4= Qpě .  tn .  k = 41,4 . 10 . 3 = 1 242 l pěnidla na zásobu (hašení 1 proudnicí P6) 

Qz4= Qpě .  tn .  k = 10,9 . 10 . 3 =  327 l pěnidla na zásobu (2 FLASH CAFS 30) 
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Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc: 

Qpc4= Qo
p1 + Qo

p2 + Qh
p1+2= 99 +326,7+ 648,6 + 351,35 = 1 425,65  l/min 

(při použití 1 proudnice P6, 2 proudnice FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 

 

Možnosti hydrantové sítě ETI při 0,5 MPa = 8 700  l/min 

Množství techniky pro dodávku vody Na: 

Qč= výkon čerpadla 

Na= Qpc / (0,75 . Qč) 

Na= 2371,5 / (0,75 . 2 500) = 2 371,5/1 875 = 1,26 = 2 CAS – 24  

  

Potřebný počet hasičů NHa : 

NHa = 1,25 . ki . Npri 

NHa = 1,25 . 2 . 5 = 12,5 = 13 hasičů 

 

Dýchací technika a její nasazení: 

Nc= Nhasičů + 25% záloha 

Nc= 13 + 4 = 17 hasičů 

Zajištění potřebného množství pěnidla: 

Qc= 3 . (CAS-20) + CAS 32 + CAS 30 + CAS 24 + PE sudy ETI = 940 + 800 + 540 + 

210 + 1 400 = 3 890 l pěnidla 

 
Vyhodnocení a doporučení varianty k zdolání mimořádné události: 
 

Při výpočtu bylo zjištěno, že účinný zásah lze provést všemi možnými variantami 

kombinací proudnic P6 a systému FLASH CAFS 30. Dle výpočtu, jsou povolané SaP pro 

zdolání zásahu dostačující. Pro taktický postup ČEZ_TP_0001 doporučuji veliteli zásahu 

variantu hašení číslo IV. Při použití zařízení FLASH CAFS 30 dochází ke zvýšení kultury 

hašení z důvodu značného snížení množství hasebních látek a tím i k nižším nákladům 

spojených se zdoláváním mimořádné události.  
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Tabulka č. 5 Množství hasebních látek 

VARIANTA 

HAŠENÍ 

Pěnidla 

l/min 

Pěnidla l/10 min 

zásahu 

Pěnidla na 

celkovou zásobu  

Potřebné množství 

vody na 10 min 

zásahu 

I. 

   3 x  P6 124 1 240 3 726 19 458 

II. 

3x FLASH 

CAFS 30 16,3 163 489 5 271 

82,8 828 2 484 
III.      

2x P6  

1x FLASH 

CAFS 30 5,4 54 163 

14 729 

41,4 414 1 242 
IV. 

1x P6  

2x FLASH 

CAFS 30 10,9 109 327 

10 000 

 

6.5.2 Odpojení linek vvn a vystavení příkazu „B“ 

 
Každé rozhodující manipulace na zařízeních, které mohou ovlivnit stav 

provozovaného zařízení, musí posoudit a schválit přímý nadřízený zaměstnanec (směnový 

mistr elektro nebo SI). Z elektrodozorny je ovládáno elektrické napájení veškerého zařízení 

ETI. Příkazy k manipulaci na zařízeních ovládaných z elektrodozorny předává dozornému 

ústně nebo telefonicky nadřízený zaměstnanec (směnový mistr elektro, SI). Příkazy k 

manipulaci na lince 220 kV předává dozornému telefonicky dispečer D ČEPS. Příkazy k 

manipulaci na linkách 110 kV předává dozorný telefonicky rozvodnému na rozvodně Vítkov. 

Všechny telefonické hovory jsou nahrávány záznamovým zařízením. [14] 

Pro práci na elektrickém zařízení musí být vystaven příkaz „B“. Tento příkaz smí 

vystavit pouze zaměstnanec s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Aktuální 

seznam zaměstnanců pověřených k vydávání příkazů „B“, je uložen v příruční registratuře 

pracoviště, kde se příkazy vydávají a v elektronické podobě v místních provozních předpisech 
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OJ ETI. Podrobné pokyny pro vydávání a používání příkazů „B“, jsou stanoveny metodikou 

ČEZ_ME_0714r03.   

 

6.5.3 Ustanovení štábu velitele zásahu 

 
Při hašení vývodového transformátoru 220 kV, se veliteli zásahu doporučuje zřídit 

štáb velitele zásahu, do kterého vedle zástupců jednotek požární ochrany, kteří budou 

zajišťovat týlové zabezpečení, spojení, analyzovat průběh zásahu, přizve tyto vedoucí 

zaměstnance: 

Vedoucí odboru řízení provozu tel. 1200,   MT +420 602 283 383 

Vedoucí odboru péče o zařízení tel. 1300,   MT +420 725 628 030 

Směnový inženýr tel. 2599,     MT +420 724 917 878 

Mistr elektroprovozu tel. 2501,    MT +420 725 628 018 

Vedoucí odboru chemické režimy tel. 1260,  MT +420 724 267 913 

 

6.5.4 Zajištění odčerpání oleje a hasiv z centrální záchytné jímky 

 
Vzhledem k velkému množství oleje (18 000 litrů) a hasebních látek použitých při 

zásahu, které budou společně odvedeny do centrální jímky, bude zapotřebí zajistit odčerpání 

těchto látek, aby nedošlo k přeplnění a následné ekologické havárii. Odčerpání zajistí vedoucí 

odboru chemické režimy prostřednictvím smluvního partnera. 

 

6.6 Činnost JPO v operačním řízení 

 

6.6.1 Příjezd k místu zásahu, průzkum, zajištění místa události 

 
Příjezd k vývodovému transformátoru je od hlavní vrátnice po komunikaci mezi 

správní budovou a strojovnou. Zasahující technika a hasiči, nesmí stát pod vedením elektrické 

energie, které je pod napětím.  

Po příjezdu na místo události provádí velitel zásahu tyto činnosti: 

• rozhodne o ustavení techniky, které je doporučeno na komunikaci v prostoru 

revizní věže (obrázek č. 9), kde je vozidlo chráněno před možným výbuchem 

transformátoru 
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• provede prvotní průzkum, při kterém zjistí, zda se v okolí transformátoru 

nenachází zraněná osoba a rozsah požáru [2] 

• vydá pokyn jednotce k zajištění místa mimořádné události pomocí 

vytyčovacích prostředků (kužele, pásky) 

• vydá pokyn k vytvoření přívodního vedení od podzemního hydrantu č. 2 

k vozidlu č. 1 

• zajistí navýšení tlaku v hydrantové síti požárního řadu  

 

 

Obrázek č. 9 Ustavení vozidla 

 

6.6.2 Nahlášení situace na KOPIS KK, povolání dalších jednotek PO 

 
Po vyhodnocení situace, které byly zjištěny prvotním průzkumem, provede tyto 

činnosti: 

• nahlásí na KOPIS KK rozsah události 

• při hořícím transformátoru, velitel zásahu žádá operační středisko o vyhlášení II. 

stupně s účastí těchto jednotek s vybranou technikou:  

- JPO 1 HZS ÚO Sokolov, CAS 24 (1 + 3), CAS 30 (1 + 1) 

- JPO 1 HZS CHZ, AP (1 + 0)  

- JPO 2 SDH Březová, CAS 20 (1 + 5) 

- JPO 2 SDH Kynšperk, CAS 20 (1 + 5)  

- JPO 4 HZS SUAS, CAS 32 (1 + 3) 
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6.6.3 Zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení, příkaz „B“ 

Pro zajištění beznapěťového stavu elektrických zařízení a vystavení příkazu „B“ se 

provádí tyto činnosti: 

• velitel zásahu žádá telefonicky směnového inženýra o vystavení příkazu „B“ a 

odpojení elektrických zařízení 

• dále žádá směnového inženýra o odpojení linky 220 kV a 110 kV z rozvodny 

Vítkov 

• velitel zásahu vyčká příchodu odpovědného pracovníka elektroprovozu, který 

mu předloží příkaz „B“ a provede vyzkratování elektrického zařízení  

• není-li vystaven a předložen řádně vyplněný příkaz „B“, nesmí velitel zásahu 

dát pokyn k požárnímu útoku 

 

6.6.4 Soustředění sil a prostředků 

 
Do doby spolehlivého vypnutí a vyzkratování se provádí pouze opatření proti rozšíření 

požáru a jeho účinků a velitel zásahu soustředí síly a prostředky potřebné pro účinný zásah. 

