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ANOTACE 

Hasala, F. Interakce požárně bezpečnostních zařízení v rozlehlých výrobních objektech. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 63 s 

Diplomová práce se zabývá požárně bezpečnostními zařízení a jejich vzájemnou 

interakcí ve velkých výrobních objektech. V úvodní části jsou uvedeny základní principy 

navrhování požární bezpečnosti staveb, a to i v návaznosti na potřebu instalace požárně 

bezpečnostních zařízení. Rovněž jsou zde uvedeny i základní principy funkce jednotlivých 

požárně bezpečnostních zařízení. Poté následuje podstatná část této diplomové práce, ve které 

je na simulačních modelech otestována funkčnost a vzájemná interakce jednotlivých požárně 

bezpečnostních zařízení. Ověření je prováděno na navržené rozlehlé výrobní hale při 

zvolených podmínkách. 

Klíčová slova: požárně bezpečnostní zařízení; EPS; SOZ; SSHZ; kouř; požár 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Hasala, F. Interaction of fire and safety devices in extensive industrial buildings. Thesis, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 63 p 

This thesis deals with fire and safety devices and their interaction in large industrial 

buildings. The first part describes the basic principles of fire safety design of buildings and 

even in relation to the need for installation of fire and safety devices. In the introductory 

section also contains basic operational principles of fire and safety devices. This is followed 

by a significant part of this thesis, in which the simulation models tested the functionality and 

interaction of fire and safety devices. Validation is performed on the proposed large industrial 

hall at selected conditions. 

Key words: fire and safety devices; EPS; SOZ; SSHZ; smoke; fire 



 

 

Seznam zkratek 

ČSN  česká státní norma; 

EPS  elektrická požární signalizace; 

HZS  hasičský záchranný sbor; 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení; 

PBZ  požárně bezpečnostní zařízení; 

PÚ  požární úsek; 

SOZ  samočinné odvětrací zařízení; 

SSHZ  samočinné stabilní hasicí zařízení; 

VZT  vzduchotechnika; 

 

Aav  geometrická plocha odtokových klapek [m2]; 

Ak  půdorysná plocha kouřové sekce [m2]; 

Agn   geometrická plocha přítokových otvorů [m2]; 

cn  vtokový součinitel plynů [-]; 

cv  výtokový součinitel plynů [-]; 

K-faktor průtok vody na hlavici [l·min-1
·bar-0,5]; 

Mf  hmotnostní průtok kouře [kg·s-1]; 

Tg  teplota plynů v akumulační vrstvě [°C]; 

RTI  teplotní citlivost aktivace hlavice [m0,5
·s0,5]; 

Vn  objemové množství přiváděného vzduchu [m3
·s-1]; 

Vv  objemové množství odváděných plynů [m3
·s-1]; 
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1 Úvod 

 V současnosti je ze strany investorů výrobních prostorů kladen velký důraz na co 

největší výrobní plochu nedělenou stavebními konstrukcemi. Na druhé straně je ovšem 

zákonná povinnost zajistit tyto prostory proti případnému požáru. Skloubení obou požadavků 

bývá v praxi často velmi složité. V mnoha případech je toto možné vyřešit pouze použitím 

technických zařízení, které sníží požární zatížení v rozlehlé výrobní hale případně, omezí 

nebo eventuálně uhasí případný požár – nazývají se požárně bezpečnostní zařízení. Těchto 

zařízení existuje několik druhů. Všechny se uvádějí do činnosti na základě výskytu 

charakteristických projevů požáru – zplodin hoření (kouře) a tepla. 

Z praxe jsou bohužel známy případy, kdy bylo v hale nainstalováno více druhů 

požárně bezpečnostních zařízení, které ovšem při požáru nefungovaly zcela korektně. Důvod 

je relativně zřejmý. Tyto zařízení fungují na stejném principu a v případě spuštění jednoho 

zařízení dochází k potlačení intenzity požáru, které již není dostatečné pro aktivaci dalších 

instalovaných zařízení. Proto je vždy nutné zajistit, vzhledem k charakteru objektu, interakci 

(návaznost) jednotlivých zařízení, aby byla zaručena jejich maximální účinnost. 

Interakce obecně znamená vzájemné působení či ovlivňování se dvou a více různých 

činitelů, počínaje od základních molekulárních částic, přes různá zařízení až po osoby. 

Vzájemná interakce těchto zařízení bude popisována v rozlehlých výrobních objektech. Tyto 

prostory se totiž díky svým plošným rozlohám a množství různých, většinou hořlavých 

materiálů, které se zde zpracovávají, vybavují všemi požárně bezpečnostními zařízeními. 

Jelikož se jedná o prostory nedělené stavebními konstrukcemi, mohl by případný požár rychle 

poškodit velkou část výrobního prostoru. Neopomenutelným důvodem je rovněž i fakt, že 

průmyslová výroba v České republice představuje výraznou část hospodářství a zaměstnává 

velké množství ekonomicky aktivních občanů. V případě požáru ve výrobním objektu, kde 

nejsou správně nastaveny návaznosti zařízení zajišťující požární bezpečnost, může být dopad 

jak na majetek, tak i na ekonomiku značný. Proto je důležité správné definování interakcí 

jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení, aby byla zajištěna jejich co nejvyšší funkčnost.  

V diplomové práci budou uvedeny základní principy návrhu požární bezpečnosti 

staveb, popis funkce jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení, stejně jako základní 

používané návaznosti těchto zařízení. Pro potvrzení správnosti nebo naopak nesprávnosti 

těchto obecných návazností, budou sloužit řešené příklady různých interakcí požárně 

bezpečnostních zařízení v simulačním modelu. 
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2 Rešerše 

Řešeného tématu se úzce dotýká velké množství odborných publikací a řady 

projektových norem, a to jak českých, tak i zahraničních. 

Vlastní požární bezpečnost stavebních objektů je řešena českými technickými normami, 

především řady ČSN 73 08xx. Základní předpisy z uvedené řady jsou ČSN 73 0802:2010 

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804:2010 Požární bezpečnost 

staveb – Výrobní objekty, které obsahují i požadavky na instalaci požárně bezpečnostních 

zařízení. A také ČSN 73 0810-Z2:2013 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, 

jenž stanovuje společné požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Základní informace o systému elektrické požární signalizace, jako je princip funkce, rozdělení 

systémů atd., je uvedeno v publikaci vydavatelství SPBI Spektrum: DUDÁČEK, A. 

Automatická detekce požáru. 2. vyd., SPBI, Ostrava, 2008. Vlastní požadavky na projekci 

stanovuje ČSN 73 0875:2011 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. 

Návrh systému SOZ se v České republice provádí především podle řady norem ČSN EN 

12101, z nichž nejdůležitější je část 5: ČSN P CEN/TR 12101-5:2008 Zařízení pro 

usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením 

a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla. Rovněž se dá využít 

zjednodušená metodika výpočtu systému SOZ, uvedená v ČSN 73 0802 příloze H. Kromě 

toho se dá využít metodiky vydané GŘ HZS ČR Aktual bulletin č. 20 a zahraničních metod, 

jako DIN 18 232 část 2 (Německo) nebo NFS 61-938 – NFS 61-940 (Francie). 

U systému stabilního hasicího zařízení je definování základních předpisů či publikací velmi 

náročné, jelikož existuje mnoho variant, které pracují s rozdílným hasivem nebo na jiném 

principu. Proto budou uvedeny pouze ty, které řeší v současnosti nejpoužívanější systém, 

a tím je sprinklerové SSHZ. Tento systém se v naší republice řeší převážně dle požadavků 

ČSN EN 12845+A2:2009 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, 

instalace a údržba. Kromě toho je možno využít i zahraniční metodiky, ze kterých je 

nejpoužívanější německá VdS CEA 4001:2010-11 (04) a americká NFPA 13. 
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3 Požární zabezpečení objektů 

 Každá stavba jakéhokoliv charakteru (např. výrobní, občanské vybavenosti, obytná 

atd.), realizovaná na území České republiky, musí splňovat veškeré požadavky současné 

platné legislativy. V prvé řadě to je tzv. stavební zákon [1] a jeho prováděcí vyhlášky, 

zejména vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [2]. Podle 

§8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. [2], musí být stavba navržena tak, aby splnila všechny základní 

požadavky na stavby. Jedním z těchto požadavků je zajištění požární bezpečnosti stavby. 

Základy navrhování požární bezpečnosti pro jednotlivé druhy staveb jsou uvedeny 

ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů [3] a dále je rozvíjí soubor českých státních norem (dále ČSN), které jsou 

uvedeny v její příloze č. 1. Vlastní dokumentace, která řeší koncepci požární bezpečnosti 

stavby, se nazývá požárně bezpečnostní řešení (dále PBŘ). Obsah všeho, co musí PBŘ 

zahrnovat a řešit je uvedeno v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [4]. Aby byl 

výčet legislativy, který je v tomto odstavci uveden kompletní, je třeba říci, že vyhláška 

č. 23/2008 Sb. [3] a vyhláška č. 246/2001 Sb. [4] jsou prováděcí vyhlášky základního 

právního dokumentu na poli požární ochrany a tím je zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů [5]. 

Požární ochrana je soubor předpisů (např. výše uvedené předpisy a ČSN 73 0802:2009 

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [6] a ČSN 73 0804:2010 Požární bezpečnost 

staveb – Výrobní objekty [7]) a opatření zabývajících se snižováním rizika vzniku požáru. 

Dále minimalizací případných škod způsobených požárem, jak na objektu, tak i na jeho 

technickém či technologickém vybavení uvnitř objektu. A nakonec, nikoliv však z hlediska 

důležitosti, zajišťuje bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku nacházejících se uvnitř 

objektu.  

Požadavky uvedené v předešlém odstavci se pro každý objekt řeší vždy individuálně 

s ohledem na typ, důležitost, situování v daném území, rozlohu, dispoziční uspořádání 

objektu, konstrukční materiály, na vložené investice do objektu, činnosti prováděné uvnitř 

objektu atd., dle příslušných právních předpisů a ČSN.  

Základní princip řešení požární bezpečnosti všech staveb spočívá v rozdělení daného objektu 

na samostatné dílčí celky tzv. požární úseky (PÚ). Požární úsek je prostor stavebního objektu, 

ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělicími 
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konstrukcemi; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů [6]. Požárně dělící konstrukce je stavební konstrukce, bránící šíření požáru 

mimo požární úseky, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; jsou 

jimi požární stěny (vnitřní, obvodové, štítové apod.), požární stropy, popř. střechy s funkcí 

požárního stropu a požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích [7]. Tímto je zaručeno, 

že v případě vzniku požáru uvnitř jednoho požárního úseku nedojde k jeho rozšíření 

do dalších částí objektu (požárních úseků) po dobu, na kterou je navržena požárně dělící 

konstrukce. 

Detailní postup rozdělní objektu do požárních úseků a stanovení doby, po kterou musí 

požárně dělící konstrukce odolávat účinkům požáru, je stanoven v ČSN 73 0802 [6] či ČSN 

73 0804 [7]. Pro účely této diplomové práce není podstatné znát přesně tento postup. 

Ve zbývající části kapitoly bude uveden pouze jeho zjednodušený rozsah, který je nutný 

pro osvětlení dalšího textu. 

V první řadě se vytvoří požární úseky z místností, které musí tvořit samostatné požární úseky. 

Poté se zbytek místností objektu rozdělí do požárních úseků dle dispozičního uspořádání 

a charakteru provozovaných činností uvnitř jednotlivých místností (obrázek 1). V každém 

z takto vytvořených požárních úseků se stanoví požární zatížení, což je míra rozsahu 

případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části; je určena výpočtovým 

požárním zatížením [6], nebo pravděpodobnou intenzitou případného požáru v posuzovaném 

požárním úseku nebo jeho části; je určeno ekvivalentní dobou trvání požáru a normovými 

teplotami plynů v hořícím prostoru, nebo pravděpodobnou dobou trvání požáru 

a pravděpodobnými teplotami plynů v hořícím prostoru; závisí zejména na množství a druhu 

hořlavých látek, na rychlosti jejich odhořívání, účinnosti požárně bezpečnostních zařízení 

a na tepelně technických vlastnostech konstrukcí ohraničujících posuzovaný požární úsek [7].  

