
S B TRKA
INTERNĺcH AKTI] Řĺzrľĺí
oeľenÁuľĺľto Řeoneue

nłs l cs xÉ ľl o zÁć H RAlĺ ru É ľl o s BoRU c rs rÉ RE P U B Ll l(Y

Roěnĺk: 2012 V Praze dne 12. Prosince 2012 ěástka:57

část I. 57.

OBSAH:

Pokyn generálního ředitele Hasiěského zźrchraĺného sboru ČR
," ďn"7z.tz.zolz. kterým se mění Pokyn generálního ředitele

Hasiěského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra

č,. 4olzoot, kteľým se vydává Bojorl"ý řád jednotek poŽáľní

ochľany, ve znění pozdějších předpisů

ĺłZĺi }{ĺál*rĺóllľadľciĺehq 39Ľ

'r i, 01, 2013

0.Ü: Lif,ł/





Sbírka interních aktú řízenĺ generálního ředitele Hzs tR - částka 57t2o12 Strana I

57
POKYN

generálnĺho ředitele Hasĺčského záchľanného sboru české ľepublĺky
ze dne 12. prosince 20lŻ,

kteľým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchľanného sboľu ČR
a náměstka mĺnistľa vnĺtľa č,.40/2001,

kterým se vydává Bojový řád jednotek požáľní ochľany, ve znění pozdějších předpĺsů

Čl. l
Pokyn geneľálního ředitele Hasičského zźĺchrallného sboru ČR a náměstka ministľa

vnitľa č,. 40/200l, kteným se vydává Bojový řád jednotek pożfuní ochľany, ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:

l. Metodický list č. 45 kapitoly P ze dne 30. listopadu2007 se nahrazuje metodickým listem
č. 45 kapito|yP z 12. pľosince 2012uvedeným v pŕilozetohoto pokynu.

2. Bojoý řád jednotek poŽőrní ochľany se doplňuje o metodické listy č,.46 až48 kapitoly P
a č. 5 a 6 kapitoly D, uvedené v příloze tohoto pokynu.

Čl. u

Tento pokyn nabyváúěinnosti dnem l. ledna 20l3.

Čj. vv- t3g730-l/PoĄzs-2ll2

Generální ředitel HZs ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

obdrží:
HZS kľajů
Záchraĺvlý útvar HZS ČR
SoŠ Po a VoŠ Po ve Fýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR





Minísteľstvo vnitľa _ seneľlrlní ředitelství HasičskéIto zltchľannlílto sboľu české renublikv
Bo.iový ř'ád.iednotek požární ochrany _ taktické postupy zásahu

Název:

Automobily s palĺvem cNG' LPG Metodĺcký lĺst číslo

-5
D

Vvdáno dne: ]2. prosince 20]2 Stľan: 3

r)

2)

3)

I.
Charakteristĺka

Jedná se o automobily zpľavidla se spalovacím (benzinovým) nrotoľem kombinující dva
druhy paliva: stlačený zemní plyn, tzv.,,Compľessed Natuľal Gas" (dále jen ,,CNG")
nebo zkapa|něný ropný plyn, tzv' ,,Liqttefied Petroleunr Gas" (dále jen ,'LPG")
a automobiloqý benzin.

V kabině automobilu bývá zpravidla trmístěn přepínač nrezi palivoqimi soustavami
(někteľé automobily nrají automatické přepínání). Plnicí ventil plynové soustavy b;fiiá
u séľiově vyľáběných automobilů umístěn vedle otvoru nádľŽe na benzin nebo jinde,
např. na náľazníku automobilu.

Hlavní složkou CNG je metan, který je lehč,í než. vzduch. CNG je při tlaku do 20 MPa
v nádrżi - tlakové nádobě v plynné fázi podle mnoŽství plynu v nádrżi. Meze výbušnosti
směsi zemního plynu ve vzduchtr jsou 4,4 aŹ15%o obj. U automobilťl spohonem CNG
je zpľavidla instalováno několik tlakov.ých nádob umístěných nejčastěji ve spodní části
podvozku (séľiově vyráběné osobní a dodávkové automobi|y), za kabinou (nákladní
atrtomobily) nebo na střeše (autobusy). Tlakové nádoby jsou umisťovány
i v zavazadlovém pľostoľu, zejména u osobních automobilů s dodatečnou montáŽí
rozvodu CNG. U systému ľozvodu CNG dojde při překľočení dovoleného tlaku v tlakové
nádobě nebo teploty (90 až.l l0 oC) k otevření pojistných ventilťl (tlakový, tepelný) a tím
k upuštění plyntr, popř. s následkenr výšlehu dlouhého plamene (ohľoŽení zasahujících
jednotek).

Hlavní sloŽkou LPG je směs pľopanu a butanu, kteľá je těŽší neŹ vzduch. Meze
výbušnosti směsi pľopanu a butanu ve vzduchtl jsou |,4 aŽ l0,9 %o obj. LPG je pod
tlakem v nádži - tlakové nádobě v kapalné fázi. Tlakové nádoby jsou umist'ovány
zpravidla v zavazad|ovém pľostoru (např. místo rezeruního kola), zejména u osobních
automobilťl s dodatečnou montáŽí rozvodu LPG. U systému rozvodu LPG dojde při
překľočení nastaveného přetlaku k upuštění plynuznádrŹe přes tlakovou pojistku'

Na tlakoqých nádobách s plynem (CNG, LPG) je unrístěn bezpečnostní ventil, tzv.
multiventil. Ten sniŽuje ľiziko výbuchu tlakové nádoby, ľedrrkuje tlak a pľůtok plynu
v palivové Soustavě. Je zćľoveň uzávěľenr přívodrr plyntr do plynové soustavy automobilu.
Multiventil je zpľavidla elektľonragnetický, při jízdě ho otevíľá řídicí jednotka. Při
přepnrrtí na benzínový provoz, odstavení mototu, v případě nehody s aktivací zádrŽných
systémů nebo při přerušení napájení elektľick;.hn pľoudem mrrltiventil automaticky uzavĺ'e
pl'ívod plynu do palivového systému automobilu.

Automobily s palivem CNG nebo LPG jsou zpravidla označeny nálepkou ,,CNG" nebo
,,LPG" v pravém homím nebo dolním rohu zadního skla, popř. u plnícího hrdla:

4)

s)

6)

BR - ML č. 5/D stľ.



II.
Úľoly a postup činnosti

7) Při zásahu na automobil s palivem CNG nebo LPG je, kľomě standardních postupů pľo
vyproštění a záchranu osob, třeba:

a) zjistit

i. dr'rrh paliva automobilu (CNG, LPG), popř. umístění tlakových nádob s plynem
ajejich stav po nehodě'

ii. poškození rozvodu plynu, zda uniká plyn (měření explozimetľem, syčeni, zápach)
a kam se šíří nebo zda odhořívá, posoudit nebezpečí výbuchu,

b) pokud automobil nehoř'í

i. snažit se nejpľve uzavĺ'ít přívod plynu ztlakových nádob (např. vypnutím
zapalováni motoru, na multiventilu) a dále uzavřít místo zásahu,

ii. zajistit moŽné iniciační zdľoje pro vznik poŽéru na automobilu (např. odpojení
akumulátoľové bateľie, mobilní telefony v kabině vozu) nebo na místě zásahu;

iii. vyloučit moŽnost výbuchu nebo hromadění plynu, např. př'etlakovott ventilací;
odvětrat i pľostory automobilu, kde se můŽe unikající plyn hromadit,

c) pokud automobil hoří

i. snaŽit se nejpľve uzaví'it přívod plynu z tlakoých nádob (např. vypnutím
zapa\ováni motoru, uzavřením na multiventilu _ pokud jiż není ľoztavený
a nedochtní k hoření plynu)

ii. pokud poŽár automobilu ohroŽrrje nádrŽ s plynem, zabrtnitjeho šíření na ni
anádrŽ chladit (obdobný postup jako pÍ'i hašení tlakových lahv),

iii. pokud jiŹ plyn z palivové soustavy uniká a hoří, nechat plyn kontrolovaně
vyhořet za sorrčasného ochlazování okolí, případně ochlazování nádrŹe
automobilu s plynem.