Během soustředění sil a prostředků velitel zásahu stanoví tyto činnosti: 

• připravit do nástupního prostoru dva útočné proudy „vzduchopěny“ z vozidla 

č. 1 CAS 20/2500/400 M1R  vybaveného zařízením FLASH CAFS 30  

• vydává pokyn veliteli jednotky HZS Sokolov k vozidlu č. 2, vytvořit přívodní 

vedení od podzemního hydrantu č. 3, dopravní vedení a dva útočné proudy 

k ochlazování objektu skladu vodíku a odbočkového transformátoru pomocí 

kombinovaných proudnic C 52  

• vydává pokyn veliteli jednotky HZS Sokolov k vozidlu č. 3, vytvořit přívodní 

vedení od podzemního hydrantu č. 2, a připravit útočný pěnový proud 

s proudnicí P6 

• ustavuje přijíždějící jednotky v řadě za sebou na komunikaci při levém okraji, 

aby zůstal volný jeden jízdní pruh 

• po příjezdu všech povolaných jednotek, vydá pokyn velitelům těchto jednotek 

k doplnění potřebného množství hasičů k připraveným útočným proudům a 

ostatní ponechá v záloze 

• ustanoví štáb velitele zásahu složeného z vybraných velitelů zasahujících 

jednotek a provozních zaměstnanců OJ ETI 
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• zabezpečí doplňování hasiv potřebných pro účinný pěnový útok 

• vyžádá si od vedoucího odboru péče o zařízení přistavení cisterny na odčerpání 

centrální jímky 
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  vývodový transformátor    3. CAS 30/9000/540 S3R  

  
odbočkový transformátor 

 
4. CAS 32/8200/800 S2R 

  
objekt skladu vodíkových lahví 

 
5. CAS 20/3400/210 S2Z 

  
podzemní hydrant 

 
6. CAS 20/3400/210 S2Z 

 
1. CAS 20/2500/400 M1R 

 
7. AP 27 

 
2. CAS 24/3400/210 S2Z 

 
8. CAS 24/2500/100 M3R 
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6.6.5 Požární útok 

 
Po zajištění beznapěťového stavu, soustředění sil a prostředků potřebných pro 

ochlazování a účinný zásah s nepřerušovanou dodávkou pěny po dobu 10 minut, vydává 

velitel zásahu pokyn k: 

• ochlazování objektu skladu vodíku a odbočkového transformátoru 

• pěnovému útoku 

 

6.6.6 Lokalizace požáru 

 
Po účinném pěnovém zásahu a úplném uhašení transformátoru následují tyto činnosti: 

• velitel zásahu pomocí směrového indikátoru teploty, nebo termokamery, ověří 

teplotu opláštění transformátoru 

• v případě zvýšené teploty nad bod vznícení transformátorového oleje (270 °C), 

vydá velitel zásahu pokyn k výměně proudnic na útočných proudech 

„vzduchopěny“ za kombinované proudnice C 52 a k zahájení ochlazování 

vývodového transformátoru 

• v případě destrukce transformátoru v jeho horní části, vydá pokyn k zapěnění 

vytvořeného otvoru z přistavené automobilové plošiny 

 

6.6.7 Likvidace požáru, závěrečný průzkum 

 
Po likvidaci požáru vývodového transformátoru provede velitel zásahu závěrečný 

průzkum a po vyhodnocení spolu s provozními zaměstnanci vydá pokyn zasahujícím 

jednotkám k odjezdu na základnu a požářiště dále monitoruje místní jednotka HZS ETI až do 

vychladnutí na provozní teplotu 40 – 50 °C [3] transformátoru s připraveným útočným 

pěnovým proudem.  

 
 
 
 
 



41 

6.6.8 Předání místa zásahu 

 
Velitel zásahu po vychladnutí transformátoru provede předání místa zásahu 

směnovému inženýrovi. Předání provede písemně dle formuláře Příloha č. 2. a určí případná 

opatření, nutná k odstranění vzniku nežádoucího hoření.  

 

6.7 Vazby mezi dokumenty 

Vazby na vnější a specifické pracovní dokumenty neevidované v ECM ŘD. V kapitole jsou 

uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu. 

zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

NV č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 

vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

SIAŘ č. 40/2001 pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Bojový řád JPO 

SIAŘ č. 47/2007 pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád JPO 

SIAŘ č. 25/2009 
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby 

v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků 

SIAŘ č. 50/2009 
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí 

hasičů 

technické normy ČSN 333240, ČSN 730804, ČSN 730873,  

 

6.7.1 Vazby na vnitřní dokumenty 

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ, případně vnitřní 

dokumenty právních subjektů, je evidován v systému ECM Řízené dokumenty. 
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6.8 Závěrečná a přechodná ustanovení 

 

VÚ PO KE si vyhrazuje právo kontroly plnění taktického postupu ČEZ_TP_0001 při 

teoretickém i praktickém výcviku jednotky HZS útvaru PO ETI a jeho upravování 

v souvislosti se změnou právních předpisů a vnitřních předpisů ČEZ. Zaměstnanci útvaru PO 

ETI budou po doručení a uvedení v účinnost Taktického postupu ČEZ_TP_0001 prokazatelně 

seznámeni dle standardu Skupiny ČEZ. 

Za aktualizaci dokumentu odpovídá velitel pobočné stanice HZS útvaru PO ETI.  

 

Přílohy Diplomové práce č. 1, 2, 3, 4 jsou součástí Taktického postupu ČEZ_TP_0001. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo navrhnout podklad pro velitele zásahu při zdolávání požáru na 

transformátoru 220 kV v Elektrárně Tisová. Tímto podkladem je vypracovaný taktický postup 

dle standardu Skupiny ČEZ a pomůcka velitele jednotky požární ochrany, která bude součástí 

výjezdové dokumentace. 

V první části práce jsem provedl rešerši zdrojů zabývajících se požáry transformátorů a 

jejich likvidací. Zdrojů, zabývajících se tímto tématem není mnoho. Při zpracovávání 

statistických údajů jsem zjistil některé nedostatky. Podle mého názoru by zpracování 

statistických údajů značně ulehčilo uvádění nejen zkratky vn a vvn, ale i velikosti výstupního 

napětí daného transformátoru a sjednocení popisu události. Dále v této části popisuji obecně 

transformátory, jejich rozdělení a druhy ochran. Ve své práci jsem se zaměřil a návrh 

taktického postupu vypracoval na konkrétní transformátor a to na vývodový transformátor 

v Elektrárně Tisová, který je napojen na systém elektrické požární signalizace. Tento systém 

je napojen na centrální pult dispečinku ohlašovny požáru místní jednotky požární ochrany. 