Na základě konstrukčního systému objektu a výsledku výpočtového požárního zatížení 

podle ČSN 73 0802 [6] nebo ekvivalentní doby trvání požáru či pravděpodobné doby trvání 

požáru podle ČSN 73 0804 [7], se následně provede stanovení tzv. stupně požární 

bezpečnosti. Stupeň požární bezpečnosti je klasifikační zatřídění požárního úseku nebo jeho 

vymezené části, vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí jako celku odolávat 

pravděpodobným účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukcí objektu 

[7]. Ze stupně požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků vyplývá z ČSN 73 0802 [6] 
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nebo ČSN 73 0804 [7] požadovaná doba, po kterou musí požárně dělící konstrukce odolávat 

účinkům požáru (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Dělení výrobní haly do PÚ, stanovení požární odolnosti konstrukcí [autor] 

Každý požární úsek objektu, musí mít velikost menší než je normově povolená maximální 

velikost požárního úseku. Obecně se dá říci, že maximální velikost požárního úseku je dána 

rizikem vzniku požáru, charakteristikami hořlavých látek vzhledem k šíření požáru 

v požárním úseku a případnými následnými škodami, což jsou škody způsobené výpadkem 

výroby či provozované činnosti. Čím jsou tyto faktory menší, tím je maximální plocha 

požárního úseku větší. Přičemž je možné maximální povolenou mezní plochu požárního 

úseku zvětšit použitím technických zařízení, které se nazývají požárně bezpečnostní zařízení 

(dále PBZ).  

Je potřeba zdůraznit, že požadavek na instalaci PBZ může vycházet také z jiných důvodů, 

nehledě na velikost požárního úseku. Například může jít o normativní předpisy pro specifické 

objekty, nebo instalaci PBZ může požadovat přímo investor či pojišťovna investora. 

Při určitém zjednodušení běžné praxe se dá konstatovat, že ve většině objektů projektovaných 

podle ČSN 73 0802 [6] není potřeba instalace PBZ (kromě nákupních center) a k zajištění 

požární bezpečnosti stavby postačují konstrukční opatření nastíněna výše. 

U prostorově rozlehlejších objektů projektovaných podle ČSN 73 0804 [7] (např. výrobní 

haly), je už v praxi situace jiná. Je to dáno hlavně požadavky technologů na co nejmenší 

dělení vnitřního prostoru haly stavebními konstrukcemi, kvůli instalované technologie. Téměř 

v každé projektované výrobní hale je mezní plocha požárního úseku stanovená bez PBZ 

nedostatečná. Z čehož vyplývá nutnost navržení PBZ. Samozřejmě zde platí, že čím je větší 
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požadovaná plocha požárního úseku, tím je potřeba více PBZ. Proto je diplomová práce 

zaměřena na rozlehlé výrobní objekty řešené podle ČSN 73 0804 [7]. Z tohoto důvodu bude 

dále odkazováno pouze na tuto ČSN. 

3.1 Požárně bezpečnostní zařízení 

Nyní je potřeba přistoupit k popisu účelu a funkce požárně bezpečnostních zařízení. 

Rovněž je nutno uvést, které druhy PBZ se používají pro zvětšení plochy požárních úseků, 

jelikož těmto PBZ se bude diplomová práce věnovat. 

Požárně bezpečnostní zařízení jsou taková zařízení, která slouží ke snížení přímých 

i následných škod způsobených případným požárem. 

Všechny druhy PBZ jsou konkrétně uvedeny v § 2 odst. 4 [4]: 

a) zařízení pro požární signalizaci, 

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu, 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru, 

d) zařízení pro únik osob při požáru, 

e) zařízení pro zásobování požární vodou, 

f) zařízení pro omezení šíření požáru, 

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení 

pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, 

zdroje vody určené k hašení požárů. 

Kromě tohoto základního rozdělení se PBZ dále ještě dělí několika způsoby. Ze základních 

skupin PBZ uvedených výše, bylo vybráno několik konkrétních zařízení. Na jejich 

projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky, 

které jsou uvedeny v § 5,6 a 7 [4]. Jsou to takzvaná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení 

a jsou uvedeny v § 4 odst. 4 [4]: 

a) elektrická požární signalizace, 

b) zařízení dálkového přenosu, 

c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

e) automatické protivýbuchové zařízení, 
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f) zařízení pro odvod kouře a tepla, 

g) požární klapky. 

Poslední dělení PBZ, které zde bude uvedeno, je založeno na principu funkce PBZ v případě 

požáru. Jedná se o aktivní PBZ a pasivní PBZ. Toto dělení je pro účely diplomové práce 

nejdůležitější.  

Aktivní požárně bezpečnostní zařízení jsou zejména vyhrazené PBZ: 

- elektrická požární signalizace (EPS), 

- samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ), 

- samočinné odvětrací zařízení (SOZ), 

- automatické potlačení výbuchu. 

V případě pasivních požárně bezpečnostních zařízení se jedná o prvky, které jsou součástí 

stavebních konstrukcí objektu a napomáhají požární bezpečnosti staveb (např. požární 

uzávěry či požární klapky).  

Aktivní PBZ, jak už název vypovídá, mají za úkol aktivně ovlivňovat průběh požáru s cílem 

zajistit bezpečnou evakuaci osob ze zasaženého požárního úseku či objektu, omezit jeho šíření 

a zabránit větším škodám na budově či technologii. Splnění těchto cílů je podmíněno včasnou 

detekcí vznikajícího požáru. Při navrhování požární bezpečnosti stavby podle ČSN 73 0804 

[7] se z aktivní vyhrazených PBZ používá zařízení EPS, SSHZ a SOZ. Rovněž pouze těmto 

třem PBZ bude dále věnována pozornost. 

Jelikož je princip funkce těchto tří vyhrazených PBZ všeobecně známý, budou v následujícím 

textu uvedeny pouze základní údaje. Rozšířený popis bude uveden v příloze 1. 

3.1.1 Elektrická požární signalizace 

 Jedná se o základní typ vyhrazeného PBZ, které se v praxi využívá nejčastěji. Systém 

elektrické požární signalizace slouží především k včasné detekci a opticko-akustické 

signalizaci vznikajícího požáru v daném střeženém prostoru, a tím zajišťuje i bezpečnou 

evakuaci osob. Případně uvádí do činnosti zařízení sloužící k omezení šíření či uhašení 

požáru. Vzhledem k brzké detekci požáru, a tím i zahájení včasného protipožárního zásahu, 

omezuje systém EPS škody v případě požáru. 

Systém elektrické požární signalizace se skládá ze tří základních prvků, kterými jsou: 

a) hlásiče požáru (samočinné a tlačítkové), 
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b) ústředna, 

c) přídavná (doplňující) zařízení. 

Jejich zapojení do jednotného funkčního celku je schematicky zobrazeno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Blokové schéma EPS [8] 

Hlásiče požáru EPS 

 Jedná se o části systému EPS, které jsou umístěny přímo ve střežených prostorech 

a zajišťují detekci případného požáru. Hlásiče požáru sledují, měří a případně vyhodnocují 

fyzikální parametry a jejich změny, které provázejí vznik požáru [9]. Detekce požáru může 

být automatická pomocí samočinných hlásičů nebo manuální pomocí tlačítkových hlásičů 

umístěných ve střeženém prostoru. 

Tlačítkové hlásiče EPS 

Tlačítkové hlásiče nereagují na změnu parametrů provázejících vznik požáru přímo, 

ale prostřednictvím lidského činitele, který musí tuto změnu vyhodnotit a potom stiskem 

tlačítkového hlásiče předat údaj o požáru do ústředny elektrické požární signalizace [9]. 

Tlačítkové hlásiče EPS jsou umístěny zpravidla u východů a dále rovnoměrně po celé ploše 

střeženého prostoru. 

Samočinné hlásiče 

Princip funkce samočinných hlásičů byl již uveden v mnoha publikacích (např. [8], [9]). 

Základní rozdělení je následující [9]: 

Samočinné hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti 

zásahu lidského činitele. Podle místa, ve kterém hlásiče vyhodnocují parametry požáru, je 

můžeme dělit na bodové hlásiče (obrázek 3a), které sledují fyzikální parametry požáru 

na jednom místě, a lineární (liniové) hlásiče (obrázek 3b), které sledují změnu fyzikálních 

parametrů na určitém úseku nebo v určitém prostoru. 
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 a) Bodový hlásič požáru  b) Lineární hlásič kouře 

Obrázek 3: Hlásiče požáru systému EPS [10] 

Ústředna EPS 

Ústředna je základním členem systému elektrické požární signalizace. Zajišťuje 

nepřerušované napájení jednotlivých hlásičů požáru na hlásicích linkách. Rovněž napájí 

i ostatní prvky systému EPS (např. akustické sirénky EPS). Ústředna dále vyhodnocuje 

signalizaci z jednotlivých hlásičů a provádí nepřetržitou kontrolu provozuschopnosti celého 

systému EPS. V neposlední řadě ovládá přídavná zařízení systému EPS, která slouží 

k potlačení požáru či usnadnění požárního zásahu (např. uzavírání HUP, otevírání klíčového 

trezoru, atd.). 

Přídavná (doplňující) zařízení EPS 

Přídavná zařízení systému EPS se připojují pomocí potenciálových i bezpotenciálových 

kontaktů na ústřednu EPS. Tato zařízení slouží buď přímo k potlačení požáru, 

nebo k rychlejšímu požárnímu zásahu. Jejich seznam a funkce je uvedena například v [9]. 

3.1.2 Samočinné odvětrací zařízení 

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), známé rovněž pod zkratkou ZOTK, slouží 

k odvodu kouře a tepla, které vznikají v objektu při požáru.  

Princip SOZ je následující: při požáru vzniká velké množství horkého toxického kouře, který 

stoupá ke stropu, kde se akumuluje. Pokud je strop bez otvorů, tak s přibývajícím časem 

vrstva kouře sílí a přibližuje se k podlaze, až je celý prostor vyplněn kouřem (obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Průběh požáru v objektu bez SOZ [autor] 
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Při instalaci systému SOZ se prostor objektu rozdělí do několika kouřových sekcí (obrázek 5), 

které se ohraničí kouřovými zástěnami, nebo stavebními konstrukcemi. 

 

Obrázek 5: Příklad rozdělení objektu do kouřových sekcí (zelená barva) [autor] 

Tyto zástěny jsou uchyceny pod stropem (obrázek 6). Mohou být provedeny jako pevné 

nebo jako rolovací konstrukce. Do každé této kouřové sekce se na střechu umístí odvětrávací 

otvory systému SOZ (např. kouřové klapky, vzduchotechnické potrubí, elektrické 

ventilátory).  

 

Obrázek 6: Příklad kouřové zástěny [autor] 

Nedílnou součásti systému SOZ jsou i otvory pro přívod vzduchu. Bez těchto otvorů 

by nebyla zajištěna správná funkčnost celého systému. Většinou se jedná o vstupní dveře 

či vrata do objektu. Další možností je osadit fasádu objektu přívodními žaluziemi systému 

SOZ, nebo kombinace obou možností. Všechny podmínky a parametry potřebné 

ke správnému návrhu a funkce SOZ jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 12101 [12]. 
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V případě požáru dojde k aktivaci (otevření) odvětrávacích otvorů SOZ, kterými horký kouř 

uniká do venkovního prostoru. Současně se musí otevřít přívodní otvory SOZ, čímž dochází 

k výměně kouře za čistý vzduch (obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Průběh požáru v objektu při instalovaném systému SOZ [autor] 

Tímto způsobem je zajištěno udržení kouře v určité maximální vzdálenosti od stropu – tzv. 

kouřová vrstva. Doporučená velikost kouřové vrstvy je individuální dle objektu, 

ale minimální vzdálenost její spodní hrany od podlahy je 2,5 metru.  