III.
očekávané zvláštnosti

8) Při zásahu na automobil s CNG nębo LPG je třeba počítat s těmito komplikacemi:

a) neoznačení automobilu nálepkou CNG nebo LPG; automobil mťlŽe bý také špatně
označen, nebo označení nemusí byt po nehodě znateIné,

b) nepřístupný nebo neftlnkční multiventil,
c) únik plynu z tlakových nádrŽí (odtlakování nádoby) s následným nebezpečím poŽáru

uniklého plynu (vyšlehnutí plamenů); směr výšlehu plamene je ve směnr otevřených
pojistek na tlakoých nádobách plynu (lahvích), popř. můŽe bý ovlivněn změlrou
tvaru karoseľie automobilu po nehodě,

d) qýbuch tlakové nádoby, je-li poškozen multiventil nebo pojistky, při tepelném
namáhání tlakoqých nádob,

e) tvorba výbušné koncentľace' moŽné hromadění plynu (LPG) v uzavřených
prostorách automobilu, např'. v zavazadlovém pľostoru, v kabině nebo v garáŹi,

Đ špatný přísttrp k mrrltiventilu (např. nutno nejprve odšľoubovat kryty nádň'í),

g) uzavíraci multiventil nelzeuzaví'ít pouze rukou, ale např. klíčem,
h) při odpojování akumrrlátoľové baterie alltomobilLl mťlže dojít k iniciaci výbušné

směsi, proto se nedopoľrrčrrje odpojování při 20 %o spodni meze uýbušnosti CNG
nebo LPG v pľostoru akumulátoľové bateľie bez pľeventivních opatř'ení, např.

odvětr'aní přetlakovou ventilací,
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i) ve vozidle mohou bý i další tlakové nádoby splynenr, např. topenivozu na propan
butan u nákladních automobilů, u obytných vozidel a ty mohou explodovat vlivem
namáháni teplem,

j) můŽe dojít i k poškození nádž'e s benzinem, jeho hoř'ení atd.
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Mínisterstvo vnitra _ generlíIní ředítelství Hasíčského zdchrannéIto sboru České republíkv
BoiovÝ ř'ád iednotekpoźární ochranv - taktĺcké nostuov zásahu

Název:

Automobily s hybľidním pohonem Metodĺcký lĺst číslo
6
D

Vvdáno dne: I2. prosince 20]2 Stľan: 2

I.
Charakteľistika

l) Automobil s hybľidním pohonem kombinuje dva dnrhy pohonů, spalovací motor
(benzinoqý nebo-. naftoqý) a elektľomotor. Automobil má palivovou nádrŽ.
a vysokonapět'ové l) komponenty elektropohonu.

2) Z hlediska qýznamu pro zásah jednotek se elektľopohon automobilu s hybridním
pohonem skládá z

a) sollstavy bateľií v pevném kovovém obalu s ýstupním napětím zpravidla 400 V
i vyšším (dále jen ,,vysokonapět'ová bateľie") podle typu automobilu;
vysokonapět'ová baterie je nejčastěji složena z nikl-metal-hydľidových (NiMH)
séľiově zapojených článků a je umístěna př'eváŽně v zadni části automobilu.
Elektrolý je tuhá hmota nebo hustý gel, má vysoké pH (silně zásaditý) - nebezpečí
poleptání,

b) měniče napětí pľo elektromotor,
c) vysokonapět'oých ľozvodů (kabelů), kteľé jsou označ,eny oľanŽovou barvou

s výstražným označením (černý blesk v trojrihelníku), pľopojující elektromotor
s vysokonapěťovou bateľií,

d) elektľomotoru v motoľovém prostoru automobilu; na elektromotoru je umístěn
oľanżový konektoľ s př'ívodem od měniče a bateľie,

e) soustavy elektricĘých kondenzátorů pľo kľátkodobou dodávku elektrického proudu
do elektromotoru, kteý je záľoveň altemátoľem u spalovacího motoru; tento
komponent elektropohonu mají jen některé automobily'

3) Automobily s hybridním pohonem jsou nejčastěji označeny:

Mffiffiffin
nápisem ,,Hybrid" znakęm

nyurĺanĺio poľ,onu písmenem 
"h"'

|) Zde se pouŽívá pojem ,,vysokonapěťový" pro odlišení rozvodu stejnosměrného proudu o napětí 12 nebo
24V automobilu. Vę skutęčnosti jde o nízké napětí cca 400 V stejnosměľného proudu, ktęré nrůŽe být měněno
v proud střídavý'
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Umístění označenije nejčastěji nazadni masce automobilu, ale mťlŽe být i na bocích
a na motoľu vozidla.

il.
Útoly a postup činnosti

4) Při zásahtr na automobil s hybľidním pohonem je, kľomě standardních postupů pro
vyproštění azáchranu osob, třeba:

a) zjistit dnrh pohonu autonrobilu, popř'' rrmístění vysokonapěťoqých baterií a jejich
poškození nebo zasażení poŽáľem, a zdahrozí nebezpečí tirazu elektľicĘłn proudenl,

b) zajistit vypnutí napětí z vysokonapět'ových (oľanŽových) ľozvodťr automobilrr; to |ze
následovně

i. vypnutím zapa\ování motoru atrtomobilu a tím i elektľopohonrr (např. pomocí
tlačítka START/SToP na palubní desce),

ii. odpojením běżné 12124 v akumulátoľové baterie automobilu; tím se vypne celý
řídicí systém v automobilu včetně elektropohonu a jeho komponentťl,

iii. odpojením vysokonapěťové bateľie od vysokonapěťoqých rozvodů
odpojovačem,

iv. ľozpojením jakéhokoliv 
',oranŽového" 

konektoru na elektromotoru automobilu,
nebo

V. pokud při poŽáru dojde k poľušení izo|ace vysokonapěťových ľozvodů, dojde
k následnému vyzkľatování, stejná situace se stane v případě hašení, kdy voda
zap|aví vysokonapět'ové ľozvody, coŽ způsobí elektľický zl<rat a následné
odpojení poj istkorr ( ističem),

c) při hašení automobilu na hybľidní pohon je nutno pľovést hašení nevodiqými hasivy
nebo hasit intenzivně vodott zbezpečné vzdálenosti, viz hašení vodou eĺektriclglch
zařízení a vedení pod napětím 400 V,

d) jsou-li elektľické ľozvody s porušenou izo|aci a nevíme, zda se jedná
o vysokonapět'ové rozvody, tak se jich nedotýkáme'

e) zvedaci vaky se nesmí zasunout pod vysokonapěťové rozvody automobilu.

III.
očekávané zvláštnostĺ

5) Při zásahu na autonrobil s hybridním pohonem je třeba počítat s těmito komplikacemi:

a) neoznačení automobilu; automobil mťlŽe bý špatně označen, nebo označení nemusí
byt po nehodě znate|né,

b) nepřístupný odpojovač vysokonapěťové bateľie,
c) výečení elektrolytu, kteľé můŽe způsobit poleptání v případě poškození obalu

vysokonapět'ové bateľie,
d) roztrŽení vysokonapěťové bateľie,
e) bouřlivá ľeakce vody a obsahu vysokonapět'ové bateľie (alkalické kovy, elektrolyt),

Đ pokud nebyl elektľomotoľ odpojen od vysokonapět'oqých ľozvodů, můŽe dojít
k samovolnému, nečekanému pohybu automobilu,

g) opomenutí skutečnosti, Že automobil s hybľidnítn pohoneln má také pohon spalovací
včetně palivové nádrże.
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MÍnisterstvo vnitra _ generdlní ředĺtelství Hasičskěho ztűchrannéIto sboru České republikv
Bojový lYád.iednotek požární ochľany - taktĺcké postupy zásahu

Název:
Plynáľenská zaŕízení

Plynovody a regulační stanice Metodický Iist číslo
45
P

Vydano dne: 12. prosince 2012 Stľan: 4

I.
Chaľakteristĺka

l) a) Plynovody přepľavní soustavy jsorr potľubní systémy a technologická zaĺ'ízení
k přepravě zenrního plynu na velké vzdálenosti. Jedná se o zaŕizení, kteľá jsou umístěna
na otevřených pľostľanstvích. Vyznačují se vysokým stupněm alltomatizace pľovozu'
značn;imi objenry přepľavovaného zemního plynu a vzájemnou pľovázaností
s jednotliqými pľovozy a skladovacími zaĺ'ízeními. Součástí plynovodťl jsou kompresní
stanice, tľasové tlzávěry, armatuľní uzly, předávací stanice, zaí'ízení slouŽící pľo měření,
ťldľŽbu, ľegulaci procesu přepravy a zabezpečovací zaí'ízení. Potnrbí je zpravidla
umístěno v zemi pod povľchem.