V další části jsem pracoval na návrhu taktického postupu pro velitele zásahu. Hlavním 

úkolem bylo stanovení postupu při odpojování zařízení od elektrické energie, vytvoření 

beznapěťového stavu pro bezpečný zásah, stanovení sil a prostředků a navrhnutí jejich 

rozestavení u požárního zásahu. Ve výpočtu jsem řešil čtyři varianty hašení transformátoru 

pomocí pěnového útoku, při kterých jsem použil v různých kombinacích proudnice na těžkou 

pěnu P6 a zařízení FLASH CAFS, kterými je jednotka HZS ETI vybavena. Zařízením 

FLASH CAFS vytváří pěnu hned za čerpadlem, tedy ještě ve vozidle. Princip tohoto zařízení 

spočívá v tom, že napěnění zajišťuje stlačený vzduch, který se přimíchává do roztoku vody 

s pěnidlem a do požární hadice již vstupuje pěna. Při výpočtech jsem zjistil, že pro zásah by 

bylo možno užít všechny čtyři varianty. Z hlediska kultury hašení a podstatného snížení 

nákladů (méně vody, pěnidla, nižší náklady na odčerpání kontaminované vody s olejem a její 

likvidace), jsem pro taktický postup ČEZ_TP_001 zvolil hašení dvěma proudy FLASH CAFS 

a jedním P6. K tomuto způsobu hašení je třeba jednotku dovybavit ještě jednou proudnicí a 

pro lepší manipulaci hadicemi C 42mm. Abych si mohl ověřit funkčnost hašení, provedl jsem 

několik orientačních zkoušek. Při první zkoušce jsem zkoušel přilnavost pěny na záložním 

transformátoru stejných technických parametrů. (Příloha č. 6). Použití proudnice P6 na 

transformátoru nezanechalo žádnou pěnu. Oproti tomu použití zařízení FLASH CAFS 

dokonale přilnulo, nestékalo a zanechalo na transformátoru ještě po 40 minutách pěnový obal. 

Při druhé zkoušce jsem sledoval hasicí účinek a prováděl orientační měření doby uhašení, 

rozpadu pěny a znovuzapálení, za použití proudnice P6, zařízení FLASH CAFS a pěnidla 
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(Příloha č. 7). Použito bylo pěnidlo STHAMEX F15 a FireAde 2000. Pro zkoušku jsem zvolil 

tři varianty hašení. První varianta - proudnice P6 – pěnidlo STHAMEX F15, druhá varianta -  

zařízení FLASH CAFS – pěnidlo FireAde 2000 a třetí variantou bylo zařízení FLASH CAFS 

– pěnidlo STHAMEX F15. Opět se ukázaly varianty s použitím zařízení FLASH CAFS jako 

účinnější. Oheň byl rychleji uhašen a pěna se pomaleji rozpadala. Při opětovném zapálení 

pěnidlo FireAde 2000 déle vzdorovalo než STHAMEX F15 a rozhoření, při zkouškách 

použité vany s olejem, bylo o 3 minuty delší. Videozáznam z provedení všech těchto zkoušek 

je samostatnou přílohou této diplomové práce na přiloženém DVD. 

Na základě zjištění z provedených zkoušek a měření jsem navrhnul vedení OJ, zřídit na 

transformátor stabilní hasicí zařízení, které je na transformátory 220 kV doporučováno, neboť 

v případě požáru vývodového transformátoru 21BAT86 a jeho totální destrukce by 

ekonomický dopad byl pro OJ Elektrárna Tisová značný. Dle vyjádření vedoucího odboru 

elektro a MaR bývají však tato zařízení dosti poruchová a jejich údržba nákladná. Podle jiné 

investiční akce [27] by vybudování stabilního zařízení, velikostně odpovídajícího 

vývodovému transformátoru OJ ETI, bylo v ceně cca 4,5mil. Kč. Nový transformátor podle 

firmy ETD TRANSFORMÁTORY a. s. lze pořídit za cca 23mil. Kč[26] a doba dodání je 10 

měsíců[26]. Momentálně se prodejní cena energie na trhu pohybuje v průměru za 49,90 

Eur/MWh[20]. Při průměrné výrobě elektrické energie 100MW/hod na bloku 6 je to 2400 

MW/den. Vzhledem k obchodnímu tajemství nelze určit přesný zisk z jedné MWh. Budeme-li 

uvažovat zisk 15% z MWh, pak je to 18.750,- Kč/hod, za den je to pak 450.000,- Kč, za 

měsíc je to 13,500.000,- Kč a za 10 měsíců 135,000.000,- Kč + nákup nového transformátoru 

23,000.000,- Kč = 158,000.000,- Kč. Dle těchto zjištění bych doporučil zpracovat nový 

rozbor této investiční akce a ještě jednou zvážit, vybudování stabilního zařízení na vývodový 

transformátor. 
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Příloha č. 1 – Pomůcka velitele zásahu jednotky PO 
 

   POMŮCKA    VELITELE    JEDNOTKY    POŽÁRNÍ    OCHRANY 
 

     POŽÁR TRANSFORMÁTORU 220 kV 
 

 
 

KONTROLNÍ LIST 
___________________________________________________________________ 

 
Velitelem zásahu při řízení likvidace požáru transformátoru 220 kV je velitel 

místní jednotky PO ETI, nebo příslušný funkcionář HZS ETI s právem 
přednostního velení. 

 
 
 

Průzkum 
• rozsah požáru nahlásit na KOPIS, vyhlásit II. stupeň 

  (Sokolov-CAS 24, CAS 30; SUAS-CAS 32; CHZ-AP 27; 
  Kynšperk-CAS 20; Březová-CAS 20) 

• zraněná osoba 
• zajistit místo události 
• nahlásit událost SI (tel. 724917878) a nechat zvýšit tlak v hydrantové síti 

Zajistit beznapěťový stav-SI (tel. 724917878),nebo mistr elektro (tel. 725628018)                                                                   
• vystavení příkazu „B“ 
• odpojení elektrických zařízení                                                   
• odpojení linek 220kV (V011) a 110kV (V925) z rozvodny Vítkov 

!!! Bez zajištění beznapěťového stavu – NEHASIT, NEOCHLAZOVAT !!! 
Soustředit SaP 

• ustavit přijíždějící techniku dle obrazové přílohy 
• zahájit doplňování vozidel č. 1, 2, 3 od podzemního hydrantu 
• zahájit ochlazování odbočkového transformátoru a skladu vodíku  
• připravit do nástupního prostoru dva útočné proudy FLASH CAFS a jeden P6 
• zajistit obsazení útočných proudů 
• ustanovit štáb velitele zásahu 
• zajistit doplňování pěnidla CAS 30 
• zajistit odčerpávání centrální jímky (81m3), stavební odd. (tel. 724267904)  

Hasební zásah 
• zahájit pěnový útok 
• průběžně měřit teplotu transformátorů a vodíkových lahví 
• v případě destrukce v horní části transformátoru využít AP 27 
• teplota vznícení transformátorového oleje = 270°C 
• teplota vznícení vodíku = 510°C 

Předání místa zásahu 
• místo zásahu předat písemně směnovému inženýrovi 
• do protokolu zapsat naměřené teploty v době předání 

Doporučený postup Zahájeno Splněno 
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  POMŮCKA    VELITELE    JEDNOTKY    POŽÁRNÍ    OCHRANY 
 

   POŽÁR TRANSFORMÁTORU 220 kV 
 

 
 

Dle výpočtu potřebné množství hasiv 
 

VARIANTA 

HAŠENÍ 

Pěnidla 

l/min 

Pěnidla l/10min 

zásahu 

Pěnidla na 

celkovou zásobu  

Potřebné 

množství vody 

na 10min zásahu 

I. 