Tímto je zajištěna především bezpečná evakuace osob ze zasaženého prostoru, aniž by byly 

vystaveny nebezpečným účinkům zplodin hoření (kouře). Dalšími důsledky odvodu kouře 

a tepla systému SOZ jsou: 

- zpomalení nahřívání dalšího hořlavého materiálu v okolí požáru, což vede 

ke zpomalení šíření požáru, 

- zpomalení nahřívání nosných i požárně dělících konstrukcí, zejména střechy, 

čímž je zabráněno nebo alespoň zpomaleno jejímu zřícení, 

- udržení horkých zplodin hoření v ohraničeném prostoru pod stropem – kouřové 

sekci, což vede k zamezení dalšího případného přenosu požáru zapálením 

hořlavých materiálů umístěných pod střechou, 

- omezení přímých škod na vybavení objektu, způsobených toxickým působením 

kouře (např. elektrické zařízení atd.), 

- usnadnění zásahu hasičů a omezení následných škod způsobených hašením 

vodou, zajištěním lepší viditelnosti, 

- zabránění přenosu požáru na sousední objekty. 

Současné systémy SOZ se dají samozřejmě využít i v době, kdy v objektu nehoří – využívají 

se pro obyčejné denní větrání objektů. 

Systém SOZ se navrhuje a instaluje ve dvou možných variantách. Jedná se o přirozený 

a nucený odvod tepla a kouře, jejichž princip funkce je uveden v příloze 1.  
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3.1.3 Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Jedná se o poslední požárně bezpečností zařízení, nikoliv však významově, které se 

zohledňuje při návrhu rozdělení objektů do požárních úseků, jak je uvedeno výše v kapitole 3. 

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) slouží, k samostatné detekci, lokalizaci, případně 

likvidaci požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele. Při své činnosti zabrání minimálně 

požáru v jeho šíření, čímž se podstatně sníží riziko ohrožení osob ať již vlastním požárem 

nebo jeho zplodinami a škody způsobené požárem jsou mnohem nižší. Z titulu své funkce se 

tedy jedná o nejvíce „aktivní“ PBZ.  

Existuje několik druhů systémů SSHZ, v závislosti na použitém hasivu: 

- vodní SSHZ: 

a) sprinklerové SSHZ, 

b) sprejové (drenčerové) SSHZ, 

c) vysokotlaké vodní mlhové SSHZ, 

- pěnové SSHZ, 

- plynové SSHZ, 

- aerosolové (práškové) SSHZ. 

Vodní SSHZ 

Jedná se o historicky i v současné době nejvíce používané SSHZ, které zaručuje rychlou 

a samočinnou reakci v případě požáru. Především je to dáno použitím vody jako hasicího 

média, která je velmi snadno dostupná a rovněž i levná. Jak již bylo uvedeno, existuje několik 

variant systému vodního SSHZ. Co se týče funkčních komponentů, mají všechny varianty 

stejný základ.  Liší se pouze v rozdílech, a proto zde bude podrobněji popsáno sprinklerové 

SSHZ. Sprinklerové SSHZ bude rovněž využito v rámci simulačních modelů. 

Popis ostatních variant SSHZ je uveden v příloze 1. 

Sprinklerové SSHZ 

Pod stropem, střechou nebo dalšími sníženými úrovněmi, které mohou zabraňovat šíření tepla 

pod strop (např. VZT a různé technologické plošiny) jsou umístěny sprinklerové hlavice. 

Ty jsou navzájem propojeny potrubním vedením, které je napojeno na ventilové stanice. 

Ventilové stanice jsou poté přívodním potrubím napojeny na strojovnu SSHZ, ve které se 

nachází nádrže s vodou, tlakové nádrže, čerpadla a kompresory. Veškeré potrubí, 

od strojovny, přes ventilové stanice, až po sprinklerové hlavice, je trvale napuštěno vodou, 
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která je udržována pod určitým tlakem - tzv. mokrá soustava. Přesné rozmístění 

sprinklerových hlavic, dimenze potrubí, počet ventilových stanic, počet a objem nádrží 

a tlakových nádrží, výkony čerpadel a také přesný postup návrhu sprinklerového SSHZ je 

uveden v normě ČSN EN 12845+A2 [14]. 

Každá sprinklerová hlavice obsahuje tepelný aktivační prvek (skleněná ampulka nebo tavná 

pojistka). Aktivační teplota sprinklerové hlavice může být různá dle použitého aktivačního 

prvku. V současnosti se vyrábí sprinklerové hlavice s aktivační teplotou 57 °C (oranžová 

ampule), 68 °C (červená ampule), 74 °C (žlutá ampule), 93 °C (zelená ampule), 141 °C 

(modrá ampule) a 182 °C (fialová ampule), přičemž nejběžněji se používá 68 °C.  

Při požáru se aktivují pouze ty sprinklerové hlavice, které se nachází v blízkosti požáru 

a u nichž byla dosažena aktivační teplota. Při ohřátí tepelná pojistka praskne a tím dojde 

k otevření hlavice a výstřiku proudu vody, která naráží na tříštič hlavice, čímž dochází 

k tvorbě jednotlivých kapek, které hasí požár. Výstřikem vody z aktivovaných hlavic dojde 

k poklesu tlaku vody v potrubí. Při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu dochází k otevření 

řídícího ventilu, na jehož základě dojde ke spuštění čerpadel umístěných ve strojovně, které 

začnou doplňovat vodu do systému pod tlakem. Tímto dochází k zajištění stálého 

(navrženého) množství vody protékající aktivovanou hlavicí, která následně hasí požár. 

V případě potřeby jistit sprinklerovým SSHZ prostory, které se nacházejí na venkovní ploše 

(např. přístřešky pro skladování) nebo v místnostech bez vytápění, kde hrozí nebezpečí 

zamrznutí mokré soustavy, se používá tzv. suchá soustava. U této varianty jsou potrubní 

rozvody mezi sprinklerovými hlavicemi a ventilovými stanicemi naplněny tlakovým 

vzduchem.  Po aktivaci sprinkleru dojde nejprve k úniku vzduchu a poklesu tlaku. Poté se 

otevře řídící ventil ve ventilové stanici, který pouští do potrubního vedení vodu.  Místnost 

ventilových stanic musí být umístěna ve vytápěné části chráněného objektu. 

Schéma sprinklerového SSHZ je zobrazeno na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Schéma sprinklerového SSHZ [9] 

Každá aktivace sprinklerových čerpadel se přenáší na hlavní rozvaděč SSHZ, odkud je možno 

tuto informaci přenášet pomocí signálu EPS na ústřednu HZS. Přenášet se musí minimálně 

provoz, požár a porucha. Případně je možno přímo na rozvaděči zobrazit, která ventilová 

stanice je v aktivovaném stavu nebo v poruše a tyto stavy přenášet opět pomocí EPS. 

K tomuto účelu slouží tzv. synoptické tablo (obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Synoptické tablo SSHZ umístěné ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. [autor] 

Systém sprinklerového SSHZ vyžaduje napojení na elektrickou energii, hlavně kvůli 

rozvaděči a monitorování ventilových stanic. Připojeny musí být rovněž čerpadla, systému 

umístěná ve strojovně. Toto s sebou nese nutnost napájení celého systému v případě přerušení 

dodávky elektrického proudu ze záložního zdroje. Co se týká samotných čerpadel, lze použít 

dieselové čerpadla, která nejsou na elektrické energii závislá. Tyto čerpadla obsahují provozní 

nádrž s objemem, který pokryje celou požadovanou dobu funkčnosti. 
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3.2 Návaznosti požárně bezpečnostních zařízení 

Každé požárně bezpečnostní zařízení dokáže fungovat samostatně (viz popis 

jednotlivých PBZ), stejně jako v součinnosti s dalšími požárně bezpečnostními zařízeními 

(zásady uvedeny v příloze B ČSN 73 0810 [18]). Bohužel některé požárně bezpečnostní 

zařízení svou aktivací zkomplikuje či dokonce znemožní aktivaci jinému požárně 

bezpečnostnímu zařízení, čímž může dojít ke značným škodám v objektu, přestože je vybaven 

podle požadavků české legislativy. Z tohoto důvodů je vždy nutné zajistit správnou interakci 

požárně bezpečnostních zařízení v objektu. V našem případě se jedná o vzájemné ovlivňování 

systému SOZ a SSHZ. 

Aby bylo možné vytvořit vlastní návaznosti, je potřeba, aby v chráněném objektu byl 

instalován systém EPS, který včas rozpozná vznikající požár. Po detekci požáru předává 

systém EPS tuto informaci dále a přebírá ovládání systémů SOZ a SSHZ podle předem 

stanovených a naprogramovaných logických návazností. 

Vlastní návaznosti systémů EPS, SOZ a SSHZ jsou dvojího druhu:   

1. Ochrana majetku 

V tomto případě má přednost hašení před požárním odvětráním (SSHZ před SOZ). Při 

této variantě dojde po detekci požáru systémem EPS k vyhlášení poplachu a evakuaci 

osob z objektu. Zároveň dojde bezprostředně po vyhlášení poplachu k otevření otvorů, 

které slouží jako přívod náhradního vzduchu pro správnou funkci systému SOZ. 

Vlastní otevření odtahových klapek SOZ ve střeše je blokováno. Blokování je nutné, 

aby otevřenými odtahovými klapkami neodcházela část tepla potřebného k aktivaci 

hlavic systému SSHZ. To má za následek rychlejší nárůst teploty a včasnější aktivaci 

hlavic systému SSHZ. Jakmile dojde k aktivaci systému SSHZ, předá ústředna SSHZ 

tuto informaci ústředně EPS. Po přijetí této informace otevírá systém EPS odtahové 

klapky SOZ v dané kouřové sekci, ve které je signalizován požár, případně spouští 

odpočet nastaveného času. Po jeho uplynutí od doby aktivace systému SSHZ se 

aktivuje systém SOZ. Tato návaznost se používá především tam, kde se vyskytuje 

menší počet osob a zároveň hrozí vysoké škody způsobené pozdním zahájením hašení. 

 

2. Ochrana osob 

V tomto případě je situace zcela opačná – přednost má požární odvětrání před hašením 

(SOZ před SSHZ). Po detekci požáru systémem EPS dojde ihned k vyhlášení 
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poplachu a zahájení evakuace osob z objektu. Ihned také dochází k otevření 

přívodních otvorů sloužících k přívodu náhradního vzduchu pro systém SOZ 

a otevření odtahových klapek systému SOZ v příslušné kouřové sekci, ve které byl 

identifikován požár. Aktivace hlavic systému SSHZ se tímto zpozdí, jelikož nahřívání 

tepelných pojistek na aktivační teplotu bude vlivem nižšího tepla pomalejší. Zároveň 

je možno využít sytém EPS k blokování spuštění příslušné ventilové stanice, aby se 

přívod vody k hlavicím systému SSHZ otevřel až po určitém čase od detekování 

požáru. Tento systém se používá tam, kde se nachází velké množství lidí, kteří by 

mohli být ohroženi vznikajícími zplodinami hoření. 

Za zvolení správné návaznosti systémů EPS, SOZ a SSHZ vždy odpovídá, podle §5 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb. [4], projektant PBŘ konkrétního objektu. 
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4 Simulační model 

Ta praktická a zároveň hlavní část diplomové práce bude věnována aktivaci 

a vzájemné interakci jednotlivých PBZ. Aktivaci PBZ a jejich interakce budou ověřovány 

pomocí simulačních modelů v navržené rozlehlé výrobní hale. Popis navržené rozlehlé 

výrobní haly, stejně jako podmínky, za kterých budou simulace probíhat, budou uvedeny 

v následujícím textu této kapitoly.  