b) Plynovody a př'ípojky místních sítí do tlakrr 0,04 MPa ') .iso,', potnrbní systémy
a technologická zaĺ'ízęní slouŽící k distľibuci zemního plynu k spotřebitelťlnr. Jedná se
o zaŕizeni, kter'a jsou umístěna jak na otevř'ených volných pľostranstvích, tak
i v zastavěných ťrzemích (intľavilánech obcí)' Potľubí je nejčastěj i z polyeĘlenu (PE),
ale také z oceli. Sotrčástí těchto plynovodťl jsou ľovněŽ regulační stanice, tľasové
uzávěry, aľmatuľní uzly, zaŕízení slouŽící pľo měř'ení, údrŽbu a zabezpečovaci zaŕízęni.
Potrubí je zpľavidla umístěno v zemi pod povľchem'

c) Regulační stanĺce nebo regulační soupľava (dále jen ,,RS") je technolo gické zaŕizeni
zajišt'ující ľegulaci tlaku plynu z př'epľavní soustavy do distribuční soustavy, umístěná
zpravidla samostatně. Je zpľavidla tvořena souboľem komponentťl - stľojní zaŕizení,
elektľické zaŕízeni, stavební objekt, případně další části jako jsou tlaková, zdvihaci
zaí'izení, kotelna pľo předehřev plynu a zaí'ízeni pro dálkoqý přenos dat. RS je
bezobsluŽné zaŕízení s moŽností dálkového ovládání z dispečeľského centľa. Součástí
RS je zpľavidla odoľizační stanice, kde se přidává do zemního plynu odorant, k zajištění
charakteristického zápachu plynu.

2) Podle vstupního, resp. provozního tlaku se plynovody přepravních soustav, plynovody
a přípojky místních sítí (dále jen,,plynovod") a RS ľozdělují na

a) středotlaké (podskupiny AŻ) s tlakem nad 0,005 MPa do 0,4 MPa,
b) vysokotlaké (podskupiny A3) s tlakem nad 0,4 MPa do 1,6 MPa,
c) vysokotlaké (podsktrpiny B1) s tlakem nad 1,6 MPa do 4 MPa,
d) vysokotlaké (podskupiny B2) s tlakem nad 4 MPa do 10 MPa.

3) Zemní plyn obsahuje jako hlavní sloŽku metan (cca 98 % obj.). Součástí přepravy zemního
plynu je kapalný kondenzát vyskytující se v pottubí, kteý tvoří vyšší alifatické
uhlovodíky, voda a pľodrrkty abraze potrubí. Některé sloŽky kondenzátrr mohou byt
toxické'

|)l MPa;e l0 baľťl, l barje 0,l MPa.
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4) Fyzikální a chemické vlastnosti zemního plynu

a) bezbarv,ý plyn,
b) bez zápachu, aŽ velmi slabě melkaptanová vťlně, únik neodoľizovaného zemního

plynu nelze zaběżných okolností prokázatbez poĺlŹití detekčních přístľojů,
c) meze výbušnosti - spodní 4,4 oÁ obj.,

- homí 15 oÁ obj.,
d) je lehčí neŽ vzduch, hustota 0,7l38 kg/m3 (při O"C a atmosfeľickém tlaku),
e) vdechování zemního plynu pťlsobí lehce narkoticky.

5) PoŽáľu plynovodu nebo RS pí'edchtní únik zemního plynu v dťlsledku porušení
hermetičnosti zaĺ'izeni nebo mechanického poškození potnrbí (provádění zemních pľací,
lomy na potnrbí apod.). Únik plynu je zpľavidla doprovázen létající zeminou, kameny
a značným hlukenr (více jak 120 dB). Kťrniku plynu mťlŽe dojít ľovněŽ manipulací
pľovozovatele s plynáľensk;im zaĺ'izenim, např. při odkalování filtľů RS.

6) Pożár plynovodu nebo RS je charakterizován

a) velkou intenzitou hoření (vysoký sloup plamene) a intenzivní výnrěnou plynů; na
intenzitu hoření má vliv tlak plynu v potrubí,

b) velkou intenzitou sálavého tepla a nebezpečím přenesením poŽáru do okolí,
c) zpravidla obtíŽnou dostupností rnísta zásahu nebo nedostatkem vody pro ochlazováni

okolí,
d) po odstavení (uzavření) plynovodu nebo RS, dochází ještě k vyhoření nebo ťrniku

zbytkového mnoŽství zemního plynu, v závislosti na pľťlměru a délce poškozeného
ťrseku potnrbí.

7) Pokud nedojde k poŽáru plynu při jeho ťrniku z plynovodu nebo RS, můŽe docházet ke
vznikrr velkých oblaků hořlaých plynů s nebezpečím následnému qýbrrchu.

II.
Útoly a postup čĺnnosti

8) Připľůzkumu je třeba ziskat infotmace o

a) ľozsahu poŽáru nebo ťlniku plynu, moŽnostech šířenípoŽáľu nebo plynu,
b) typu a poloze plynáľenského zaĺ'izení, zv|áště pak umístěni ĺĺzavíracích aľmatuľ

instalovaných v potrubí, na vstuptl a výsflrpu RS,
c) ohľoŽení osob,
d) ohroŽení okolímísta poiáru nebo úniku plynu, popř. ohľoŽení dalších liniových staveb

(např' jiné produktovody vedoucí souběŽně s plynovodem, dopravní komunikace).

9) YyuŹít dokulnentaci zdolávání pożáru a havarijní plány, zajistit spolupráci a kooľdinovaný
posttlp jednotek s obsluhorr zaí'ízeni (dispečerským pľacovištěm plynovodu nebo RS,
odpovědnými pľacovníky a specialisty pľovozovatele plynáľenského zaŕízeni) a pr'o získání
infoľmací o místě úniku. Provoz plynovodů a RS je zptavid|a ovládán z dispečerského
pracoviště, se kteľýmje nutné vŽdy spolupľacovat.

l0) Doporučené postupy, kontaktní informace pro potřeby jednotek zapracovává
provozovatel plynárenského zaĺ'ízeni do havaľijního plánu dané provozní oblasti
a poskytrrje je HZS ČR;.jsotr na KOPIS HZS kľaje.
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ll) Taktika zásahu jednotek spočívá vzastavení pl'ívodu plynu do poškozeného ťtseku
potľubí nebo do RS (prostřednictvím pľovozovatele plynáľenského zaí'izeni), ponechání
vyhoření zbytkového plynu, současné ochľany okolí hašením a ochlazováním nebo
ponechání únilar zbytkového plynu s vyloučením možných iniciačních zdrojťl výbuchu
na místě zásahu. Proto je třeba

a) posoudit moŽné iniciační zdroje pľo zaptieni nebo výbuch plynu vjeho
předpokládaném šíření, např. otevřený oheň, jiskření nástľojťl, e|ektrozaí'izeni
(mobilní telefon apod.), tělesa s povľchovotl teplototl vyšší neŻ 537 oC (teplota
vznícení plynu), automobily, vlak,

b) posoudit, jsou-li v předpokládaném směru šíření plyntr nebo ťrčinkťr poŽáru
nebezpečné látky nebo zaŕizení, která vlivem zvýšené teploty mohou bý uvedena do
havaľijního stavu (výbuch, ťrnik nebezpečné látky),

c) pľovádět monitoring ovzduší s ohledem nanebezpečí výbuchu,
d) posoudit nebezpečí rozšíření plynu nebo pož.áru na navazující technolo gické zaĺ'ízeni

a sousední provozy, jiné produktovody, případně zdabtozi nebezpečí i pľo okolí,
včetně dopľavy a moŽnostijejí ľegulace,

e) ve spolupráci s policií uzavfit místo zásahu proti vstupu nepovolaných osob nebo
vjezdrr dopravních pľostředků,

Đ poktrd je to nutné, zejména z důvodu ohroŽení, pľťlběŽně informovat obyvatele
v okolí plynovodu nebo RS o situaci a předejít tak moŽné panice Qlrcice se
sdělovacíłni prostředlq)), posoudit nutnost dalších opatř'ení pľo ochľanu obyvatelstva
např. vatování, evakuace obyvatel,

g) poużívat dýchací přístroje, vzhledem k moŽnosti vytlačení vzdušného kyslíku z místa
hoření a moŽnosti obsahu oxidu uhęlnatého ve zplodinách hoření,

h) je-li to moŽné, v případě RS, je nutné uzavř'ít vstupní a výstupní tlzávéry do RS.