   3 x  P6 124 1 240 3 726 19 458 

41,4 414 1 242 
II.      1 x P6  

 

2x FLASH CAFS 30 10,9 109 327 

10 000 

 
Ustavení vozidel u zásahu 

1. CAS 20/2500/400 M1R-ETI  5. CAS 20/3400/210 S2Z-BŘE 
2. CAS 24/3400/210 S2Z-SO  6. CAS 20/3400/210 S2Z-KYN 
3. CAS 30/9000/540 S3R-SO  7. AP 27-CHZ 
4. CAS 32/8200/800 S2R-SUAS  8. CAS 24/2500/100 M3R-ETI 
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Příloha č. 2 - Protokol o předání místa zásahu 

Protokol o předání místa zásahu 
 
Místo zásahu: ______________________________________________________________ 

 

Majitel, uživatel, správce∗ (dále jen „dotčená osoba“) místa zásahu: 

__________________________________________________________________________ 
 

Adresa bydliště: ____________________________ČOP: ____________________________ 

 
Místo zásahu jednotek PO je předáváno, kdy:______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
           V souladu s § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 17 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 
 

n a ř i z u j i* (upozorňuji na nutnost*) 
 

provedení následujících opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku 

požáru*: 

 
1. zajistit trvalý dohled nad místem zásahu jednotek PO* 
od ________________________ do/podobu*_____________________________________ , 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

 
Uvedená opatření vstupují v platnost podpisem dotčené osoby. 
 
Místo zásahu předáno dne: __________________ Čas předání: ________________________ 
 
Předání místa zásahu, jehož součástí bylo seznámení s místem zásahu, zejména s místy 
zvlášť nebezpečnými, provedl: 
 
Velitel zásahu: ______________________________ Podpis: __________________________ 
 
Jednotka PO: ________________________________________________________________ 
 
Místo zásahu jednotek požární ochrany převzal: _________________________________ 
 
S podmínkami provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného 

vzniku požáru * jsem byl seznámen a porozuměl jsem jim. 
 
Podpis dotčené osoby: ________________________________________________________ 
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Příloha č. 3 – Bezpečnostní list – transformátorový olej PARAMO TRAFO N 
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3 

 
 
 
 
 



4 
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Příloha č. 4 – Záznam o prokazatelném školení  
 
 
 
Záznam o prokazatelném seznámení o školení 
 
Název školení: Taktický postup likvidace požáru transformátoru 220 kV 
Školitel:  

Doba trvání školení:  Místo:  

Číslo výcvikového 
programu: 

 Datum: 
 

Náplň školení: ČEZ_TP_0001 
 

Prohlášení účastníka 
školení: 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s náplní 
v rozsahu osnovy školení, porozuměl všem instrukcím a budu 
se jimi řídit. 

 
P.č
. 

Os.č. Příjmení Jméno Pracovní zařazení Společnost Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Prohlášení školitele: 
Prohlašuji, že splňuji požadavek na školitele a potvrzuji svým 
podpisem, že výše podepsaní účastníci absolvovali školení 
v rozsahu osnovy školení. 

Podpis školitele:  
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Příloha č. 5 – Taktický postup dle standardu Skupiny ČEZ 

 
 

 
TAKTICKÝ POSTUP 

 
SPOLEČNOST: ČEZ, a. s.  

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: ČEZ_TP_0001 

NÁZEV DOKUMENTU: Taktický postup likvidace požáru transformátoru 220 kV  

 

  

GARANT DOKUMENTU: 5002350 – Zdeněk Kustl 

ZPRACOVATEL: 5002352 – Libor Malý 

 

PLATNOST OD:  

ÚČINNOST OD:  

 

SCHVÁLIL: Zdeněk Kustl – VÚ PO KE 

PODPIS:  
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1 Účel 
 
Účelem operativně taktického postupu, je stanovit pro velitele zásahu bezpečný způsob, 
organizaci a řízení požárního zásahu na vývodový transformátor 21BAT86 v ČEZ., a. s., OJ 
VT, lokalita Tisová. 
 
1.2 Rozsah závaznosti 
 
Dokument je závazný pro všechny zaměstnance útvaru PO ETI, ČEZ., a. s. 
Seznam zaměstnanců obeslaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci 
ECM Řízené dokumenty. 
 
2 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST 
 
Základní pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců útvaru PO ETI jsou definovány 
v dokumentu „Bezpečnostní požadavky požární ochrany v KE“ 
 
Velitel zásahu 
       

má pravomoc: 
• vydávat příslušné rozkazy a pokyny v souvislosti s likvidací mimořádných událostí   

všem zaměstnancům ČEZ (společnosti) i zaměstnancům dodavatelů (dodavatelských 
subjektů) a třetím osobám (nájemcům apod.), kteří se nacházejí v místě mimořádné 
události, 

• řídit zásah při mimořádných událostech v souladu s platnou legislativou PO 
       

odpovídá za: 
• aplikací zásad stanovených řídící dokumentací 
• organizaci a řízení zásahu 
• znalost požárního rizika v objektech patřících do působnosti útvaru PO ETI 
• splnění ohlašovací povinnosti při vzniku požáru 
• předání místa zásahu po jeho ukončení příslušným orgánům, ke zjištění příčin této   

události (viz např. §50 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.) 
 
 
 
3 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 
 
3.1 Základní pojmy 
 
Elektrické zařízení – zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, 
přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie; zahrnuje i zdroje energie jako jsou 
baterie, kondenzátory a všechny ostatní zdroje akumulované elektrické energie.  
 
Jmenovitá napětí nad 1 000 V - v normě ČSN EN 50110-1 ed.2 pod pojmem vysoké napětí 
jsou napětí vyšší než 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných, a proto jsou pro 
potřeby tohoto dokumentu uvedeny následující definice:  

 vysoké napětí (vn) - v elektrizační soustavě ČR jsou to napětí 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV     
    a 35 kV; 

 velmi vysoké napětí (vvn) - v elektrizační soustavě ČR jsou to napětí 110 kV a 220 kV; 
 
Místo zásahu – prostor nasazení jednotek požární ochrany a složek IZS. 
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Obsluha elektrických zařízení - pracovní úkony spojené s obsluhou zařízení jako je 
spínání, ovládání z místa i dálkově, regulování, monitorování, prohlídky zařízení, odečet 
pevně namontovaných přístrojů. Při obsluze se osoby zásadně mohou dotýkat jen těch částí 
zařízení, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno použití osobních 
ochranných prostředků a pracovních pomůcek, musí být použity.  
 
Ochranné prostředky - předměty chránící zaměstnance před nebezpečnými účinky 
elektřiny, před škodlivostí pracovního prostředí nebo před jiným ohrožením. 
 
Osoba odpovědná za elektrické zařízení - osoba s konečnou odpovědností za provoz a 
stav elektrického zařízení, osoba písemně pověřená ředitelem OJ dle ČSN EN 50110 ed.2 a 
PNE 33 0000-6 vyd.2 v souladu s ČEZ_ME_0693.  
 
Požární dohled - činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení 
a po ukončení činnosti vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. 
 
Práce na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti - činnost jako je měření 
přenosnými přístroji, zkoušení, revize, údržba, výměna prvků, rekonstrukce, montáž, 
zdolávání požáru a mimořádných událostí a úkony pro zajištění nebo odjištění pracoviště.  
 
Práce pod dozorem - činnost na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je prováděna 
za trvalého dozoru pověřené osoby, která odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů, 
pracovních postupů a za používání předepsaných ochranných prostředků a pracovních 
pomůcek, a to od okamžiku, kdy pracovní skupině je povolen vstup na pracoviště. Každá 
pracující osoba je povinna dbát všech pokynů osoby provádějící dozor.  
 
Pracovní pomůcky - předměty potřebné k práci na elektrických zařízeních nebo v jeho 
blízkosti, případně k obsluze elektrického zařízení. 
 