Vlastní prováděné simulace budou následující: 

- systém EPS – stanovení doby aktivace různých typů hlásičů požáru, za různých 

teplotních podmínek, 

- systém SOZ – porovnání účinnosti přirozeného a nuceného systému SOZ, 

- systém SSHZ – srovnání doby aktivace a účinnosti různých typů hlavic 

sprinklerového SSHZ, 

- návaznosti PBZ – ověření funkčnosti všech navržených PBZ při stanovených 

návaznostech. 

Z nabízených možností modelování rozvoje požáru v objektech i v navazujícím exteriéru, je 

pro tuto práci zvolen simulační program Fire Dynamics Simulator od National Institute of 

Standards and Technology (NIST) [19]. Program je k dispozici na internetu ke stažení zdarma 

a je zmíněnou institucí také pravidelně aktualizován. Pro výpočet byla použita verze 

FDS 5.5.3. 

Pro snadnější tvorbu výchozích souborů simulačního modelu FDS, jsou zpracovány komerční 

obslužné programy. Z nabízených možností byla zvolena 30 denní testovací verze 

od společnosti Thunderhead, s obchodním názvem Pyrosim.  

4.1 Vstupní parametry simulačního modelu 

Pro ověření interakcí jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení v rozlehlé výrobní 

hale, byla navržena hala, která svým využitím slouží pro účely lehkého průmyslu.  

4.1.1 Popis výrobní haly 

Navržená velkorozměrová hala má nehořlavý konstrukční systém. Její půdorysné 

rozměry jsou 240 m × 120 m. Hala má dvě výškové úrovně vztahující se ke spodní rovině 

střešní konstrukce haly. Nižší část je vysoká 8,35 m (fialová část na obrázku 10) a vyšší část 

je vysoká 11,6 m (zelená část na obrázku 10). Nosné sloupy jsou rozmístěny v osovém 
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modulu 10 × 32 (24) metrů. Modul 10 × 32 metrů se nachází v nižší části haly. Modul 

10 × 24 metrů je umístěn ve vyšší části haly. Sloupy jsou provedeny ze železobetonu 

o průřezu 600 × 600 mm a výšky 8,35 m resp. 11,6 m. Střešní vazníky, které vynášejí stropní 

konstrukci, jsou rovněž ze železobetonu o průřezu ve tvaru písmena I. Největší rozměry 

vazníku jsou 800 × 1550 mm. Podlaha v hale je navržená ze železobetonu. 

 

Obrázek 10: 3D zobrazení navržené výrobní haly bez PBZ [autor] 

Obvodový plášť tvoří sendvičové panely ve složení trapézový plech – minerální vata – 

trapézový plech. Tloušťka opláštění je 120 mm. Střešní plášť tvoří ocelový trapézový plech, 

na kterém je umístěna parozábrana z PVC, tepelná izolace z minerální vaty a vrchní krycí 

vrstva z PVC. Celková tloušťka střešního pláště je 320 mm.  

Po celém obvodu navržené haly je rozmístěno několik vstupních či vjezdových otvorů. 

Celkem se jedná o 32 dveří či vrat o rozměrech od 1 × 2 metry až po 4,5 × 4,5 metru. 

Pro zajištění denního osvětlení v celé navržené hale jsou ve střešním plášti umístěny 

prosvětlovací světlíky. Tyto světlíky mají nad vyšší části haly rozměr 7,5 × 3 metry 

a nad nižší části mají rozměr 5 × 3 metry. Výplň prosvětlovacích světlíků je zvolen 

z makrolonu. Kromě toho jsou ve střešním plášti instalované klapky SOZ, které slouží kromě 

požárního odvětrání v navrženém objektu rovněž i k dennímu větrání. Pro tyto účely je 

uvažováno s otevřením 50 % klapek SOZ na jejich 1/3 geometrické plochy. Část klapek SOZ, 

včetně plochy určené pro denní větrání je znázorněna na obrázku 11 – světle modře jsou 

označeny prosvětlovací světlíky, zeleně klapky SOZ a modře je znázorněna plocha určena 

pro denní větrání.  

V nižší části haly se nachází vlastní výrobní prostor, jehož součástí může být rovněž část 

určena ke skladování. Ve vyšší části haly se nachází jeřábová dráha, která slouží pro přesun 

výrobního zařízení či materiálu. Vlastní výrobní technologie nejsou v hale navrženy. 
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Vzhledem k obecnému účelu této práce, která má posoudit pouze interakci jednotlivých PBZ 

a nikoliv případné uhašení požáru není tato technologie potřebná. Případné uhašení požáru je 

potřeba vždy zkoumat na konkrétních podmínkách konkrétní výrobní haly. 

 

Obrázek 11: Ukázka všech otvorů ve střešním plášti [autor] 

Další pohledy stavebního uspořádání navržené haly jsou obsaženy v příloze č. 2. 

4.1.2 Vybavení haly požárně bezpečnostními zařízeními 

V hale jsou navrhnuta všechna tři požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SOZ, SSHZ), 

která se dají využít pro zvětšení mezní plochy požárního úseku, jak již bylo uvedeno 

v předchozích kapitolách. V této části bude pouze okrajově věnována pozornost SOZ, 

zejména rozdělení prostoru haly do kouřových sekcí, což je podstatné pro další práci. 

Kouřové sekce jsou vymezeny pomocí stojin betonových střešních vazníků a doplněných 

podélných celistvých zástěn z ocelového plechu. Rozmístění kouřových zástěn je znázorněno 

na obrázku 12 – fialové konstrukce. Spodní hrana konstrukcí tvořící kouřové zástěny je 

ve výšce 6 metrů. Přesný výpočet SOZ je uveden v příloze 3. 

 

Obrázek 12: Výřez objektu se zakreslením kouřových zástěn a klapek SOZ [autor] 
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Bližší informace k požárně bezpečnostním zařízením použitých v rámci jednotlivých modelů 

budou uvedeny dále v textu. 

4.1.3 Parametry požáru 

 Aktivace a vzájemné interakce PBZ bude v simulačních modelech ověřována pomocí 

lokálního požáru. Lokální požár je navržen na podlaze rozlehlé výrobní haly, na rozhraní 

dvou kouřových sekcí. Pro názornost je na obrázku 13 pohled na část navržené haly, ve které 

je umístěn modelový požár, a kde budou probíhat simulace (červeně vyznačená plocha).  

 

Obrázek 13: Část haly, ve které budou probíhat simulace požáru [autor] 

Na obrázku 14 je detailní pohled na inkriminované místo se zakreslením instalovaných 

požárně bezpečnostních zařízení – červená šipka znázorňuje plochu lokálního požáru, žlutá 

lineární hlásič požáru, zelená šipka odvětrací klapku systému SOZ a modrá šipka představuje 

sprinklerové hlavice. Střešní konstrukce je zobrazena jako transparentní. 

 

Obrázek 14: PBZ nad místem lokálního požáru [autor] 
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Lokální požár má v souladu s normou ČSN EN 1991-1-2 [20] následující parametry: 

- plocha požáru Af = 10 m2, 

- doba simulace požáru t = 600 sekund (předpokládaná doba trvání I. fáze 

požáru), 

- maximální rychlost uvolňování tepla RHRf = 500 kW·m-2. 

Navržený lokální požár má v I. fázi požáru parabolický průběh, který v 10. minutě uvolňuje 

celkové množství tepla Q = 5 MW. Průběh a výkon požáru je znázorněn na následujícím 

grafu 1. Hodnoty byly získány z provedené simulace modelu lokálního požáru. 

Graf 1: Celkové množství uvolněného tepla během I. fáze lokálního požáru [autor] 

 

Parametry rozvoje požáru simulačního modelu zcela neodpovídají odhořívání „normového 

dřeva“, ale jsou uzpůsobeny odhořívání plastických hmot, které se v dnešní době nejčastěji 

vyskytují ve výrobních halách. Jedná se zejména o mnohem větší vývin kouře. 

4.2 Zadání simulačního modelu  

 Před testováním jednotlivých případů aktivace a interakce jednotlivých PBZ, je nutno 

uvést ještě jeden fakt. Jedná se o teplotní podmínky vnějšího prostředí, při kterých budou 

simulace probíhat. Zvoleny jsou tři teplotní podmínky, které budou při simulacích využívány: 

- podmínky za „normálního“ dne – teplota exteriéru je rovna 20 °C, 

- podmínky za ledového dne – teplota exteriéru je rovna -10 °C, 

- podmínky za tropického dne – teplota exteriéru je rovna 45 °C. 
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Při podmínkách normálního dne je teplota interiéru i exteriéru shodná. Za podmínek ledového 

nebo tropického dne, kdy chceme, aby v navržené hale byla pracovní teplota 20 °C, se nám 

v důsledku rozdílné teploty uvnitř a vně haly vytvoří stratifikační vrstva pod střechou. Jedná 

se o vrstvu vzduchu, která díky prohřívání (promrzání) střešního pláště vytvoří pod stropem 

oblast s rozdílnou teplotou vzduchu, než je ve zbývajících prostorech haly. Maximálního 

rozdílu teplot dosahuje těsně pod spodní hranou střešní konstrukce. S rostoucí vzdáleností 

od střešní konstrukce směrem k podlaze se rozdíl zmenšuje, až se teploty vyrovnají. 

Za předpokladu zjednodušení této problematiky, kdy budeme uvažovat, že daná teplota je 

v určité výšce pod střechou konstantní, můžeme z běžné praxe tvrdit, že maximální teplota 

pro dané zvolené podmínky je ve vzdálenosti 1 metr od spodní hrany střešní konstrukce. 

Pro zvolené podmínky tropického dne dosahuje maximální teplota pod stropem 35 °C, 

při ledovém dni je teplota pod stropem 10 °C.  

Rozložení teplot ve stratifikační vrstvě za tropického dne je patrno z obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Stratifikační vrstva pod střechou za tropického dne [autor] 

4.2.1 Modelování činnosti EPS 

První soubor simulačních modelů se bude zabývat dobou první aktivace systému EPS. 

Doba první aktivace bude testována na výše uvedeném lokálním požáru. V simulačních 

modelech bude využito několik typů hlásičů EPS. Doba první aktivace jednotlivých hlásičů 

EPS bude testována za všech tří teplotních podmínek vnějšího prostředí. Výsledkem této části 

bude porovnání doby aktivace jednotlivých typů hlásičů EPS a ověření jak dobu aktivace 

ovlivňují okolní teplotní podmínky. Výsledné hodnoty budou poté využity v následujících 

modelech, kde již budou řešeny jednotlivé návaznosti PBZ. 

Doba první aktivace bude zkoumána na třech typech hlásičů EPS, které se v praxi nejčastěji 

využívají. Jedná se o hlásiče opticko-kouřové, ionizační a lineární. Aby bylo možné 

porovnávat dobu první aktivace, budou všechny typy hlásičů EPS umístěny ve výšce 



 

23 
 

8,25 metru nad podlahou. Definice vlastností a vyhodnocovacích závislostí jednotlivých typů 

hlásičů je generována přímo výpočtovým modelem. 

Hlásiče opticko-kouřové a ionizační mají rozteč 10 × 8 metrů. Jejich umístění vůči 

lokálnímu požáru je zobrazeno na obrázku 16, hlásiče požárů jsou označeny světle žlutou 

barvou. 