12) Plamen unikajícího plynu z potrr'rbí nehasit s ýjimkou pl'ípadri, kdy jsou splněny
současně následuj ící podmínky

a) přímo si hašení plamene vyŹádá odpovědná osoba pľovozovatele plynáľenského
zaĺ'izeni,

b) je pľovedeno uzavř'ení daného úseku plynovodu nebo RS,
c) v okolí jsorr vyloučeny iniciační zdroje, které by vedly k zapáleni nebo explozi

plynu.

l3) Příjezd jednotek na místo zásahu oľganizovat z návětrné strany s ohledem na moŽnost
přítomnosti hořlav,ých plynů a nebezpečí výblłchu a působení sálavého tepla na okolí.

l4) Umisťovat poŽfuní techniku v bezpečné vzdálenosti od hořícího plynovodu, RS a pokud
moŽno tak, aby nebyla ohroŽena sálavým teplem nebo případnou neočekávanou událostí
(výbuch, qýrony hořlaqých látek, pnrdké zqýšení intenzity hoření). Doporučený poloměľ
nebezpečné zóny pľo zaŕizeni podskupiny A3 a B1 je 200 m a pro zaŕizeni podskupiny
B2 400 m. Při ľozmísťování sil a pľostředkťl na místě zásahu vŽdy počítat s tím, Že se
výoj situace můŽe ľychle a neočekávaně změnit a v krajním případě bude nutné
ohľoŽený prostor rychle opustit.

l5) Pľo zásah jednotek je třeba

a) zjistit moŽnosti příjezdu dalších jednotek, aby nebyly ohroŽeny výbuchem plynu
a uľčit vhodný pľostoľ pľo soustř'edění jednotek,

b) nasadit v místě uniku plynu pouze nezbytné síly a pľostředky, které budou přímo
nasazeny k hašení hořlauých přednrětťr a ochlazování okolí, ostatní ponechávat
v prostoľLl pro soustľed'ování jednotekza hľanicí nebezpecnézony,
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c) zabezpeěit zásobování poźámi techniky pľovozními náplněmi a hasebními látkami
při déle tľvajícím zásahu.

16) Za realizaci protihavarijních opatření, nasazení sil a pľostředků pľovozovatele
plynárenského zaŕizeni ke zdolávání mimořádné události na plynovodu nebo RS je
odpovědný vedoucí likvidace haváľĺe. Tím je provozovatelem plynárenského zaíizeni
uľčený vedoucí zaměstnanec pro kaŽdou pľovozní oblast. Velitel zásahu s ním
spolupracuje.

17) Velitel zásahu může, pľostřednictvím KoPIs HZs kraje, také poŽadovat nasazení sil
a prostředků provozovatele (plynáľenská pohotovost, Hlavní zácŁuanná báňská stanice
Hodonín apod.).

ilr.
očekávané zvláštnosti

18) Při poŽáru nebo úniku plynu z plynovodů nebo RS je nutno počítat s následujícími
komplikacemi

nedostatečná nebo chybějící spolupľáce obsluhy plynovodu nebo RS s jednotkami,
nepřesné informace o místě mimořádné události,
ztiŽený přístup pľo jednoĘ na místo zésahu,
znaěný hluk (více jak I20 dB) v blízkosti haváľie při úniku plynu (používat ochranu
sluchu), nemožnost vyuŽívání běŽných komunikačních prostředků v blízkosti úniku,
může docházet k tvoľbě mlh (plyn je silně podchlazený), kteľé ztlstźnají při zemi, šíří
se do okolí a mohou wořit výbušné směsi,
velké mnoŽství obyvatel v předpokládané oblasti ohľoŽené únikem plynu,
důležité dopravní komunikace, kde musí bý zastaven pľovoz'
svévolné výjezdy jednotek na místo zásahu i ze vzdáleného okolí (vysoĘ stoup
plamene).

a\
b)
c)
d)

e)

Đ
s)
h)
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Minísterstvo vnitra _ generólní ředitelství Hasičského zlÍchranného sboru Ceské republikv
Boiový lYád 'iednotek požární ochrany _ taktické postupy zásahu

Název:
Plynáľenská zaŕízení

Těžební sondy Metodický lĺst číslo
46
P

Vydáno dne: ]2. pľosince 20l2 Stľan: 3

I.
Chaľakteľĺstika

l) a) Těžební sondy (dále jen ,,TS") podzemních zásobníků plynu (dále jen ,,PZP") jsou
technologická zaŕízení slouŽící k vtlačení, ľesp. těŽbě plynu z podzemnich zásobníků
plynu. Tato zai'ízení pľopojují uskladňovací pľostoľ a povľchovou technologiiPZP.

b) Ts hlubinných ložisek jsou technologická zaŕízęní slouŽící k těŽbě plynu z podzemních
loŽisek plynu. Tato zaŕízení tvoří spojení mezi loŽiskem plynu a povľchem.

2) Těžební sonda je osazena uzavírací armaturou - ventilem a navazujicími zaĺ'ízeními pľo
těŽbu a skladování plynu.

3) Podle účelu pouŽití se TS dělí na

a) pľovozní (vtlačné' odběrové), zajišt'ují přínré pľopojení mezi plynovou částí
zásobníkového objektu nebo loŽiska plynu a povľchovou technologií,

b) pozolovací, jsou nezbytnou souěástí monitorovacího systému zejména podzemních
zásobníkťl plynu a slouží ke slędování loŽiskových tlaků,

c) účelové.

4) Zenní plyn obsahuje jako hlavní sloŽku metan (cca 98 % obj.). Součástí zemního plynu
je kapalný kondenzát, kteý tvoří vyšší alifatické trhlovodíky, voda a další látky, z nichž'
někteľé mohou bý toxické.

5) Plyn v loŽisku nebo podzemním zásobnímu plynu není odoľizován. Fyzikální a clremické
vlastnosti zemního plynu

a) bezbarý plyn,
b) bez zápachu, aŽ velmi slabě nreľkaptanická vůně, únik neodoľizovaného zemního

plynu nelze za běżných okolností prokźnat bez pouŹitÍ detekčních přístrojů,
c) meze výbušnosti - spodní 4,4 o/o obj',

- horní 15 %o obj.,
d) je lehčí neŹvzduch' hustota 0,7l38 kg/rn' (při0"C a atmosférickém tlaku),
e) vdechování zemního plynu pťlsobí lehce naľkoticky.

6) Únik plynu z TS mťlže bý doprov tzen značn;;hn hlukem vlivem velkého tlaku plynu.
Současně můŽe docházet ke vzniku velkých oblaků hořlaých plynů a k následnému
výbuchu. Pokud dojde k destrukci TS v úsektr mezi tlzaviraci armatl"lľou těŽeným
ložiskem ply^nu nebo podzemním zásobníkem , dochází ke značnému objemu úniku plynu
(i miliony m3) vzhledem k obtížnosti a časové náľočnosti výměny uzaviiacího zaŕizení.

7) Pożáry TS jsou charakteľizovány:

a) velkou intenzitou hoření (vysoký slorrp planrene) spojenou s výinem značného
mnoŽství sálavého tepla a intenzivní výměnou plynů;

b) zpravidla obtíŽnou dostupností místa zásahtl a nedostatkem vody pro ochlazování
oko1í.
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8)

II.
Útoly a postup činnostĺ

Při pľťlzkunru je třeba získat infoľmace o

a) ľozsahu pož'áru nebo úniku plynu, možnostech šíření poŽáľu nebo oblaku plynu
a o nebezpečích na místě zásahu,

b) o stavu uzavíľacích armatur instalovaných v ústí TS na povrch,
c) ohľoŽení osob,
d) ohľoŽení objektů v okolí, např. dopľavní komunikace, letový prostoľ nad TS, porost.