Příkaz „B” - písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních 
sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti.  
 
Řízení zásahu – uskutečnění rozhodnutí velitele zásahu s cílem realizovat úkoly při hašení 
požáru a záchranných a likvidačních pracích.  
 
Seznam zaměstnanců pověřených k vydávání příkazů „B” - jmenný seznam 
zaměstnanců s uvedením jejich kvalifikace a doby platnosti jejich osvědčení, schválený 
vedoucím odboru řízení provozu, v EVD vedoucím oddělení provoz na příslušné elektrárně 
(pokud tyto osoby nejsou osobami odpovědnými za elektrické zařízení, pak ještě i osobou 
odpovědnou za elektrické zařízení); seznam je umístěn na pracovišti, kde se “příkazy B” 
vydávají.  
 
Směnový vedoucí - směnový inženýr, směnový mistr, vedoucí bloku příslušného pracoviště.  
 
Smluvní partner (externí subjekt) - právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro 
ČEZ v areálu ČEZ na základě smlouvy.  
 
Velitel zásahu – řídí činnost jednotek a dalších subjektů, jejichž součinnost si vyžádal na 
místě zásahu. Stanoví strukturu řízení na místě zásahu. Funkce velitele zásahu je 
ustanovena jen na místě zásahu.  
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3.2 Zkratky 

D ČEPS dispečink české energetické přenosové soustavy 

EPS elektrická požární signalizace 

HZS KE hasičský záchranný sbor klasické energetiky, organizační složka útvaru 
PO KE 

JPO jednotky požární ochrany 

MPP místní provozní předpis 

KE  klasická energetika 

IZS integrovaný záchranný systém 

PO ETI požární ochrana Elektrárna Tisová 

SaP síly a prostředky 

SI směnový inženýr 

VZ velitel zásahu 

PTCH požárně technické charakteristiky 

SHZ stabilní hasící zařízení 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

ÚO Sokolov územní odbor Sokolov 

HZS ČR hasičský záchranný sbor České republiky 

 
 
4 TAKTICKÝ POSTUP HAŠENÍ TRANSFORMÁTORU 220 kV 
 
4.1 Technický popis zařízení 
 
Zařízení výstupu vyrobené elektrické energie ETI II - bloku 6, se sestává z těchto částí: 

• Vývodový transformátor 21BAT86 
• Odbočkový transformátor 21BBT54 
• Vývodového pole 21ADA01 – rozvodna 220 kV 
• Záchytných jímek 
• Centrální (havarijní jímky) 

 
4.1.1 Technické údaje vývodového transformátoru 21BAT86 
 

Typ transformátoru  1EC38P-1, výrobní číslo 0 953 533 

Výrobce Škoda Plzeň 

Rok výroby 1984 

Jmenovitý výkon (MVA)  125 

Jmenovitý převod  13,8 / 242 ± 5 % kV 5 230/298 A 

Jmenovité výstupní napětí 242 kV 

Napětí nakrátko uk (%)  13,18 

Chlazení  ODAF 

Spojení  Yd1 
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Použitý olej transformátoru PARAMO TRAFO N 

Hmotnost oleje (kg) 25 700 

Celková hmotnost (kg)  145 000 
 
 
 
4.1.2 Technické údaje odbočkového transformátoru 21BBT54 
  

Typ transformátoru  48T150/98, výrobní číslo 1 220 174 

Výrobce Škoda Plzeň 

Rok výroby  

Jmenovitý výkon (MVA)  16 

Jmenovitý převod  13,8 ± 5 % / 6,3 kV 669/1 466 A 

Napětí nakrátko uk (%)  8,07 

Chlazení  OFAD 

Spojení  Dd0 

Použitý olej transformátoru PARAMO TRAFO N 

Hmotnost oleje (kg) 8 100 

Celková hmotnost (kg)  32 000 
 
 
4.1.3 Záchytné jímky vývodového a odbočkového transformátoru 
 
Pod transformátory jsou vybudovány jímky pro zachycení nebo odvedení oleje. Jejich 
půdorysná plocha přesahuje na všech stranách dle ČSN 333240 – Stanoviště výkonových 
transformátorů, o 1 m, včetně chladičů. Obě záchytné jímky nejsou vzájemně propojeny.  
Velikost jímek je: 

• jímka pod vývodovým transformátorem 8,5 x 8,5 x 0,9 m  
• jímka pod odbočkovým transformátorem 5,5 x 5,5 x 0,6 m 

 

4.1.4 Centrální (havarijní) jímka 

Dešťová voda je ze záchytných jímek odvedena do centrální, která je podle potřeby 
odčerpávána firmou PATOK (smluvní partner) a je s ní nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Velikost jímky je 6 x 3 x 4,5 m a v případě úniku oleje z obou transformátorů je 
plně dostačující. 
 
 

4.1.5 Vývodové pole 21ADA01 - rozvodna 220 kV 

Napětí 220 kV je vedeno z portálu u transformátoru 21BAT86 na portál rozvodny 21ADA01 
k vypínači přes AlFe lana. Před vypínačem je odbočka na bleskojistky. Od vypínače jde 
vedení na přípojnicový a vývodový odpojovač. V případě havarijního stavu dojde k rozpojení 
vývodového odpojovače, a transformátor se tak odpojí od distribuční sítě. Prostor rozvodny 
je oplocen, prostor měničů ohrazen. Přístroje jsou namontovány na zvýšených samostatných 
betonových základech.  
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4.1.6 Bezpečnostní list transformátorového olej 

 
Bezpečnostní list je součástí taktického postupu ČEZ_TP_0001 uvedený v Příloze č. 3 
 
4.2 Taktická analýza očekávaných postupů 
 
4.2.1 Výpočet sil a prostředků 
 
Výpočet sil a prostředků zahrnuje čtyři varianty hašení transformátoru pěnovým útokem: 

I. tři proudnice P6 
II. tři proudnice FLASH CAFS 30 
III. dvě proudnice P6 a jedna proudnice FLASH CAFS 30 
IV. jedna proudnice P6 a dvě proudnice FLASH CAFS 30 

 
Soustředění jednotek PO 
tZp   = doba zpozorování události (2 minuty) 
tOh   = doba ohlášení události (1 minuta) 
tV     = doba výjezdu jednotky  
 
Doba jízdy JPO k zásahu tj: 
JPO 1 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 6 ) /60 = 6 min HZS ÚO Sokolov  
JPO 1 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 7 ) /60 = 7 min HZS CHZ  
JPO 2 : tj = (60 . L) / 60 = (60 . 5 ) /60 = 5 min SDH Březová 
JPO 2 : tj = (60 . L) / 60 = (60 .10) /60 = 10 min SDH Kynšperk  
JPO 4 : tj = (60 . L) / 30 = (60 .0,5)/30 = 1 min PS HZS ETI 
JPO 4 : tj = (60 . L) / 60 = (60 .20) /60 = 20 min HZS SUAS 
 
Dojezdové časy JPO tDO : 
JPO 1 : tDO = tv + tj = 2 + 6 = 8 min  HZS ÚO Sokolov 
JPO 1 : tDO = tv + tj = 2 + 7 = 9 min  HZS CHZ 
JPO 2 : tDO = tv + tj = 5 + 5 = 10 min  SDH Březová 
JPO 2 : tDO = tv + tj = 5 + 10 = 15 min  SDH Kynšperk 
JPO 4 : tDO = tv + tj = 2 + 1 = 3 min  PS HZS ETI 
JPO 4 : tDO = tv + tj = 2 + 20 = 22 min  HZS SUAS 
 
Doba soustředění JPO:   22 min 
Rozdíl mezi prvním a posledním dojezdem: tR = 22 – 3 = 19 min 
 