 

Obrázek 16: Rozmístění bodových hlásičů požárů EPS v okolí lokálního požáru [autor] 

Lineární hlásiče požáru jsou umístěny uprostřed každého pole, vymezeného 

stavebními konstrukcemi. Rozteč řad lineárních hlásičů požáru je 10 metrů a délka 

infračerveného paprsku je 64 metrů. K reakci hlásičů dojde ve chvíli, kdy útlum paprsku 

dosáhne hodnoty 30%. Umístění lineárních hlásičů požáru vůči lokálnímu požáru je zřejmé 

z obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Rozmístění lineárních hlásičů požáru EPS v okolí lokálního požáru [autor] 

Na obrázcích 16 a 17 je vidět, že ve střešní konstrukci v okolí místa lokálního požáru jsou 

instalovány klapky SOZ. Pro ověření doby aktivace EPS, není nutné, aby byly v provozu, 

proto bude v tomto souboru simulačních modelů jejich otevření blokováno.  
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4.2.2 Modelování činnosti SOZ 

Druhý soubor simulačních modelů se bude zabývat aktivací a funkčností systému 

SOZ. Tento soubor se bude skládat ze tří simulačních modelů: 

1. Ověření účinnosti přirozeného systému SOZ, jenž bude aktivován od systému EPS. 

2. Ověření aktivace a účinnosti přirozeného systému SOZ, jenž se bude aktivovat 

od teplotních pojistek. Teplota, při které dojde k roztavení teplotní pojistky klapek 

SOZ, byla zvolena 74 °C.  

3. Ověření účinnosti nuceného systému SOZ, aktivovaného od EPS.  

Ve všech případech budou přítokové otvory systému SOZ otevírány vždy při první aktivaci 

EPS. Typ systému EPS, který bude použit pro ovládání přítokových otvorů resp. aktivaci 

systémů SOZ bude upřesněn až na základě výsledků doby první aktivace systému EPS. 

Systém samočinného odvětracího zařízení je navržen podle ČSN 73 0802 přílohy H [6]. 

Navržená rozlehlá výrobní hala je rozdělena do několika kouřových sekcí. Velikost 

kouřových sekcí je zvolena na základě dispozičního uspořádání. Jsou vymezeny pomocí stojin 

betonových střešních vazníků a doplněných podélných celistvých zástěn z ocelového plechu. 

Spodní hrana konstrukcí tvořící kouřové zástěny je ve výšce 6 metrů nad podlahou. Velikosti 

kouřových sekcí jsou 20 × 64 metů, 30 × 64 metrů, 20 × 32 metrů a 30 × 32 metrů. 

Maximální velikost kouřové sekce je Ak = 1920 m2. Žádný z rozměrů navržených kouřových 

sekcí nepřesahuje normově povolené rozměry. Pro přirozený systém SOZ je aerodynamická 

plocha odvětracích klapek Aav = 7,37 m2. Geometrická plocha přítokových otvorů je 

Agn = 24,65 m2. Pro nucený systém SOZ je objemové množství odváděných plynů 

Vv = 41,21 m3
·s-1. Objem přivedeného vzduchu je Vn = 30,48 m3

·s-1, což odpovídá ploše 

Agn = 30,48 m2 při rychlosti přítoku 2 m·s-1 a vtokovém součiniteli cn = 0,5. 

Přesné výpočty parametrů systému SOZ nutných pro jeho správné dimenzování jsou 

provedeny v příloze 3, a to jak pro přirozený systém, tak i pro systém nucený. 

Na základě výpočtů uvedených v příloze 3, je pro přirozený systém SOZ zvolena velikost 

klapek 1,0 × 1,5 metru. Geometrická plocha jedné klapky je rovna 1,5 m2 a aerodynamická 

plocha jedné klapky, při výtokovém součiniteli cv = 0,65 je 0,975 m2. Klapky jsou rozmístěny 

pravidelně po ploše kouřové sekce. V kouřových sekcích, na jejichž rozhraní je lokální požár 

navržen, je celkem 18 klapek. V kouřové sekci o rozměrech 30 × 64 metrů je navrženo 

10 klapek, které jsou rozmístěny dispozičně 4 – 2 – 4 mezi dílčími stropními vazníky. 
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V sousední sekci o rozměrech 20 × 64 metrů je navrženo 8 klapek v dispozičním uspořádání 

4 – 4 mezi stropními vazníky. Rozmístění klapek SOZ je znázorněno na obrázku 18 (střecha 

je zobrazena jako částečně transparentní a kouřové sekce jsou vyznačeny žlutými obdélníky). 

 

Obrázek 18: Rozmístění klapek SOZ ve střeše [autor] 

Ve variantě nuceného systému SOZ je zvoleno plechové vzduchotechnické potrubí na celou 

délku kouřové sekce. Vzduchotechnické potrubí je pravidelně osazeno nasávacími vyústky, 

které jsou rozmístěny zrcadlově po obou stranách.   

 

Obrázek 19: Rozmístění vzduchotechnického potrubí nuceného systému SOZ [autor] 

Průřez potrubí má rozměr 750 × 750 mm s tloušťkou plechové stěny 2 mm. Horní hrana 

potrubí je umístěna 100 mm pod spodní hranou střešní konstrukce. Na každé větvi 

vzduchotechniky se nachází 2 × 13 vyústků, každý o rozměru 750 × 500 mm. Vyústky jsou 

pro každou sekci navrženy s hydraulicky stejným odtahem (pro různé sekce různé hodnoty), 
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aby v celkovém součtu odsály požadovaný objem zplodin hoření. V kouřové sekci o šířce 

20 metrů je osazeno celkem 52 vyústek a každá vyústka má hydraulický výkon 0,7925 m3
·s-1. 

V kouřové sekci o šířce 30 metrů je osazeno celkem 78 vyústek a každá vyústka má 

hydraulický výkon 0,524 m3
·s-1. 

 

Obrázek 20: Detail vyústků na vzduchotechnickém potrubí nuceného systému SOZ [autor] 

Přívod čerstvého vzduchu potřebný pro správnou funkci SOZ je pro obě varianty navržen 

z jedné příčné a podélné strany objektu. Na podélné straně se jedná o troje vjezdová vrata 

o geometrické ploše á 9,0 m2. Na příčné straně objektu se jedná o dvoje vjezdová vrata 

o geometrické ploše á 7,5 m2. Zobrazení rozmístění přítokových otvorů je na obrázku 21.  

 

Obrázek 21: Přítokové otvory pro systém SOZ [autor] 

4.2.3 Modelování činnosti SSHZ 

Třetí soubor simulačních modelů se bude zabývat aktivací samočinného stabilního 

hasicího zařízení, a jaký případný vliv má průběh hašení na šíření zplodin hoření. Testování 

bude probíhat v modelu, ze kterého bude odstraněn vliv SOZ při normální teplotě okolního 

prostředí. 

Pro účely této práce bylo zvoleno sprinklerové stabilní hasicí zařízení, se zavěšenými 

hlavicemi, umístěnými 100 mm od spodní strany střešního pláště. Sprinklerové hlavice jsou 

vybaveny skleněnými tepelnými pojistkami o aktivační teplotě 74 °C. Sprinklerové hlavice 
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jsou rozmístěny v rastru 2,5 × 2,5 metru a jsou dispozičně uspořádány pouze ve dvou polích 

mezi dílčími střešními vazníky nad místem požáru. 

 

Obrázek 22: Rozmístění sprinklerových hlavic [autor] 

Pro ověření doby aktivace bude použito dvou variant sprinklerových hlavic: 

1. sprinklerové hlavice ESFR 

K-faktor 320 l·min-1
·bar-0,5, tlak před hlavicí 2 bary a citlivost RTI = 50 m0,5

·s0,5. 

2. „klasické“ sprinklerové hlavice 

K-faktor 60 l·min-1
·bar-0,5, tlak před hlavicí 2 bary a citlivost RTI = 200 m0,5

·s0,5. 

4.2.4 Modelování návazností požárně bezpečnostních zařízení 

Poslední soubor simulačních modelů se bude věnovat funkčnosti a účinnosti 

při vzájemném působení všech tří požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se především 

o vzájemnou interakci systémů SOZ a SSHZ. V rámci simulačních modelů tohoto souboru se 

bude systém SOZ aktivovat na základě aktivace systému EPS. Druh hlásičů EPS bude zvolen, 

až na základě výsledných hodnot, získaných z porovnání první doby aktivace systému EPS 

popsaných v kapitole 4.2.1.   

V první části bude nasimulováno spolupůsobení jednotlivých požárně bezpečnostních 

zařízení bez vzájemné interakce, tzn. systém SOZ se aktivuje ihned po detekci systému EPS 

a otevření sprinklerových hlavic systému SSHZ bude až po dosažení aktivační teploty hlavic. 

Ověření bude provedeno jak pro přirozený tak i nucený systém SOZ. 

Ve druhé části již bude nastavena návaznost systému SOZ na spuštění systému 

SSHZ. V tomto případě dojde při detekci systému EPS k otevření přívodních otvorů 
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náhradního vzduchu pro správnou funkci systému SOZ. Ale vlastní aktivace odvodu zplodin 

hoření (odtahové klapky, vzduchotechnické potrubí) se provede se zpoždění 60 sekund 

po aktivaci první sprinklerové hlavice. Tímto je zjištěno, že v případě požáru se otevře 

dostatečný počet sprinklerových hlavic nutných pro uhašení požáru. Jedná se o řešení, jež se 

ve výrobních halách používá nejčastěji. 

V poslední části tohoto souboru by mohla být pozornost věnována návaznosti systémů 

SSHZ a SOZ, kde bude mít přednost odvětrání před hašením. V tomto případě dojde 

k aktivaci systému SOZ ihned po detekci systému EPS. Aktivace systému SSHZ se nebude 

provádět na základě aktivační teploty, ale provede se s nastavenou časovou prodlevou 

po aktivaci systému SOZ. Aktivaci systému SSHZ provádí rovněž systém EPS v místech, 

kde byl detekován požár. Tato návaznost nebude ovšem v této diplomové práci řešena, jelikož 

se obecně ve výrobních halách nenavrhuje (ve výrobních halách má přednost hašení před 

odvětráním). Této návaznosti se využívá především ve stavbách občanské vybavenosti, kde se 

předpokládá velmi vysoká koncentrace osob (shromažďovací prostory, nákupní centra atd.) 

což není předmětem řešení. 

Parametry jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení jsou již uvedeny v předchozích 

kapitolách. 

4.3 Vyhodnocení simulačních modelů 

Kromě výpočtů simulačního modelu FDS 5.5.3 byl pro názornost s výstupy získaných 

hodnot do rozsáhlých souborů ve formátu .xls (resp. .csv) použit přídavný grafický program 

Smokeview 5.6, který slouží pro vizualizaci výsledných dat. 

4.3.1 Modelování činnosti EPS 

 Navržený lokální požár, začíná produkovat teplo a zplodiny hoření hned od začátku 

simulace, které rozdílem teplot a tlaků stoupají ke střešní konstrukci, pod níž jsou umístěna 

čidla systému EPS. Jelikož jsou vlastní čidla systému EPS, v porovnání s celkovými rozměry 

haly, nepatrné velikosti, nebylo by možné rozpoznat dobu, ve které došlo k překročení 

sledovaných parametrů čidly systému EPS. Proto byla do simulačního modelu přidána 

kontrola aktivace systému EPS (červená krychle), jenž se objeví přesně ve chvíli, kdy 

na zplodiny požáru zareaguje jakékoliv čidlo systému EPS (jednohlásičová závislost). 

V prvním modelu byla testována doba reakce opticko-kouřových hlásičů požáru 

za „normálních“ podmínek. Doba první reakce systému EPS pro dané podmínky je 
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65,4 sekund (viz obrázek 23 a 24). Na všech obrázcích je konstrukce střechy zobrazena jako 

transparentní. 