VytlŽít dokuInentaci zdolćryání pożćru a havarijní plány a zajistit spolupráci
a kooľdinovaný postup jednotek s obsluhou zaÍizení, odpovědnými pracovníky
a specialisty provozovatele plynáľenského zaŕízení a pľo získání informací o místě úniku.

Havarijní opatření na TS spočívají v uhašení plamene, odstľanění poškozených
konstnrkcí na vyústění TS, osazení nového ĺtztněru na TS auzavÍ'ęni ťrniku plynu noqým
tlzávěľem. Uvedené činnosti pľovádí havaľijní četa pľovozovatele plynáľenského
zaí' izeni, zpt av idla H lavn í báň ské záchr anné stan ice Hodoní n.

Taktika zásahu jednotek spočívá v podpoř'e práce havaľijní čety. Jednotky této četě
poskýrrjí zejména dostatečné mnoŽství vody pro zkrépění TS při pľáci havaľijní čety,
ochľaňrrjí okolí před účinky sálavého tepla včetně hašení následných poż6rťl a provádí
úkoly na spojené s ochľanou obyvatelstva. Proto je tř'eba

a) posoudit moŹné iniciační zdroje pro zapćieni nebo výbuch plynu v jeho
předpokládaném šíření, např. otevřený oheň, jiskření nástrojťl' e|ektrozaŕízení (např.
mobilní telefon), tělesa s povľchovou teplototl vyšší neż 537 oC (teplota vzniceni
plynu), automobily, vlak apod.,

b) pľovádět monitoľing ovzduší,
c) posorrdit jsou-li ve směru sálavého tepla nebezpečné látky nebo zaĺ'izeni, kterćl

vlivem zvýšené teploty mohou b;ft trvedena do havaľijního stavrr (qýbuch, Úrnik

nebezpečné látky)'
d) posoudit nebezpeč,i ľozšíření pożál'u na navazující technologické zaŕizení a sousední

pľovozy' případně zda hľozi nebezpečí i pro okolí, včetně dopľavy (i letecké)
a možnostijejí ľegulace, popř. poŻádat pľostř'ednictvím KoPIS o omezení leteckého
pľovozu nad místem zásahu s ohledem nanebezpečí výbuchtl,

e) ve spolupráci s policií uzavřít místo zásahu pľoti vstuptt nepovolaných osob nebo
dopľavních prostředků,

Đ pokrrd je to nutné, pľťlběžně informovat obyvatele v okolí TS, o situaci a předejít tak
moŹné panice (pľáce se sdělovacími prostředĘ), p('ípadně posoudit nutnost dalších
opatř'ení pľo ochranu obyvatelstva např. varování nebo evakuaci obyvatel.

Příjezd jednotek na místo zásahtr organizovat z návéÍrné strany s ohledem na moŽnost
přítomnosti hořlaých plynů, nebezpečí výbuchll a působení sálavého tepla.

Předpoklad déle ĺvajícího zásahu a zvýšené potřeby sil a pľostředkťl včetně pohonných
hmot a vody.

PoŽáľní techniku je nutné ľozmist'ovat v bezpečné vzdálenosti od TS a pokud moŽno tak,
aby nebyla ohľoŽena sálavým teplem nebo případnotl neočekávanou rrdálostí (qýbuch'
výľony hořlaqých látek, prudké zýšeni intenzity hoření). Doporučený poloměr
nebezpečné zóny pľo zaŕízení podskrrpiny je 400 m. Při rozmísťování sil a pľostředků na
místě zásahu vŽdy počítat s tíln' Že se vývoj situace můŽe lychle a neočekávaně změnit
a v kľajním případě bude nutné ohroŻený prostoľ ľychle opustit.

e)

r0)

l1)

ĺ2)

l3)

14)
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l5) Pro zásah jednotek je třeba

a) nasadit v místě ťlniku plynu pouze nezbytné síly a prostř'edky, které budou př'ímo
nasazeny k hašení hořlaqých předmětů a ochlazování okolí, ostatní ponechávat
v prostoru pro soustř'eděni za hľanicí nebezpečné zóny, ochlazováni případně hašení
provádět pomocí přenosných lafetoých pľoudnic

b) zajistit zásobování vodou k tomu je vhodné pouŽ.ít dálkovou dopravou vody
hadicemi,

c) zjistit moŽnosti příjezdu dalších posilových jednotek tak, aby nebyly ohroženy
výbuchem plynu a určit vhodný pľostoľ pľo jejich soustředění.

16) Za realizaci pľoti havarijních opatření, nasazení sil a prostředků provozovatele
plynárenského zaŕizení ke zdolávćtní mimořádné události na TS je odpovědný vedoucí
likvidace havárĺe (dále jen ,,VLH"). VLH řídí četu provádějící havaľijní opatření na TS,
jejímž. cílem je uhašení poŽźru, opľava nebo výměna uzavírací armatury TS a uzavření
TS. Velitel zásahu kontaktuje VLH pľo ujednocení postupů při nasazování sil
a pľostředků jednotek a zohledňuje návrhy na postup a pożadavky VLH týkající se
pľotihavarijních opatření prováděných na TS.

ilI.
Očekávané zvláštnosti

l7) Při požáru nebo Ílniku p|ynuz TS je nutno počítat s následujícími komplikacemi

a) nepřesné informace o místě mimořádné události,
b) ztíźený přístup pľo jednotky na místo zásahtt,
c) znaěný hluk v blízkosti TS pl'i úniku plynu (bolestivé účinky na sluch i celý

oľganismus člověka, používat ochranu sluchu, střídat hasiče), nemoŽnost vyuŹívání
běŽných komunikačních prostředků v blízkosti úniku,

d) unikající plyn není cítit (není odorizován), lze zjistit detekčním přístrojem metanu
nebo explozimetľem,

e) následné poŽáry v okolí, např. v přírodním prostředí,

Đ mťlŽe docházet k tvoľbě mlh (plyn je silně podchlazený), kteľé ztlstävaji při zemi, šíří
se do okolí a mohou tvořit ýbušné směsi,

g) dopľavní komunikace (Železnice, dálnice, letový provoz) v místě ztsahu, kde se musí
posoudit, zda vyloučit provoz'

h) svévolné výjezdy jednotek na místo zásahu i ze vzdéieného okolí (vysoĘ sloup
plamene).
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Název:
P oźáry stř'ešních konstľukcí
s fotovoltaĺckým systémem

Metodický list číslo
47
P

Vydáno dne: ]2. prosince 2012 Stľan: 4

2)

3)

I.
Chaľakteľistĺka

l) Fotovoltaický (dále jen ,,FV) systém je zaŕízení, kteľé vyrábí ze sluneční eneľgie energii
elektrickou za pomoci FV polovodičoých článkťl, na něż dopadá sluneční světlo
avzniká tak elektľické napětí'

Pľo ťrčel tohoto metodického listu se FV systémem ľozumí zaŕizeni umístěné obvykle na
střechách obytných budov s výkonem do l0 kWp l)'

Hlavními části FV systému instalovaných na střechách domťr jsou

a) FV (solární) panely, jsou tvořeny FV články převáŽně z křemíku, jejich plocha je
pokryta čiýnr tvrzeným sklem, byvaji zapouzdŕeny plastem (vinyl' polyetylen)
v kovovém ľánru a uchyceny na konstntkci stř'ech, nejsou pochozí,

b) kabelouý ľozvod, jističe a sběrnice stejnosměrného proudu (DC ')),c) měnič napětí DC/AC nazývántaké jako 
',střídač" 

(dále jen,,mćnič"),
d) kabeloqý ľozvod, jističe a ľozvodnice střídavého pľoudu (AC "),e) akumulační zaYizeni elektrické energie (bateľie), zejména pokrrd jde o ,,ostrovní"

FV systém nenapojený na veřejnou rozvodnou elektľickou sít.