Doba volného rozvoje tVR: 
tDO

PR = doba dostavení se l. jednotky      
tBR

PR = doba bojového rozvinutí l. jednotky                                           
tVR =  tZP + tOH + tDO

PR + tBR
PR (min) 

tVR = 2 + 1 + 3 + 3 = 9 min 
 
Předpokládaná doba zahájení pěnového útoku tú:  
tú = tVR + tR = 9 + 19 = 28 min    
 
Doba volného rozvoje do nasazení prvních proudů t2: 
t1 = doba rozhořívání  
t1 = 2 min  
t2 = tVR – t1  = 9 – 2 = 7 min 

Doba šíření požáru od nasazení prvních proudů do lokalizace t3 : 
tn = normativní čas uhasínání, tj.10 min                  
t3 = tR + tBR

PO – tBR
PR + tn 

t3 = 19 + 3 – 3 + 10 = 29 min 
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Doba od vzniku požáru do lokalizace t: 
t = t 1 + t2 + t3 = 2 + 7 + 29 = 38 minut 
  
Plocha požáru Sp, plocha hašení Sh: 
Lineární rychlost šíření požáru – vl = 0,5 m/min 
Plocha požáru Sp zahrnuje celou plochu technologického zařízení = trafo + záchytná jímka 
Sp = Sh 
Sh = 6,5 . 6 + (6 . 5,9) . 2 + (6,5 . 5,9) . 2 + 8,5 . 8,5 = 258,75 m2 
  
Potřebné množství hasební látky Qp

h : 
Ip = intenzita dodávky hasební látky  
Qp

h = Sh  .  Ip 
Qp1

h = 258,75 . 8 = 2 070 l/min (hašení proudnicemi P6) 
Qp2

h = 258,75 . 2,1 = 543,375 l/min (hašení proudnicemi FLASH CAFS 30) 
 

Stanovení počtu proudů na hašení Npr
h : 

qpr = průtok proudnicí  
Npr1

h = Qr /qpr = 2 070/800 = 2,5875 → 3 proudnice P6 
Npr2

h = Qr /qpr = 543,375/200 = 2,716875 → 3 proudnice FLASH CAFS 30 
 
Množství vody na ochlazování vodíkového hospodářství Qo

p1: 
S1 = 2,5 . 3 = 7,5 m2 
Qo

p1=  S1 . Ip = 7,5 . 13,2 = 99 l/min → 1 proud C 
 

Množství vody na ochlazování odbočkového transformátoru Qo
p2: 

S2 = 5,5 . 5,5 = 30,25 m2 
Qo

p2=  S2 . Ip = 30,25 . 10,8 = 326,7 l/min → 1 proud C 
 

I. hašení 3 proudnicemi P6  
Potřebné množství pěnidla Qpě :          
Qr = množství roztoku 
Qpě= Qr . procento přimísení   
Qpě1= Qr . 0,06 = 2 070 . 0,06 = 124,2 l pěnidla/min 

Množství pěnidla na uhašení Qc: 
tn = normativní čas uhasínání, tj.10 min                  
Qc=  Qpě . tn  
Qc1=  124,2 . 10 = 1 242 l pěnidla 
 

Množství pěnidla na zásobu Qz: 
k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 
Qz1= Qpě .  tn .  k = 124,2  . 10 . 3 = 3 726 l pěnidla na zásobu 
 
Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc1: 
Qpc1= Qo

p1 + Qo
p2 + Qh

p= 99 +326,7+ (2 070 – 124,2) = 2 371,5 l/min 
(při použití 3 proudnic P6 a 2 proudy C) 
 

II. hašení 3 proudnicemi FLASH CAFS 30 
Potřebné množství pěnidla Qpě :          
Qr = množství roztoku 
Qpě= Qr . procento přimísení   
Qpě2= Qr . 0,03 = 543,375 . 0,03 = 16,3 l pěnidla/min 
 

Množství pěnidla na uhašení Qc: 
tn = normativní čas uhasínání, tj.10 min                  
Qc=  Qpě . tn  
Qc2=  16,3 . 10 = 163 l pěnidla 
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Množství pěnidla na zásobu Qz: 
k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 
Qz2= Qpě .  tn .  k = 16,3 . 10 . 3 = 489 l pěnidla na zásobu 
 
Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc2: 
Qpc2= Qo

p1 + Qo
p2 + Qh

p= 99 +326,7+ (543,375 – 16,3) = 952,755 l/min 
(při použití 3 proudnic FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 
 
 

III.  hašení 2 proudnicemi P6 a jednou FLASH CAFS 30 
Potřebné množství pěnidla Qpě :          
Qr = množství roztoku 
Qpě= Qr . procento přimísení   
Qpě3= (Qr /3. 0,06) . 2 = 41,4 . 2 = 82,8 l pěnidla/min (hašení 2 proudnicemi P6) 
Qpě3= Qr /3 . 0,03 = 181,125 . 0,03  = 5,43 l pěnidla (hašení 1x FLASH CAFS 30) 
 
Množství pěnidla na uhašení Qc: 
tn = normativní čas uhasínání, tj.10 min                  
Qc=  Qpě . tn  
Qc3=  82,8 . 10 = 828 l pěnidla (hašení 2 proudnicemi P6) 
Qc3=  5,43 . 10 =  54,3 l pěnidla (hašení 1 proudnicí FLASH CAFS 30) 
 
Množství pěnidla na zásobu Qz: 
k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 
Qz3= Qpě .  tn .  k 
Qz3= 82,8  . 10 . 3 = 2 484 l pěnidla na zásobu (hašení 2 proudnicemi P6) 
Qz3= 5,43 . 10 . 3 = 162,9 l pěnidla na zásobu (1 proudnice FLASH CAFS 30) 
 
Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc3: 
Qpc= Qo

p1 + Qo
p2 + Qh

p2+1= 99 + 326,7 + 1 297,2 + 175,695 = 1 898,595 l/min 
(při použití 2 proudnic P6, 1 proudnice FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 
 

IV.  hašení jednou proudnicí P6 a 2 proudnicemi FLASH CAFS 30 
Potřebné množství pěnidla Qpě :          
Qr = množství roztoku 
Qpě= Qr . procento přimísení   
Qpě4= Qr /3. 0,06 = 2 070/3 . 0,06 = 41,4 l pěnidla/min (hašení 1 proudnicí P6) 
Qpě4= Qr /3. 0,03 . 2 = 543,375/3 . 0,03 . 2 = 10,9 l pěnidla/min (2 FLASH CAFS 30) 
 
Množství pěnidla na uhašení Qc: 
tn = normativní čas uhasínání, tj.10 min                  
Qc=  Qpě . tn  
Qc4=  41,4 . 10 = 414 l pěnidla (hašení 1 proudnicí P6) 
Qc4=  10,9 . 10 = 109 l pěnidla (hašení 2 proudnicemi FLASH CAFS 30) 
 
Množství pěnidla na zásobu Qz: 
k = trojnásobná zásoba pěnidla pro neočekávané případy 
Qz4= Qpě .  tn .  k = 41,4 . 10 . 3 = 1 242 l pěnidla na zásobu (hašení 1 proudnicí P6) 
Qz4= Qpě .  tn .  k = 10,9 . 10 . 3 =  327 l pěnidla na zásobu (2 FLASH CAFS 30) 
 
Dodávané množství vody pro hašení a ochlazování Qpc: 
Qpc4= Qo

p1 + Qo
p2 + Qh

p1+2= 99 +326,7+ 648,6 + 351,35 = 1 425,65  l/min 
(při použití 1 proudnice P6, 2 proudnice FLASH CAFS 30 a 2 proudy C) 
 