 

Obrázek 23: Čas simulace 64,8 sekund – bez reakce EPS [autor] 

 

Obrázek 24: Čas simulace 65,4 sekund - aktivace EPS [autor] 

Stanovení doby první reakce opticko-kouřových čidel systému EPS za podmínek ledového 

případně tropického dne, bylo provedeno na stejném simulačním modelu s úpravou 

potřebných parametrů. Pro čidla ionizační a lineární hlásiče požáru systému EPS je tomu 

rovněž tak. Výsledné hodnoty doby první aktivace všech typů použitých hlásičů, za všech 

stanovených podmínek, jsou uvedeny v tabulce 1. Grafické znázornění první doby reakce 

různých čidel, za různých podmínek je uvedeno v příloze 4. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení EPS ve vazbě na typ hlásiče a okolních podmínkách [autor] 

Typ hlásiče / okolní podmínky Normální den Ledový den 
Tropický den 

bez větrání s denním větráním 

Opticko-kouřový (síť 10 × 8 m) 65,4 s 75,6 s (79,8) 121,8 s (147,6) 111,0 s (133,8) 

Ionizační (síť 10 × 8 m) 66,6 s 76,8 s (81,0) 123,0 s (148,2) 110,4 s (134,4) 

Lineární (koncové body 64 m) 49,8 s 43,2 s (37,8) 54,0 s (72,0) 54,6 s (72,0) 

Lineární (koncové body 64 m) 52,2 s instalační výška lin. hlásičů je 7 m nad podlahou   

Lineární (koncové body 64 m) 87,0 s instalační výška lin. hlásičů je 6 m nad podlahou   

Lineární (koncové body 64 m) 96,0 s instalační výška lin. hlásičů je 5 m nad podlahou   

Pozn.:  Hodnoty uvedené v závorkách u ledového a tropického dne představují modelovou situaci, kdy 

hloubka stratifikační vrstvy vzduchu pod střešním pláštěm je z výpočtové hodnoty 1,0 m (výšková úroveň 

h = 7,35 m nad podlahou haly) prodloužena až ke spodní pásnici hlavního vazníku (tj. do výškové úrovně 

h = 6,0 m nad podlahou haly). Hloubka stratifikační vrstvy vzduchu je prodloužena z důvodu porovnání 

jaký vliv má velikost stratifikační vrstvy na rychlost reakce systému EPS. 

Hodnoty nacházející se ve druhé polovině tabulky, jsou časy první aktivace lineární hlásičů 

požáru umístěných v různých výškách nad podlahou. Lineární hlásiče na rozdíl od ostatních 

nemusí být umístěny přímo na stropní či střešní konstrukci aby detekovaly požár – lineární 

hlásiče vysílají paprsek, jenž se výskytem kouře v prostoru, kterým prochází, zeslabí a tím 

dojde k vyhlášení poplachu. Jak ovšem ukazují výsledné hodnoty, s rostoucí vzdáleností 

od stropní konstrukce se prodlužuje doba aktivace systému EPS. Jednou z příčin je tvar 

sloupce zplodin hoření, který stoupá z místa požáru ke stropu. Sloupec zplodin hoření se 

při vznosu ke stropní konstrukci mírně zúží, aby v podstropním prostoru vytvořil „trychtýř“, 

který se poté šíří pod stropem (viz obrázek 25) a rychleji zastíní paprsek. Druhou příčinou je 

fakt, že paprsek neprochází přímo nad místem požáru. V opačném případě by reakce byla 

s rostoucí vzdáleností od stropní konstrukce rychlejší.  

 

Obrázek 25: Tvar sloupce zplodin hoření [autor] 
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Vliv stratifikační vrstvy na detekci požáru je následující. Vznikající teplý kouř stoupá přímo 

vzhůru. Než dosáhne spodní strany střešní konstrukce, dojde k jeho částečnému ochlazení. 

V případě běžného dne, kdy je teplota pod stropem shodná s teplotou v celé hale, může se 

kouř volně šířit po celé výšce haly. Toto je patrné z obrázku 26, na kterém je znázorněn řez 

teplotním profilem ve výšce 5 až 8,35 metrů nad podlahou v ose lokálního požáru. Uvedená 

výška řezu teplotního profilu je zvolena proto, že pokrývá celu výšku akumulační vrstvy 

kouřové sekce. 

První známky průniku kouře do roviny řezu jsou v čase cca 38 sekund.  

 

Obrázek 26: Průnik kouře do roviny řezu v běžném dni [autor] 

Kouř poté stoupá vzhůru ke stropu, kde na něj reaguje lineární hlásič v čase cca 50 sekund. 

 

Obrázek 27: Průnik kouře až ke střeše v běžném dni [autor] 

Kdežto v případě vytvořené teplé stratifikační vrstvy pod střechou během tropického dne 

musí zpočátku částečně ochlazený kouř překonat odpor vrstvy teplejšího vzduchu. Tímto 

dojde k mírnému zpomalení šíření kouře do podstřešního prostoru a prodloužení doby reakce 

čidel systému EPS. Na obrázcích 28 a 29 je znázorněno pronikání kouře stratifikační vrstvou, 

která je snížená až po spodní pásnici hlavního vazníku.  
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Obrázek 28: Průnik kouře do stratifikační vrstvy v tropickém dni [autor] 

Potřebné množství kouře pro detekování požáru se do prostoru, který je střežen lineárním 

hlásičem požáru dostane až v čase cca 70 sekund. Což v porovnání s detekcí požáru 

za běžného dne, kdy není stratifikační vrstva vytvořena, představuje pozdější reakci systému 

EPS o 20 sekund. 

 

Obrázek 29: Průnik kouře skrz stratifikační vrstvu při tropickém dni [autor] 

V případě studené stratifikační vrstvy je situace opačná. Kouř se ke stropu dostává rychleji, 

což potvrzuje rychlejší reakce lineárního hlásiče požáru (tabulka 1). Zpoždění reakce hlásičů 

opticko-kouřového a ionizačního je pravděpodobně způsobeno nižší počáteční teplotou pod 

stropem, která částečně ovlivňuje vyhodnocení detekovaných parametrů.    

Dílčí závěry souboru simulačních modelů systému EPS: 

- v rozlehlé výrobní hale zajišťují nejrychlejší reakci systému EPS lineární 

hlásiče požáru, 

- lineární hlásiče požáru musí být pro včasnou aktivaci umístěny 

v předpokládané efektivní vrstvě kouře,  

- zabezpečení rozlehlé výrobní haly lineárními hlásiči požáru vyžaduje mnohem 

menší počet hlásičů než v případě instalace čidel opticko-kouřových 

a ionizačních, 
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- zahřátá stratifikační vrstva vzduchu v podstřešním prostoru rozlehlé výrobní 

haly může prodloužit dobu aktivace opticko-kouřových a ionizačních čidel až 

dvojnásobně, 

- zahřátou stratifikační vrstvu vzduchu v podstropním prostoru nejefektivněji 

eliminují lineární hlásiče požáru, 

4.3.2 Modelování činnosti SOZ 

 S ohledem na výsledky první doby aktivace systému EPS uvedených v tabulce 1, byly 

pro otevírání přívodních otvorů systému SOZ, případně aktivaci odtahu kouře, zvoleny 

lineární hlásiče požáru. Lineární hlásiče požáru zajišťují nejrychlejší detekci vznikajícího 

požáru, která je velmi důležitá pro správnou a spolehlivou funkci systému SOZ. Čím dříve 

začne systém SOZ odvádět vzniklý kouř, tím menší bude následné zakouření navržené 

rozlehlé výrobní haly. Simulace jsou prováděny za podmínek tropického dne, kdy je 

stratifikační vrstva vzduchu prodloužena až po spodní pásnici hlavního vazníku, při otevření 

části klapek systému SOZ sloužících pro běžné větrání. Tyto podmínky jsou zvoleny 

z důvodu bezpečnosti – nejhorší varianta detekce požáru u lineárních hlásičů požáru. 

Aby bylo možné porovnávat funkčnost systému SOZ, byla provedena jako první 

simulace zakouření prostoru rozlehlé výrobní haly ve stanoveném simulačním čase 

bez instalovaného systému SOZ. Ze simulace je zřejmé, že v navrhovaném čase 600 sekund je 

rozlehlá výrobní hala zakouřena cca z 1/3.  

 

Obrázek 30: Zakouření haly v čase 600 sekund bez vlivu SOZ [autor] 

Spodní hrana vrstvy kouře v tomto případě je převážně v úrovni cca 2 metry nad podlahou. 

Hranice 2 metrů je znázorněna červenou čárou na obrázku 31 a je stanovena z výšky nadpraží 



 

34 
 

vstupních dveří do navržené haly. Malé množství kouře se nachází až u podlahy (vlevo 

od místa lokálního požáru). 

Obrázek 31: Spodní hrana vrstvy kouře bez vlivu SOZ [autor] 

Při simulaci zakouření prostoru rozlehlé výrobní haly bez vlivu SOZ došlo také k porušení 

jednoho střešního prosvětlovacího světlíku, jehož půdorysný průmět leží cca 2 metry od místa 

lokálního požáru. Světlík se porušil v důsledku dosažení jeho destrukční teploty, která byla 

nastavena na 100°C. K porušení světlíku došlo v čase 543 sekund (obrázek P5.1 v příloze 5 – 

zobrazení v čase 600 s). Průběh teplot byl měřen termočlánkem umístěným na spodní hraně 

světlíku ve výšce 8,35 metru, na jehož základě bylo iniciováno porušení světlíku. 

Graf 2: Průběh teplot u porušeného střešního světlíku [autor] 

 

Z grafu 2 je patrné kolísání teploty v podstřešním prostoru v důsledku přitékání a cirkulací 

kouře z lokálního požáru. Fakt, že z grafu není patrné překročení teploty porušení světlíku 

v čase 543 sekund, je způsoben zaznamenáváním času nárůstu teplot v krajních bodech 

určitých časových úseků. V tomto případě čas 543 sekund není krajním bodem časového 

úseku. Právě v časovém intervalu, jehož součástí byl čas porušení, došlo k překročení teploty 

100 °C a následnému poklesu teplot vlivem porušení světlíku. 
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Simulační model mající za úkol ověření účinnost přirozeného systému SOZ má 

parametry uvedené výše. Jejich stručný přehled je následující: 

- v kouřových sekcích nad místem požáru je osazeno 18 odvětracích klapek 

(8 klapek v menší a 10 klapek ve větší kouřové sekci), 

- odvětrací klapky o velikosti 1,0 × 1,5 metru, 

- odvětrací klapky jsou ovládány od EPS, 

- pro přítok náhradního vzduchu slouží 5 vjezdových vrat po obvodu haly, 

otevíraných od EPS.   

Kromě toho je podstatné říci, že odtahové klapky SOZ jsou od systému EPS ovládány pouze 

v kouřových sekcích, na jejichž rozhraní je situován navržený lokální požár. Ostatní klapky 

jsou ovládány od vlastních tepelných pojistek. 

V čase 72 sekund dochází k detekci lineárních čidel systému EPS. Systém EPS následně 

otevírá všech 5 přívodních otvorů systému SOZ (obrázek 32). Rovněž otevírá všech 18 

odtokových klapek systému SOZ nad kouřovými sekcemi (obrázek P5.2 v příloze 5), 

ve kterých probíhá požár a uzavírá klapky SOZ sloužící pro denní větrání i mimo posuzované 

kouřové sekce. Kouř produkovaný lokálním požárem se s postupem času rozšiřuje po celé 

ploše kouřových sekcí a je částečně odváděn kouřovými klapkami.  

 

Obrázek 32: Otevření přívodních otvorů systému SOZ [autor] 

V čase 180 sekund je patrné, jak se kouř šíří v prostorech mezi stropními vazníky 

v kouřových sekcích nad místem požáru. 
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Obrázek 33: Výskyt kouře v čase 180 sekund – přirozené SOZ [autor] 

V příčném řezu je ve stejném čase 180 sekund (obrázek 34) patrné, že část kouře je odváděna 

odtahovými klapkami systému SOZ. Zároveň je v řezu zřejmé, jak kouř narazil na pevnou 

překážku, kterou pro něj představuje obvodová konstrukce a konstrukce sloupu. Kouř se díky 

své pohybové energii snaží překážku obtéci – „stéká“ po ní směrem dolů. 