Elektľické napětí na FV panelu mťlŽe dosahovat20 aŽ40Y, panely se séľiově pľopojují
do sekcí. Výsledné napětí stejnosměrného pľoudu (DC) odcházejicího z pľopojených
panelťl můŽe bý až' 600 V, kteľé se vede do měniče, kde se mění v pľoud střídavý (AC)
o napětí zpľavidla 230 v . Z měničc je tento pľoud veden do ľozvodné sítě domu, mťlŽe
napájet akumulátory, nebo můŽe být ľealizováno připojení do veřejné elektľické sítě'

Systém s okumulotí elektrické energie (l2V i 230V)

]] wp - watt peak, jednotka špičkového výkonu, při standardních podmínkách slunečního osvitu FV panelu.

:'. DC - arlglická zkratka pro označení stejnoslněrného proudu.

" ĺC - anglická zkratka pro označenĺ střídavého proudu'
BR - ML č,.47/P str.l

4)



s) Vznikající napětí ve FV panelu nelze při osvíceném panelu přeľrršit. Lze provést odpojení
FV panelťl od měniče napětí nebo FV systému od elektľické sítě, kam dodává elektľický
pľoud. Zvláště nebezpečná je tedy část kabelového ľozvodu stejnosměrného pľoudu (DC)
vedoucí od panelů do měniče, která zťlstává pod napětím.

PoŹáľęn jsou nejvíce ohľoŽeny kabelové ľozvody, jističe DC nebo AC a především
měniče, které jsotr i nejčastější příčinou vzniktr pożártl'

Pož.ćry střechy s FV systémy rozdělujeme na

a) poźźt elektľoinstalace Fv systému, zejména měničťr nebo jistících pľvkťr
v ľozvodech AC, ty však většinott nejsou součástí konstrukce střechy. K rtvedenému
poŽál'u se přistupuje obdobně jako při hoření elektrických zaí'izeni pod elektľickým
napětírn. PouŽívají se nevodivá hasiva, např'. Co2, pľáškové přenosné hasicí přístľoje'
popř. se aplikuje hašenĺ vodotl elektriclEch zařízení a vedení pod napětínl do 400 V a).

Nrttno postllpovat s ohledem na nebezpečí cirązu elektricĘnl proudenl'). Pokud to
lze, hořící zai'izení (např. měnič) se odpojí od ostatních částí FV systému (FV
panelů) nebo se FV systém odpojí od elektľické rozvodné Sítě objektu případně
i akumulátorů,

b) poźár střešní konstľukce s FV panely a ľozvodných kabelů mezi nimi,
c) poźár budoly, na kteľé je umístěn FV systém.

Pož.ár střešní konstt'ukce s FV panely je charakterizovźn

a) moŽností přítomností stejnosměnrého napětí a pľoudu (DC) v kovouých konstrrrkcích
stř'echy, v uchycení FV panelťl vlivem obnaŽení rozvodných kabelů stejnosměľného
napětí vedoucí mezi FV panely a v konstntkci střechy, nebezpečínl tirazu elekĺľicĺEnl
proudełn,

b) šíř'ením poŽáru z panelu na FV panel kabelovými rozvody, hořlaqýnri částmi
a hořlavou kryinou konstľr'rkce střechy, pľachem a dtrĘfmi stavebními konstľukcenri,

c) zÍréúou nosnosti konstrukcí FV panelťl azí'icením panelti, odtľŽením panelů od stř'echy
ajejich sesunutím,

d) na ľozvoj pożáru má podstatný vliv hořlavost střešního pláště, kľytiny, typ nosné
konstľirkce střechy (sedlová, pultová, plochá, valbová).

Pożár budovy, na kteľé je umístěn FV systém je charakteľizován takto

a) někteľé části FV systénru mohou bý rrmístěny v budově, někteľé rczvody, zejména
sbětĺý kabel od FV panelťl do těchto zaĺ'ízeni mohou bý pod elektrickým napětím,
pokrrd nedojde na stř'eše btrdovy k jeho odpojení od FV panelů,

b) FV systém většinou napájí vnitřní rozvod elektľické energie btlđovy,
c) nelze potvľdit ťtplné odpojení budovy od elektrické energie.

6)

7)

8)

e)

o) ML č. 25lP Bojového řádujednotek poŽáľní ochrany.
5) ML č. l4iN Bojovćho řádu jednotek poŽáľní ochľany.
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II.
Útoly a postup činnostĺ

l0) Při poŹárĺl střešní konstľukce s FV panelyje třeba

a) poŽadovat a zajistit odpojení FV panelů od nrěniče, FV systému od elektrické sítě
nebo bateľií,

b) zabránit šíření poŽáľtl mimo poŽáľem zachvácenou část na střeše ve vhodných
místech a V těchto místech oľganizovat hlavní směľ nasazení sil a prostředkťr ó)

v poŽtrní obľaně, podle situace nasadit pľoudy

i. vnitřní zásahovol"l cestou k rrhašení hořící konstľukcę stř'echy ze spodu,
k ochľaně nosných konstľukcí a k zabránění šíření poŹáru dovnitř budovy,
s ohledem na přítonrnost FV vedení a jejich pľavděpodobnost pod napětím
stejnosměrného pľotrdu a nebezpečĺ ĺiraal elektriclĺym proudem,

ii. na hořící povľch střechy vnější zásahovotl cestou, na střešní konstrukci
z automobilní výškové techniky (nepouŽívat nastavovací Žebříky) nebo jiného
vhodného místa lnimo zasażenou střechu, ľoztříštěn;ýrn pľoudem obdobně, viz
hašení vodou elekĺricĘch zařízení a vedení pod napětĺm do 400 V,

c) chľánit nosné konstrukce střechy ochlazováním' aby nedošlo ke ztrátě jejich
nosnosti, sledovat jejich stav,

d) při rozvinutých pożárech o velké ploše tvořit pľoluky v konstľukci střechy
v dostatečné vzdálenosti od fľonty šíl'ení poŽál'u, při tvoření pľoluk neodmontovávat
čijinak odstraňovat FV panely,

e) vyhýbat se kontaktu s vodiqŕmi částmi střechy a FV panelů; nešlapat po FV
panelech, nedotýkat se kovovýclr konstľukcí FV panelů nebo střechy, pokrrd jsou
viditelně spojeny s nosnou konstľukcí panelů (nebezpečí úrazu eĺektricĘm
proudem),

Đ na pľáce na stř'eše uľčovat jen nezbytnýpočet hasičů, s ohledem na nebezpeč,íirazu
elektľickým proudem nenasazovat na střechu hasiče při současném hašení střechy
vodivými hasivy,

g) poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není bezpľostředně nutné (sou málo
hořlavé a nepřispívají k intenzitě poŽáľu),

h) organizovat ochranu hasičťl před nanršenými konstrukcemi nebo sesutím FV panelů,
hľozí-li zí'ícení stř'ešní konstrukce, je nutné včas přemístit síly a pľostředky
z ohrož.eného pľostoľu.

l1) Při pożáru budovy, na kteľé je umístěn FV systém, je třeba zjistit rozsah poŽáru v budově.
Pokud je poŽár rozsáhlý a zasahuje do hlavních elektľických rozvodů v budově' kdy nelze
zjistit, żeműże jít io ľozvodyz FV systému nebo její technologickou součást (objekt)

a) povaŽovat tato místa za nebezpečná z hlediska tiranl elektricĘm proudenl z důvodu
nemožnosti zajištění beznapět'ového stavu, hasit je jako elektrozaŕizeni podle
odstavce 7 písm. a) tohoto metodického listu,

b) poŽadovat a zajistit odpojení FV systému od vnější elektľické sítě, bateľií, dále
odpojení sběrného kabelu od FV měniče nebo odpojit všechny sekce FV panelů nebo
alespoň co nejvíce FV panelů od sběrného kabelu'

o' juĺL e. l/P Bojového řádujednotek pożární ochrany.
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12) Při hasebních pľacích s nemoŽností odpojení elektrické eneľgie nad 400 V je moŽno
v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle pľávního př'edpisu 7):