Možnosti hydrantové sítě ETI při 0,5 MPa = 8 700 l/min 
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Množství techniky pro dodávku vody Na: 
Qč= výkon čerpadla 
Na= Qpc / (0,75 . Qč) 
Na= 2 371,5 / (0,75 . 2 500) = 2 371,5/1 875 = 1,26 = 2 CAS – 24  
  
Potřebný počet hasičů NHa : 
 
NHa = 1,25 . ki . Npri 

NHa = 1,25 . 2 . 5 = 12,5 = 13 hasičů 
 
Dýchací technika a její nasazení: 
 
Nc= Nhasičů + 25 % záloha 
Nc= 13 + 4 = 17 hasičů 
 
Zajištění potřebného množství pěnidla: 
Qc= 4 . (CAS-24) + CAS 32 + PE sudy ETI = 1 600 + 800 + 1 500 = 3 900 l pěnidla 
 
Vyhodnocení a doporučení varianty k zdolání mimořádné události: 
 
Při výpočtu bylo zjištěno, že účinný zásah lze provést všemi možnými variantami kombinací 
proudnic P6 a systému FLASH CAFS 30. Dle výpočtu jsou povolané  SaP pro zdolání 
zásahu dostačující. Pro taktický postup ČEZ_TP_0001 doporučuji veliteli zásahu variantu 
hašení číslo IV. Při použití zařízení FLASH CAFS 30 dochází ke zvýšení kultury hašení z 
důvodu značného snížení množství hasebních látek a tím i k nižším nákladům spojených se 
zdoláváním mimořádné události.  
 
Množství hasebních látek 

VARIANTA 

HAŠENÍ 

Pěnidla 

l/min 

Pěnidla l/10 min 

Zásahu 

Pěnidla na 

celkovou 

zásobu  

Potřebné 

množství vody 

na 10 min 

zásahu 

I. 

   3x  P6 124 1 240 3 726 19 458 

II. 

3x FLASH CAFS 

30 16,3 163 489 5 271 

82,8 828 2 484 
III.      2x P6  

 

1x FLASH CAFS 

30 5,4 54 163 

14 729 

41,4 414 1 242 
IV.      1x P6  

 

2x FLASH CAFS 

30 10,9 109 327 

10 000 
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4.2.2 Odpojení linek vvn a vystavení příkazu „B“ 
 
Každé rozhodující manipulace na zařízeních, které mohou ovlivnit stav provozovaného 
zařízení, musí posoudit a schválit přímý nadřízený zaměstnanec (směnový mistr elektro 
nebo SI). Z elektrodozorny je ovládáno elektrické napájení veškerého zařízení ETI. Příkazy k 
manipulaci na zařízeních ovládaných z elektrodozorny předává dozornému ústně nebo 
telefonicky nadřízený zaměstnanec (směnový mistr elektro, SI). Příkazy k manipulaci na 
lince 220 kV předává dozornému telefonicky dispečer D ČEPS. Příkazy k manipulaci na 
linkách 110 kV předává dozorný telefonicky rozvodnému na rozvodně Vítkov. Všechny 
telefonické hovory jsou nahrávány záznamovým zařízením.  
Pro práci na elektrickém zařízení musí být vystaven příkaz „B“. Tento příkaz smí vystavit 
pouze zaměstnanec s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Aktuální seznam 
zaměstnanců pověřených k vydávání příkazů „B“, je uložen v příruční registratuře pracoviště, 
kde se příkazy vydávají a v elektronické podobě v místních provozních předpisech OJ ETI. 
Podrobné pokyny pro vydávání a používání příkazů „B“, jsou stanoveny metodikou 
ČEZ_ME_0714r03.   
 

4.2.3 Ustanovení štábu velitele zásahu 

 
Při hašení vývodového transformátoru 220 kV, se veliteli zásahu doporučuje zřídit štáb 
velitele zásahu, do kterého vedle zástupců jednotek požární ochrany, kteří budou zajišťovat 
týlové zabezpečení, spojení, analyzovat průběh zásahu, přizve tyto vedoucí zaměstnance: 

• Vedoucí odboru řízení provozu tel. 1200,  MT +420 602 283 383 
• Vedoucí odboru péče o zařízení tel. 1300,  MT +420 725 628 030 
• Směnový inženýr tel. 2599,    MT +420 724 917 878 
• Mistr elektroprovozu tel. 2501,    MT +420 725 628 018 
• Vedoucí odboru chemické režimy tel. 1260,  MT +420 724 267 913 

 

4.2.4 Zajištění odčerpání oleje a hasiv z centrální záchytné jímky 

 
Vzhledem k velkému množství oleje (18 000 litrů) a hasebních látek použitých při zásahu, 
které budou společně odvedeny do centrální jímky, bude zapotřebí zajistit odčerpání těchto 
látek, aby nedošlo k přeplnění a následné ekologické havárii. Odčerpání zajistí vedoucí 
odboru chemické režimy prostřednictvím smluvního partnera. 
 
 
4.3 Činnost JPO v operačním řízení 

4.3.1 Příjezd k místu zásahu, průzkum, zajištění místa události 

 
Příjezd k vývodovému transformátoru je od hlavní vrátnice po komunikaci mezi správní 
budovou a strojovnou. Zasahující technika a hasiči, nesmí stát pod vedením elektrické 
energie, které je pod napětím. Po příjezdu na místo události provádí velitel zásahu tyto 
činnosti: 

• rozhodne o ustavení techniky, které je doporučeno na komunikaci v prostoru revizní 
věže (obrázek č. 1), kde je vozidlo chráněno před možným výbuchem transformátoru 

• provede prvotní průzkum, při kterém zjistí, zda se v okolí transformátoru nenachází 
zraněná osoba a rozsah požáru  

• vydá pokyn jednotce k zajištění místa mimořádné události pomocí vytyčovacích 
prostředků (kužele, pásky) 

• vydá pokyn k vytvoření přívodního vedení od podzemního hydrantu č. 2 k vozidlu č. 1 
• zajistí navýšení tlaku v hydrantové síti požárního řadu  
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Obrázek č. 1 Ustavení vozidla jednotky HZS ETI 

 

4.3.2 Nahlášení situace na KOPIS KK, povolání dalších jednotek PO 

 
Po vyhodnocení situace, které byly zjištěny prvotním průzkumem, provede tyto činnosti: 

• nahlásí na KOPIS KK rozsah události 
• při hořícím transformátoru, velitel zásahu žádá operační středisko o vyhlášení II. 

stupně s účastí těchto jednotek s vybranou technikou:  
- JPO 1 HZS ÚO Sokolov, CAS 24 (1 + 3), CAS 24 (1 + 1) 
- JPO 1 HZS CHZ, AP (1 + 0)  
- JPO 2 SDH Březová, CAS 24 (1 + 5) 
- JPO 2 SDH Kynšperk, CAS 24 (1 + 5)  
- JPO 4 HZS SUAS, CAS 32 (1 + 3) 
-  

4.3.3 Zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení, příkaz „B“ 

 
Pro zajištění beznapěťového stavu elektrických zařízení a vystavení příkazu „B“ se provádí 
tyto činnosti: 

• velitel zásahu žádá telefonicky směnového inženýra o vystavení příkazu „B“ a 
odpojení elektrických zařízení 

• dále žádá směnového inženýra o odpojení linky 220 kV a 110 kV z rozvodny Vítkov 
• velitel zásahu vyčká příchodu odpovědného pracovníka elektroprovozu, který mu 

předloží příkaz „B“ a provede vyzkratování elektrického zařízení  
• není-li vystaven a předložen řádně vyplněný příkaz „B“, nesmí velitel zásahu dát 

pokyn k požárnímu útoku 
 

4.3.4 Soustředění sil a prostředků 
 
Do doby spolehlivého vypnutí a vyzkratování se provádí pouze opatření proti rozšíření 
požáru a jeho účinků a velitel zásahu soustředí síly a prostředky potřebné pro účinný zásah. 
Během soustředění sil a prostředků velitel zásahu stanoví tyto činnosti: 