 

Obrázek 34: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 180 sekund – přirozené SOZ [autor] 

V čase 300 sekund je patrný přeliv kouře přes kouřovou clonu do sousední kouřové sekce 

(obrázek P5.3 v příloze 5). Přeliv je způsoben již značným výskytem kouře v podstřešním 

prostoru kouřové sekce a hlavně jeho pohybovou energií. 

V čase cca 400 sekund jsou již obě kouřové sekce (žlutě ohraničené plochy na obrázku 35) 

zaplněny plně kouřem. Rovněž je patrný přeliv kouře již do všech sousedních kouřových 

sekcí. 
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Obrázek 35: Výskyt kouře v čase 400 sekund – přirozené SOZ [autor] 

Z příčného řezu ve stejném čase je již patrný pokles spodní hrany kouřové vrstvy pod spodní 

úroveň kouřových zábran. Přesto jsou ještě v celé rozlehlé hale dobré podmínky pro evakuaci 

a případný požární zásah. Nejnižší hrana kouřové vrstvy je v úrovni cca 4 metry nad podlahou 

(červená přímka) viz obrázek 36. Rovněž stále dochází k obtékání kouřových zábran, nyní již 

s větší intenzitou, jelikož je v podstřešním prostoru velké množství kouře. 

V tomto čase dochází k odvětrávání kouře již všemi odtahovými klapkami systému SOZ 

v kouřových sekcí nad místem lokálního požáru (obrázek P5.4 v příloze 5). 

 

Obrázek 36: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 400 sekund – přirozené SOZ [autor] 

Další přeliv kouře do již třetí příčné kouřové sekce nastává v čase cca 463 sekund. Kouř 

proniká do vyšší části haly. Zároveň je kouř stále ve vznosu – spodní hrana kouřové vrstvy je 

na hranici cca 3 metrů. V hale jsou dobré podmínky pro evakuaci. 

 

Obrázek 37: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 463 sekund – přirozené SOZ [autor] 
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Stav zakouření v čase 600 sekund je znázorněn na obrázku 38.  

 

Obrázek 38: Výskyt kouře v čase 600 sekund – přirozené SOZ [autor] 

Z příčného řezu rozlehlou výrobní halou v čase 600 sekund je patrné, že oblak kouře je stále 

ve vznosu, ale již se blíží spodní mezní hodnotě 2,5 metrů nad podlahou, pod kterou nesmí 

klesnout. Hodnota 2,5 metrů je vyznačena modrou přímkou. 

 

Obrázek 39: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 600 sekund – přirozené SOZ [autor] 

Kromě výchozích 18 odtahových klapek SOZ ve výchozích dvou akumulačních sekcích, které 

otevřelo zařízení EPS, zůstávají všechny ostatní odtahové klapky SOZ v čase 600 sekund 

uzavřeny (jsou ovládány vlastní termickou pojistkou). Pouze došlo k porušení jednoho 

střešního světlíku nad místem lokálního požáru v čase cca 590 sekund. Celkový pohled 

na střechu v čase 600 sekund je zobrazen na obrázku P5.5 v příloze 5. 

Odtahové klapky SOZ nebyly v kouřových sekcích sousedících se sekcemi, v nichž byl 

simulován lokální požár, otevřeny, jelikož nedošlo k dosažení jejich aktivační teploty 74 °C. 

Z teplotního řezu umístěného v místě lokálního požáru vyplývá, že teplota 74 °C byla 

dosažena pouze nad lokálním požárem. Teplotní řez je znázorněn na obrázku P5.6 v příloze 5. 

Vzhledem k průběhu simulačního modelu vyplývá, že přestože byl navržen dle normových 

požadavků, neodpovídají výsledky předpokladům. Zejména rozšíření kouře do jiných 
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kouřových sekcí, než ve kterých probíhá požár a pokles spodní hrany kouřové vrstvy 

z navržené hodnoty 6 metrů až na hodnotu 3,5 - 3 metry nad podlahou. V prvním případě se 

jedná pravděpodobně o kinetickou energii pohybujícího se oblaku kouře. Pohybující se kouř, 

když narazí na překážku kolmou na jeho šíření, se o ni nezastaví, ale snaží se jí za pomoci své 

kinetické energie obtéci jakýmkoliv směrem. 

Pokles spodní hrany kouřové vrstvy je jednoznačně dán nedostatečným odvodem zplodin 

hoření odtahovými klapkami systému SOZ. Tento problém je způsoben výrazně nižší teplotou 

kouřové vrstvy generované simulačním modelem, než jaká je dána výpočtem. Výpočtová 

hodnota činí Tg = 148,22 °C, průměrná teplota kouřové vrstvy generována modelem 

nepřesáhne Tg = 60 °C, což ovlivňuje všechny parametry související s odvodem zplodin. 

Několikanásobně nižší průměrná teplota kouřové vrstvy pod stropem povede k vyšší hustotě 

zplodin hoření a následně k nižší hodnotě tlaku v akumulační vrstvě i v celém výškovém 

profilu haly. Nižší tlak generuje nižší výtokovou rychlost (tj. menší průtokový objem) 

z navržených odtahových otvorů. Základní veličina, která toto vše ovlivňuje, je množství 

plynů uvolněných při požáru – Mf. Pro námi zvolený případ rozlehlé výrobní haly s lokálním 

požárem generujícím celkové teplo 5 MW je dle výpočtu uvedeného v příloze 3 hodnota 

Mf = 29,71 kg·s-1. V rámci simulačního modelu bylo množství uvolněných plynů při požáru 

měřeno. Měření bylo prováděno nad místem lokálního požáru ve výškové úrovni 6 metrů nad 

podlahou (navržená spodní hrana kouřové vrstvy). Maximální hmotnostní průtok kouře byl 

Mf = 61,16 kg·s-1. Tato hodnota dle rovnic uvedených v ČSN 73 0802 příloze H.5 odpovídá 

teplotě plynů cca Tg = 82 °C, což sice nekoresponduje s výsledky simulačního modelu, ale již 

se k nim blíží více. 

Graf 3: Hmotnostní průtok zplodin hoření generovaný simulačním modelem [autor] 
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Další variantou simulačního modelu přirozeného SOZ mělo být ověření aktivace 

a funkčnosti systému SOZ ovládaného pomocí teplotních pojistek, které jsou součástí 

jednotlivých odtahových klapek. Vzhledem k výše uvedenému průběhu simulace přirozeného 

systému SOZ ovládaného čidly systému EPS, je zřejmé, že simulace účinnosti v navržené 

hale za zvolených podmínek dopadne podobně. Proto byla věnována pozornost převážně 

počtům a časům aktivace jednotlivých odtahových klapek. 

Za zvolených podmínek dochází v čase 72 sekund k reakci čidel EPS, které ihned zavírají 

otevřené klapky SOZ určené pro denní větrání a otevírají pouze přívodní otvory náhradního 

vzduchu. Všechny klapky systému SOZ jsou uzavřeny a otevírají se až na základě dosažení 

aktivační teploty 74 °C. Otevřené klapky SOZ včetně pořadí jejich otevření v čase 600 

sekund jsou zobrazeny na obrázku P5.7 v příloze 5.  

Tabulka 2: Časy aktivace klapek SOZ od tepelných pojistek [autor] 

 EPS kl. č.1 kl. č.2 kl. č.3 kl. č.4 Porušení světlíku 

čas aktivace 72 s 454,2 s 483,6 s 497,4 s 502,2 s 547,2 s 

Stav zakouření v čase 600 sekund je znázorněn na obrázku P5.8 v příloze 5. Dle očekávání je 

kouřem zasažena větší plocha. Příčný řez výrobní halou v čase 600 sekund je uveden 

na obrázku P5.9 v příloze 5. Rovněž je z něj patrné, že kouřová vrstva je stále ve vznosu, 

ale její spodní hrana je již na úrovni 2,5 metru nad podlahou. 

 Poslední variantou simulačního modelu v této části je ověření funkčnosti nuceného 

systému SOZ. V počátku průběhu lokálního požáru jsou přívodní otvory systému SOZ 

uzavřeny, stejně jako jsou neaktivní odsávací vyústky umístěné na vzduchotechnickém 

potrubí. Stav těsně před aktivací systému EPS je zobrazen na obrázku P5.10 v příloze 5. 

V čase 72 sekund opět dochází k detekci požáru systémem EPS, který otevírá přívodní otvory 

systému SOZ a zároveň uvádí do činnosti veškeré odsávací vyústky (celkem 130), jak je 

patrno z obrázku 40 (v praxi se spouští odtahové ventilátory umístěné na konci potrubí – 

zpravidla na střeše). Pohled na aktivované vyústky z druhé strany VZT potrubí je na obrázku 

P5.11 v příloze 5. Aktivované odsávací vyústky na VZT potrubí jsou zobrazeny modrou 

barvou. 
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Obrázek 40: Aktivace nuceného systému SOZ [autor] 

Kouř produkovaný lokálním požárem se opět šíří v zasažených kouřových sekcích. V případě 

nuceného systému SOZ se šíří více příčně než v případě přirozeného systému SOZ. Tento jev 

je způsoben přidáním VZT potrubí sloužícího pro odvod kouře, které představuje další 

překážku, kterou je kouř nucen překonat. 

V čase 180 sekund se vyskytuje kouř ve větší míře pouze ve 2 polích mezi stropními vazníky, 

na jejichž rozhraní byl lokální požár situován. Stav je uveden na obrázku 41. V porovnání se 

stejným stavem u přirozeného systému SOZ (obrázek 33) je jasně patrný menší výskyt kouře 

vlivem nuceného odtahu. 

 

Obrázek 41: Výskyt kouře v čase 180 sekund - nucené SOZ [autor] 

V příčném řezu v tomto čase je patrné, že kouř nestoupá rovně vzhůru jako v případě 

přirozeného systému SOZ (obrázek 34), ale v šikmém směru směrem k obvodové zdi. Z toho 

vyplývá i větší „stékání“ kouře po obvodové zdi a menší u nosného sloupu. Šikmý směr 
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stoupání kouře je způsoben zřejmě umístěním lokálního požáru. Všechny odsávací vyústky se 

aktivují ve stejný čas, i když kouř ještě není rozprostřen po celé ploše odvětrávaných sekcí. 

Proto vzdálenější vyústky od místa požáru odsávají v počátku čistý vzduch, než k sobě 

dokážou přisát i kouř. Okolní čistý vzduch je chladnější než kouř a tím je účinnost odsávacích 

vyústků menší. Proto v našem případě vyústky umístěné v řezu vlevo od místa požáru musejí 

odsát menší množství vzduchu, než začnou odsávat kouř a tím je jejich účinnost vyšší.  

 

Obrázek 42: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 180 sekund - nucené SOZ [autor] 

První přeliv kouře přes kouřovou clonu do sousední kouřové sekce nastává v čase 300 sekund 

(obrázek P5.12 v příloze 5), což je shodný čas s přirozeným systémem SOZ. Nicméně jedná 

se o výrazně menší přeliv, navíc pouze v jednom místě. 

Kompletní zaplnění kouřových sekcí kouřem nastává v čase 500 sekund. V této době se již 

kouř nepatrně přelil rovněž do dalších kouřových sekcí.  

 

Obrázek 43: Výskyt kouře v čase 500 sekund - nucené SOZ [autor] 

Z příčného řezu rozlehlou výrobní halou je patrný pokles kouřové vrstvy pod spodní hranou 

navržené kouřové sekce. Přesto jsou podmínky v hale stále dobré – spodní hranice kouřové 

vrstvy neklesla pod úroveň 4 metrů (červená přímka). 
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Obrázek 44: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 500 sekund - nucené SOZ [autor] 

Stav zakouření rozlehlé výrobní haly v případě použití nuceného SOZ v konečném čase 

600 sekund je zobrazen na obrázku 45. 