,,Velitel zósahu je oprdvněn na nezbytnou dobu zóchranu osob, zvířat nebo majetku
přerušit v případě, kdyjiž nelze, aní přes uynaložení všech dostupných sil a prostředkťl,
osoby, zvířata nebo majetek zachrónit anebo pokračování v zá.sahu by bezprostředně
oh ľožoval o život zas a h uj ících h as íč ů,"

ilI.
očekávané zvláštnostĺ

l3) Při požárech střešních konstrukcí s přítomností FV panelů je nutno počítat s následujícími
komplikacemi

a) FV panely nejsou vidětze země (ploché střechy),
b) nevhodné nástupní plochy pro výškovou poźární techniku,
c) nelze vždy dopravit hasivo na celou plochu poźélru v potřebné intenzitě,
d) větší zatíżení střešní konstrukce instalovan:ŕmi FV panely,
e) další technologické konstrukce a vybavení budov (bleskosvody, ventilace, světlíky,

zařízení pro odvod tepla a kouře, antény), ve kteýh můŽe být elektľické napětí,

Đ existence poŽárních mostů, chybějící nebo poškozené poŽárně dělící konstrukce,
g) neznämé umístění ovládacích (odpojovacích) prvků FV systému,
h) FV panely mohou přímo tvořit krytinu střechy,
i) moŽnázélměna se solárním ohřevem,
j) osvětlovacími pľostředĘ lze geneľovat v solárních článcích napětí,
k) ľiziko tnazu elektricĘýrn pľoudem při hašení se zqýší, pokud ochranné pľostředky

hasiče (rukavice, obuv apod.) vykazljíznémĘ poškození nebo jsou nevhodné,
l) existence i jiných FV panelů neŽ popisuje tento metodický list, např. FV články

v trubicích plněných olejem.

Đ $ lł odst. 2 vyhlášky ě.247 /2o0l sb., o organizaci a činnostijednotek požáľní ochrany.
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r)

2)

I.
Chaľakteľistika

Fotovoltaickou (dále jen 
',FV") elektľáľnou je zaŕízeni, kteľé vyľábí ze sluneční energie

eneľgii elektľickou za pomoci FV polovodičoých článků, naněż dopadá sluneční světlo
avzniká tak elektrické napětí.

Pľo účel tohoto metodického listu se FV elektľárnou systémem rozumí tato zaŕizení
umístěné na rozlehlých střechách zpravidla pľůmyslových budov nebo skladovacích hal
nebo na volném prostľanství s velkým mnoŽstvím FV panelů v řadách (sekcích),
s výkony nad 10 kWp ".
Uvedené objekty mají zpravidla zpľacovanou dokumentaci zdolávání poŹáru.

Hlavními části FV elektráľen jsou

a) FV (solámí) panely, jsou tvořeny FV články převáŽně z křemíku, jejich plocha je
pokryta čiým tvľzeným sklem, býají zapouzdřeny plastem (vinyl, polyetylen)
v kovovém rámu a uchyceny na konstrukci střech, nejsou pochozí, vyľazně
nepřispívají k hoření,

b) kabeloqý ľozvod, jističe; důleŽitým je tzv. sběrný (páteřní) kabel spožadovaným
stejnosměrným napětím (DC') vedoucím od sekcí FV panelů k měniči napětí,

c) sběmice stejnosměmého proudu (DC) a měnič napětí DC/AC naĄvän také jako
,,střídač" (dále jen ,,měniě napětí"),

d) kabeloqý ľozvod, jističe a rozvodnice střídavého pľoudu (AC '),e) tľafostanice před napojením do veřejné rozvodné elektrické sítě o napětí 6 kV nebo
vyšším.

Elektľické napětí na FV panelu můŽe dosahovat20 aŽ.40Y, panely se séľiově propojují
do sekcí. Výsledné napětí stejnosměrného pľoudu (DC) odcházejiciho z pľopojených
panelťl můŽe bý aŽ 1000 V, které se vede do měniče, kde se mění v proud střídavý (AC).
Změnič,ęje tento pľoud veden do rozvodné sítě domu, nebo mťtŽe bý připojení do
veřejné elektľické ľozvodné sítě, u velkých FV elektľáľen pľostřednictvím trafostanice.

') Wp - watt peak, jednotka špičkového výkonu, při standardních podrnínkách slunečního osvitu FV panelu'

') DC - anglická zkraÍkapro označení stejnosnrěrného proudu.

') AC - anglická zkratka pro označení střídavého proudu.
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Slunelnl elgktrórno

pclł řv poĺr5

6)

7)

YznikajicĹnapětí ve Fv panelu nelze při osvíceném panelu přerušit. Lze provést odpojení
měniče od jednotliri^ých sekcí FV panelů, rozpojit sekce FV panelů a celé FV elektľárny
od veřejné elektľické sítě. Jednotlivé části FV elektráľny mohou být opatřeny tlačítkem
,,CENTRAL sToP". K potvrzení stavu vypnutí elektrozaŕizení FV elektľáľny, popř.
k vypnutí někteýh částí je nutná účast kvaliÍíkované osoby provozovatele FV elektľámy
nebo odbomě způsobilé osoby v oblasti elektrozaŕizeni.

Zv|áště nebezpeěná je část sběrného (páteřního) kabelového rozvodu DC vedoucí od
sekcí FV panelů do měniče, která zűstź.ľźl pod napětím. Některé sekce FV mají
samostatné odpojovače od páteřního kabelového rozvodu:

PoŹárem jsou nejvíce ohroženy kabelové ľozvody, jističe DC, AC a především měniče
napětí, kteľé jsou i nejčasĘší příěinou vzniku pożáru, popř. i trafostanice. Uvedená
zaŕízeni jsou většinou u FV elektľáren na volném pľostľanství soustředěna do jednoho
technologĺckého objektu, např. kontejneru.

FV elektrárny na volném pľostranství jsou oploceny, zptavidla střeŽeny elektronickým
zabezpeěovacím systémem. Nejsou umístěny celé na zpevněném terénu a v areálu FV
elektľáľny se mohou volně pohybovat hospodářská zviŕata (ovce, drůbeŽ) nebo psi pľo
střeŽení.

8)

e)
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l0) PoŽáry FV elektľáľen rozdělujeme na

a) poźár elektroinstalace FV elektráren, zejména měniče napětí nebo jistících prvkťr
v ľozvodech DC nebo Ac. K uvedenému poż'áru se přistupuje stejně jako při hoř'ení
elektľických zaŕízení. PouŽívají se nevodivá hasiva, např. Co2, pľáškové přenosné
hasicí přístľoje, popř' se aplikuje hašení vodou elektľických zaí'izeni a vedení pod
napětím d_o 400 V a). Nutno postllpovat s ohledem na nebezpečí ĺ|lrazrl elektriclqm
prozldem'l. Pokud to lze, hořící zaŕizení (např' měnič) se odpojí od ostatních částí
FV elektľáľny zejména FV panelťr a FV elektrárna odpojí od elektľické ľozvodné sítě
objektu popř. tľafostanice' v kľajním případě je moŽné nechat místo vyhořet ó),

b) poźár travního porostu v oploceném areálu FV elektľárny, kde můŽe dojít
k ohoř'ení izolace kabelťl ľozvodu stejnosmětného proudu (DC) mezi FV panely,
ohrožení technologického objektu elektráľny' trafostanice,

c) poźźlľ střešní konstľukce s FV elektľáľnou,
d) poźár budoly, na které je umístěna FV elektľáľna.

l l) PoŽáľ střešní konstrukce s FV elektraľnott je chaľakteľizován

a) moŽností přítomností stejnosměrného napětí (DC) v kovových konstrukcích střechy,
v uchycení FV panelťl vlivem obnaŽení rozvodných kabelů stejnosměmého napětí
vedoucí mezi FV panely a vkonstntkci střechy, nebezpečím úľaztl elektricĘm
proudem,

b) šíř'ením pożźtu z panelu na panel, kabelovými rozvody, hořlaqýnri částmi a kyinou
konstrukce střechy, pľachem a dutými stavebními konstľukcemi,

c) ztľátou nosnosti konstrukcí FV panelů a zí'ícenim panelťl, odtžením panelťr od
střechy a jejich sesunutím,

d) na rozvoj poŽáru má podstatný vliv hoř1avost střešního pláště, krytiny, typ nosné
konstrukce stř'echy (sedlová, pultová' plochá, valbová).

12) Pożár budovy, na které je r'lmístěna FV elektrárna je charakteľizován takto

a) někteľé části FV elektrámy mohou bý umístěny v btrdově, někteľé ľozvody (sběmý
kabel) od FV panelťr do těchto zaí'ízení mohou bý pod elektľickým napětím, pokud
nedojde na střeše budovy kjeho ođpojení od FV panelťt,

b) FV elektrárnaműże napájet vnitřní rozvod elektrické energie budovy'
c) nelze potvľdit úplné odpojení budovy od elektľické eneľgie.