• připravit do nástupního prostoru dva útočné proudy „vzduchopěny“ z vozidla č. 1 CAS 
20/2500/400 M1R  vybaveného zařízením FLASH CAFS 30  

• vydává pokyn veliteli jednotky HZS Sokolov k vozidlu č. 2, vytvořit přívodní vedení od 
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podzemního hydrantu č. 3, dopravní vedení a dva útočné proudy k ochlazování 
objektu skladu vodíku a odbočkového transformátoru pomocí kombinovaných 
proudnic C 52  

• vydává pokyn veliteli jednotky HZS Sokolov k vozidlu č. 3, vytvořit přívodní vedení od 
podzemního hydrantu č. 2, a připravit útočný pěnový proud s proudnicí P6 

• ustavuje přijíždějící jednotky v řadě za sebou na komunikaci při levém okraji, aby 
zůstal volný jeden jízdní pruh 

• po příjezdu všech povolaných jednotek, vydá pokyn velitelům těchto jednotek 
k doplnění potřebného množství hasičů k připraveným útočným proudům a ostatní 
ponechá v záloze 

• ustanoví štáb velitele zásahu složeného z vybraných velitelů zasahujících jednotek a 
provozních zaměstnanců OJ ETI 

• zabezpečí doplňování hasiv potřebných pro účinný pěnový útok 
• vyžádá si od vedoucího odboru péče o zařízení přistavení cisterny na odčerpání 

centrální jímky 
 
4.3.5 Požární útok 
 
Po zajištění beznapěťového stavu, soustředění sil a prostředků potřebných pro ochlazování 
a účinný zásah s nepřerušovanou dodávkou pěny po dobu 10 minut, vydává velitel zásahu 
pokyn k: 

• ochlazování objektu skladu vodíku a odbočkového transformátoru 
• pěnovému útoku 

 
4.3.6 Lokalizace požáru 
 
Po účinném pěnovém zásahu a úplném uhašení transformátoru následují tyto činnosti: 

• velitel zásahu pomocí směrového indikátoru teploty, nebo termokamery, ověří teplotu 
opláštění transformátoru 

• v případě zvýšené teploty nad bod vznícení transformátorového oleje (270 °C), vydá 
velitel zásahu pokyn k výměně proudnic na útočných proudech „vzduchopěny“ za 
kombinované proudnice C 52 a k zahájení ochlazování vývodového transformátoru 

• v případě destrukce transformátoru v jeho horní části, vydá pokyn k zapěnění 
vytvořeného otvoru z přistavené automobilové plošiny 

 
4.3.7 Likvidace požáru, závěrečný průzkum 
 
Po likvidaci požáru vývodového transformátoru provede velitel zásahu závěrečný průzkum a 
po vyhodnocení spolu s provozními zaměstnanci vydá pokyn zasahujícím jednotkám 
k odjezdu na základnu a požářiště dále monitoruje místní jednotka HZSp až do vychladnutí 
na provozní teplotu 40 – 50 °C transformátoru s připraveným útočným pěnovým proudem.  
 
4.3.8 Předání místa zásahu 
 
Velitel zásahu po vychladnutí transformátoru provede předání místa zásahu směnovému 
inženýrovi. Předání provede písemně dle formuláře Příloha č. 2. a určí případná opatření, 
nutná k odstranění vzniku nežádoucího hoření.  
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5 VAZBY MEZI DOKUMENTY 

5.1 Vazby na vnější a specifické pracovní dokumenty neevidované v ECM ŘD 

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu. 
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
NV č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 

vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
SIAŘ č. 40/2001 pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Bojový řád JPO 
SIAŘ č. 47/2007 pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád JPO 

SIAŘ č. 25/2009 
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby 
v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků 

SIAŘ č. 50/2009 
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí 
hasičů 

technické normy ČSN 333240, ČSN 730804, ČSN 730873,  

 

5.2 Vazby na vnitřní dokumenty 

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ, případně vnitřní dokumenty 
právních subjektů, je evidován v systému ECM Řízené dokumenty. 
 

6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 
VÚ PO KE si vyhrazuje právo kontroly plnění taktického postupu ČEZ_TP_0001 při 
teoretickém i praktickém výcviku jednotky HZS útvaru PO ETI a jeho upravování v souvislosti 
se změnou právních předpisů a vnitřních předpisů ČEZ. Zaměstnanci útvaru PO ETI budou 
po doručení a uvedení v účinnost Taktického postupu ČEZ_TP_0001 prokazatelně 
seznámeni dle standardu Skupiny ČEZ. 
Za aktualizaci dokumentu odpovídá velitel pobočné stanice HZS útvaru PO ETI.  

 



1 

Příloha č. 6 – Přilnavost hasební látky a použité proudnice – fotodokumentace 

 

Přilnavost hasební látky (pěnidlo STHAMEX F15) na transformátor. Použité proudnice:  

vlevo proudnice P6, vpravo proudnice zařízení FLASH CAFS  
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Na obrázcích je znázorněno, jakou přilnavost mají dvě různá zařízení na těžkou pěnu. 

Proudnice P6 s velikým obsahem vody v roztoku, téměř nezanechává žádnou pěnu na 

transformátoru, po celou dobu zkoušky. Zařízení FLASH CAFS nám na transformátoru 

vytvořilo dokonalý obal, který nestékal. 
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Čas měření: 20 s po zkoušce 

   
 
 
 
 
Čas měření. 120 s po zkoušce 
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Čas měření: 7 minut po zkoušce 

 
 
 
 
 
Čas měření: 40 minut po zkoušce 
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Příloha č. 7 – Hasební vlastnosti použitých pěnidel a způsobu hašení – fotodokumentace 

 

Prováděné zkoušky hasebních vlastností pěnidla STHAMEX F15 za použití proudnice na 

těžkou pěnu P6 a zařízení FLASH CAFS, se kterým byla ještě provedena zkouška s pěnidlem 

FireAde 2000. Zkoušky byly rovněž zaznamenávány na videokameru a výsledek je součástí 

přiloženého DVD 

Varianta A: pěnidlo STHAMEX F15, proudnice P6 

Hořlavá látka: transformátorový olej PARAMO TRAFO N 

Množství: 25 litrů 

K zapálení použit benzín BA 95: 1 litr 

Čas hoření oleje: 3 minuty 

Čas uhašení: 9 s  

Čas rozhoření celé nádrže po opětovném zapálení 1:52 min 

      
Rozhoření oleje v nádrži    Okamžik uhašení 
 

       
Situace po 1,15 hod.      Opětovné zapálení 
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Varianta B: pěnidlo STHAMEX F15, zařízení FLASH CAFS 

Hořlavá látka: transformátorový olej PARAMO TRAFO N 

Množství: 25 litrů 

K zapálení použit benzín BA 95: 1 litr 

Čas hoření oleje: 3 minuty 

Čas uhašení: 6 s  

      
Rozhoření oleje v nádrži           Okamžik uhašení 
 

      
Situace po 1,15 hod. 
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Varianta C: pěnidlo FireAde, zařízení FLASH CAFS 

Hořlavá látka: transformátorový olej PARAMO TRAFO N 

Množství: 25 litrů 

K zapálení použit benzín BA 95: 1 litr 

Čas hoření oleje: 3 minuty 

Čas uhašení: 7 s  

Čas rozhoření celé nádrže po opětovném zapálení 5:01 min 

         
Rozhoření oleje v nádrži            Okamžik uhašení 
 

 
Situace po 1,15 hod. 
  