II.
Úłoly a postup činnostĺ

Je-Ii to moŽné, k hašení pożćľu vyŽádat přítomnost odbomého pľacovníka firmy, kteľá
FV elektľárnu instalovala, se záměrem posollzení aktrrálního nebezpečí a s cílem uvést
FV elektrárnu do bezpečného stavu plo dohašování poŹál'u.

Při poŽáru tľavního poľostu v oploceném areálu FV elektľáľnyje třeba

a) poŽadovat a zajistit odpojení FV elektľáľny od vnější elektrické sĺtě, dále odpojení
sběrného kabelu od FV měniče nebo odpojit všechny sekce FV panelů nebo alespoň
co nejvíce sekcí FV panelťl od sběmého kabelu,

o) vL e.25lP Bojového řádujednotek poŽární ochrany.

') ML č. l4ll.{ Bojového řádu jedrrotek požáľní ochľany.
u) 

5 l4 odst. 2 vyhlášky č. 247 /20ol Sb', o organizaci a činnosti jednotek poŽární ochrany.
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b) zabránit šíření poŽáľu travního poľosttl ve vhodných místech, zejména směľem
k technologickému objektu, tľafostanici, a v těchto místech oľganizovat hlavní směľ
nasazeni sil a prostředkťr 7) v poŻérní obraně,

c) poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není bezprostředně nutné (sou málo
hořlavé a nepřispívají k intenzitě poŽáľu),

d) nepřibliŽovat se k viditelně ohořelým kabelům nebo FV panelťrm' nebezpečí tiraztl
elektricĘm proudem krokoým napětím.

l5) Při poŽáľu stř'ešní konstľukce s FV elektrárnou je třeba

a) poŽadovat a zajistit odpojení FV elektľárny od vnější elektľické sítě, dále odpojení
sběrného kabelu od FV měniče nebo odpojit všechny sekce FV panelů nebo alespoň
co nejvíce sekcí FV panelů od sběmého kabelu,

b) zabránit šíření poŽártl mimo poŹárem zachvácęnou část na střeše ve vhodných
místech a v těchto nrístech organizovat hlavní směr nasazení sil a pľostředků
v poŽární obľaně, podle sitrrace nasadit pľoudy

i. vrritřní zásahovou cestou k uhašení hořící konstrukce stř'echy, ze spodu,
k ochľaně nosných konstrukcí a k zabránění šíření pożáru dovnitř budovy,
s olrledem na přítomnost FV vedení a jejich pľavděpodobnost pod napětím
stejnosměmého pľoudu a nebezpečí tiľazu elekĺľicĘm proudem,

ii. na hořící povľch střechy vnější zásahovott cestoll' na stř'ešní konstrukci
z výškové techniky (nepouŽívat nastavovací Žebříky) nebo jiného vhodného
lnísta mimo zasaŽenou střechu ľoztříštěným proudem obdobně viz hašení vodotl
elektricĺEch zařízení a vedení pod napěĺínl do 400 V,

c) chránit nosné konstrukce střechy ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich
nosnosti, sledovat jejich stav,

d) při ľozvinutých pož'ärech o velké ploše tvořit proluĘ V konstnrkci stř'echy
v dostatečné vzdálenosti od fronty šíření poŽár'u, př'i tvoření pľoluk neodmontovávat
či jinak odstraňovat FV panely,

e) vyhýbat se kontaktu s vodiqými částmi střechy a FV panelťl; nešlapat po FV
panelech' nedotýkat se kovoq.ŕch konstnrkcí FV panelů nebo stř'echy pokud jsorr
viditelně spojeny s nosnoll konstľrrkcí panelů (nebezpečí tirazu elekĺricĘln
proudem),

Đ na pľáce na stř'eše určovat jen nezbytný počet hasičti, s ohledem na nebezpečí úľazu
elektľickým pľoudem nenasazovat na střechtl hasiče při současném hašení střechy
vodivými hasivy,

g) poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není bezpľostředně nutné (sou málo
hořlavé a nepřispívají k intenzitě poŽáru),
oľganizovat ochľanu hasičů př'ed narušelrýnri konstrukcenri nebo sesutím FV panelů,
hrozi-|i zÍiceni stř'ešní konstrukce, je nrrtné včas přemístit síly a prostředky
z ohroŽęného prostoľu.

l6) Při pożźtĺl budovy, na kteľé je umístěna FV elektrárna je třeba

a) zjistitrozsah poŽáľu v budově, pokudje ľozsáhlý a zasahuje do hlavních elektľických
ľozvodů v budově, kdy nelze zjistit, że mtlżę jít i ľozvody zFY elektľárny nebo její
technologickou sottčást (obj ekt)'

') ML č. l/P Bojového řádujednotek pożární ochľany.
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h)
i)



i. povaŽovat tato lnísta za nebezpečná z hlediska úrazu elekĺriclEnl proudem
z dťlvodu nemoŽnostizajištění beznapět'ového stawt, hasit je jako e\ektrozalízeni
podle odstavce l0 písm. a) tohoto metodického listu'

ii. poŽadovat a zajistit odpojení FV elektľáľny od vnější elęktrické sítě, dále
odpojení sběmého kabelu od FV měniče nebo odpojit všeclrny sekce FV panelťl
nebo alespoň co nejvíce sekcí FV panelů od sběrného kabelu,

b) snaŽit se zabľánit šíření poŽártr v budově k technologickémtr objekĺr FV elektľámy
nebo do kabelových ľozvodů vedoucích k FV elektrárně a v těchto místech
organizovat hlavní směľ nasazení sil a pľostředků a) v pożární obľaně.

17) Při hasebních pľacích s nemoŽností odpojení elektľické eneľgie nad 400 V je moŽno
v odťrvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle pľávního př'edpisu 6)

,,Velitel zásahu je opróvněn na nezbytnou dobu zóchranu osob, zvířat nebo majetku
přeľušit v přípodě, kdy již nelze, oni př'es vynaložení všech dostupných sÍl a prostředků,
osoby, zvířata nebo majetek zachľónit anebo pokračovdní v zlűsahu by bezprostředně
o h rožova I o život zas a h uj ících It ĺls i č ů."

III.
očekávané zvláštnosti

l8) Při požárech FV elektráren je nutno počítat s následrrjícími komplikacemi:

a) FV panely nejsou na ploché střeše vidět ze země,
b) špatný nebo znemoŹněný přístup na střechll s FV panely, výšková poloha střechy,
c) nevhodné nástupní plochy pro výškovotlpoŽární techniku,
d) nebezpečí z ohrožení zvířaý v aľeálu FV elektľáľny,
e) nevyhovujíci pŕíjezdová komunikace a moŽnost uváznutí poż.ární techniky,
Đ u ľozsáhlých stř'ech nelze vž.dy dopľavit hasivo na celou plochu poŽélru v potř'ebné

intenzitě,
g) vęlké zatíž'ení na střešní konstľukci,
h) další technologické konstnrkce a vybavení btrdov (bleskosvody, ventilace, světlíky,

zaÍ'ízeni pľo odvod tepla a kouře, antény), ve kteých můŽe bý elektrické napětí,
i) vytvoř'ení soustředěného zatíŹenÍ stropťl spadlou střešní konstrukcí,
j) okamŻitá nedostupnost obsluhy FV elektľárny,
k) nutný násilný vstup do areálu FV elektrárny,
l) existence poŽárních mostťl, chybějící nebo poškozené pož.árně dělící konstľukce,
m) neznámé umístění ovládacích (odpojovacích) prvků,
n) intenzivní hoření travního poľostll v době sucha,
o) osvětlovacími pľostř'edky pľo pľácijednotky v noci lze geneľovatv poŽfuem

nezasaŽených soláľn ích článcích napětí elektľického pľoudu,
p) ľiziko úrazu elektľickým pľoudem při hašení se zýší, pokud ochľanné prostředky

hasiče (ľukavice, obuv apod.) vykazujiznámky poškození nebojsou nevhodné,
q) existence i jiných FV panelů neŽ popisuje tento metodický list, např. FV články

v ttubicích plněných olejem.
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