 

Obrázek 45: Stav zakouření v čase 600 sekund - nucené SOZ [autor] 

Na obrázku 46 je znázorněn příčný řez rozlehlou výrobní halou. V řezu je jasně patrné, 

že kouřová vrstva zůstává stále ve vznosu, ale klesla pod navrhovanou hodnotu 6 metrů. 

Přesto je stále ve výšce zhruba 4 metrů, což představuje stále dobré podmínky pro evakuaci 

osob a provedení požárního zásahu. 

 

Obrázek 46: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 600 sekund - nucené SOZ [autor] 

V porovnání s přirozeným systémem SOZ je na první pohled zřejmé, že nucený systém SOZ 

představuje lepší variantu odvětrávání navržené rozlehlé výrobní haly. Přesto došlo k přelivu 

kouře z odvětrávaných sekcí do jiných a spodní hrana kouřové vrstvy klesla pod navrženou 

hranici 6 metrů. Pro zdůvodnění nastalé situace lze vyjít ze závěrů popsaných u simulačního 

modelu přirozeného SOZ. Kromě toho hraje důležitou roli i fakt, že ne všechny navržené 
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vyústky odsávají kouř hned od jejich spuštění (viz obrázek 41). Část vyústků na VZT potrubí 

odsává pouze vzduch, jelikož se k nim kouř ještě nedostal. Ten nicméně neustále zvyšuje svůj 

objem, protože není účinně odsáván. 

Jako řešení tohoto problému se jeví využití instalace odtahových ventilátorů přímo do střešní 

konstrukce. Toto řešení, ale představuje složitý návrh a výpočty, jež přesahují rámec této DP. 

Dílčí závěry souboru simulačních modelů systému SOZ: 

- přestože došlo k rozšíření kouře mimo původně zasažené kouřové sekce, splnil 

systém SOZ navržený dle normativních požadavků svou hlavní úlohu - spodní 

hrana kouřové vrstvy se nedostala pod hranici 2,5 metru od podlahy, 

- k úplnému zabránění přelivu kouře do jiných kouřových sekcí dojde pouze 

v případě instalace spouštěcích kouřových zábran až k podlaze, 

- aktivaci systému SOZ je v prvé řadě potřeba provádět systémem EPS, tepelné 

pojistky by měly být používány pouze jako záloha, 

- účinnější a spolehlivější variantu požárního větrání pro navrženou výrobní halu 

představuje nucený systém SOZ. 

4.3.3 Modelování činností SSHZ 

 Při úvodním ověření správnosti nastavení parametrů simulačních modelů řešících 

systém SSHZ byla zjištěna nutnost navrhnout, pro posouzení doby aktivace a následně vliv 

hašení na šíření zplodin hoření, požár skutečného materiálu. Navržený lokální požár byl 

v předchozích simulačních modelech představován jednoduchým výkonovým zdrojem 

požáru umístěným na úrovni podlahy o půdorysné ploše 10 m2, který generuje teplo 

a zplodiny hoření nepřetržitě po celou dobu simulace, bez ohledu na okolní podmínky. 

Nově navržený reálný lokální požár představuje 8 kusů plastových přepravních kontejnerů, 

které se běžně v praxi využívají. Jeden kontejner má rozměry 1,2 × 1,0 × 1,2 metru a váží 

75 kg. V každé bedně je umístěno 48 plastových dílů, skladovaných ve třech řadách 

oddělených proložkou. Náplň přepravního kontejneru má hmotnost 70 kg. Přepravní 

kontejnery a jejich náplň plně odpovídá skutečnosti používané v automobilovém průmyslu. 

Detailní pohled na navržené plastové přepravní kontejnery je uveden na obrázku P6.1 

v příloze 6. 

Plastové přepravní kontejnery budou umístěny na stejném místě jako předchozí lokální požár, 

tj. na rozhraní dvou kouřových sekcí. Pro potřebný rozvoj požáru a relativně včasnou aktivaci 
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sprinklerové hlavice, bude požár iniciován rozlitím 5 litrů benzínu do prostoru mezi přepravní 

kontejnery a zapálením sirkami. Průběh rozvoje navrženého reálného požáru, včetně 

zohlednění jeho uhašení systémem SSHZ s hlavicí typu ESFR je znázorněn v grafu P6.1 

v příloze 6. Pohled na místo požáru je na obrázku 47. 

 

Obrázek 47: Místo reálného lokálního požáru v rozlehlé výrobní hale [autor] 

 V prvním simulačním modelu byla testována sprinklerové hlavice typu ESFR. 

K aktivaci první sprinklerové hlavice ESFR vlivem teploty vyprodukované lokálním požárem 

dochází v čase cca 88 sekund. Aktivování jakékoliv hlavice SSHZ je signalizováno modrou 

indikační kostkou, umístěnou v pravé části obrázku 48 (vedle indikace signalizace systému 

EPS). 

 

Obrázek 48: První aktivace hlavice typu ESFR - systém SSHZ [autor] 
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Stejný čas, ve kterém je pro názornější ukázku aktivace hlavice ESFR potlačeno zobrazení 

kouře, je na obrázku P6.2 v příloze 6. Při pohledu na obrázek 49 je patrné, že kouřová vrstva 

je ve vznosu, kromě míst u sloupu v levé části obrázku, po kterém „stéká“ kouř k zemi.  

 

Obrázek 49: Vznos kouřové vrstvy v době aktivace hlavice ESFR - systém SSHZ [autor] 

Bezprostředně po otevření hlavice dochází ke srážení kouře ze vznosu k podlaze proudem 

tříštěné vody z hlavice ESFR. Tento jev je znázorněn na obrázku 50, v čase cca 7 vteřin 

po aktivaci sprinklerové hlavice ESFR.  

 

Obrázek 50: Srážení kouře proudem tříštěné vody - systém SSHZ (ESFR) [autor] 

K úplnému uhašení požáru dochází v čase cca 99 sekund. K uhašení požáru stačila pouze 

jedna sprinklerová hlavice ESFR. Přestože je již požár uhašen, šíří se kouř dále prostorem 

rozlehlé výrobní haly díky absenci systému SOZ. Vzhledem k jeho ochlazení a sražení k zemi 

aktivovaným systém SSHZ, není kouř již zcela ve vznosu, ale je rozptýlen po celé výšce 

rozlehlé výrobní haly. Stav zakouření v čase 180 sekund je zobrazen na obrázku 51. 
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Obrázek 51: Stav zakouření v čase 180 sekund - systém SSHZ (ESFR) [autor] 

Stav zakouření v čase 300 a 600 sekund je zobrazeno na obrázcích P6.3 a P6.4 v příloze 6. 

Jelikož není v tomto simulačním modelu navržen systém SOZ, není v zakouření 

v jednotlivých časech značný rozdíl. Lepší podmínky v čase 600 sekund jsou způsobeny 

pouze přirozeným prouděním kouře do ostatních prostor rozlehlé výrobní haly. Zasažený 

prostor rozlehlé výrobní haly kouřem v tomto případě je znázorněn na obrázku 52. Kouřem je 

zasažena větší polovina navržené výrobní haly. Z obrázku P6.5 je z příčného řezu rozlehlou 

výrobní halou jasně vidět, jak kouř vyplňuje celou výšku haly. 

 

Obrázek 52: Stav zakouření v čase 600 sekund – systém SSHZ (ESFR) [autor] 

Systém SSHZ je stále v činnosti i v čase 600 sekund, což odpovídá běžné praxi, kdy je 

potřeba systém SSHZ deaktivovat ručně v místnosti ventilových stanic či ve strojovně SSHZ. 

 Druhý simulační model byl pro ověření „klasické“ sprinklerové hlavice. První hlavice 

se aktivuje až v čase 140 sekund, kdy jsou již obě dotčené kouřové sekce plné kouře, a kouř 
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se přelévá do dalších (obrázek P6. 6 v příloze 6). K úplnému uhašení požáru dochází v čase 

175 sekund. Rovněž v tomto případě byl požár uhašen pouze jednou sprinklerovou hlavicí. 

Delší doba aktivace oproti hlavici ESFR je způsobena vyšším parametrem RTI. Rovněž delší 

doba hašení požáru oproti hlavici ESFR je způsobena parametry hlavice; v tomto případě 

menším průtokem vody z hlavice sprinkleru. Další průběh je již totožný s průběhem 

simulačního modelu se sprinklerovou hlavicí ESFR. Rozdíl je v množství vytvořeného kouře, 

jelikož klasický sprinkler zareagoval přibližně o jednu minutu později. Proto je i zasažená 

plocha rozlehlé výrobní haly kouřem větší, než v případě sprinklerové hlavice ESFR 

(obrázek 53). 

 

Obrázek 53: Stav zakouření v čase 600 sekund - systém SSHZ (klas. sprinklery) [autor] 

Dílčí závěry souboru simulačních modelů systému SSHZ: 

- k aktivaci systému SSHZ dochází u navrženého reálného požáru ve velice 

krátké době, 

- k uhašení navrženého reálného požáru stačí pouze jedna sprinklerová hlavice, 

ať již klasická nebo typu ESFR, 

- systém SSHZ s hlavicemi ESFR reaguje rychleji než klasická sprinklerová 

hlavice a rovněž dochází i k rychlejšímu uhašení požáru (v běžné praxi ovšem 

systém SSHZ s hlavicemi ESFR představuje složitější návrh a nákladnější 

instalaci, proto se více využívá systém SSHZ s klasickými sprinklerovými 

hlavicemi), 

- pří hašení dochází ke srážení zplodin hoření k zemi, 

- sražený kouř představuje ohrožení evakuovaných osob, stejně jako představuje 

nebezpečí poškození výrobního materiálu.  
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4.3.4 Modelování návaznosti požárně bezpečnostních zařízení 

 Na základě informací, uvedených v předchozí kapitole (nevhodnost využití 

výkonového zdroje požáru pro ověření funkce SSHZ), bylo pro simulační modely v této části 

rovněž využito navrženého reálného požáru. Parametry navrženého reálného lokálního požáru 

jsou uvedeny v úvodu kapitoly 4.3.3.  

Na základě výsledných hodnot uvedených v kapitolách 4.3.1 až 4.3.3 bylo pro testování 

návazností v navržené rozlehlé výrobní hale zvoleno: 

- systém EPS s lineárními hlásiči požáru, 

- nucený systém SOZ, 

- systém SSHZ s klasickými sprinklerovými hlavicemi.  

 V prvním simulačním modelu tohoto souboru byla ověřována vzájemná interakce 

a účinnost PBZ, kdy mezi systémy SOZ a SSHZ není nastavená žádná vzájemná návaznost. 

Rozložení modelu v době začátku simulace (čas 0 sekund) je zobrazen na obrázku P7.1 

v příloze 7. Lineární hlásiče požáru systému EPS detekují požár v čase 29 sekund po začátku 

simulace a uvádí do činnosti nucený systém SOZ a zároveň otevírají otvory pro přívod 

čerstvého vzduchu (obrázek 54). Rychlejší doba aktivace systému EPS oproti výsledkům 

uvedeným v tabulce 1 je způsobena reálným požárem, který produkuje větší množství zplodin 

hoření.  

 

Obrázek 54: Aktivace systémů EPS a SOZ – PBZ bez návazností [autor] 

I přes kontinuální odtah kouře nuceným systémem SOZ se v podstřešním prostoru vytvořilo 

dostatečné teplo k aktivování sprinklerové hlavice systému SSHZ. K aktivaci došlo v čase 

152 sekund. Stav zakouření v čase aktivace sprinklerové hlavice (obrázek 55) je značně 

rozdílný od stavu zakouření, který byl v případě samostatného nuceného systému SOZ 
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(obrázek 41) a kouř se již přelil do dalších sekcí. Mnohem výraznější zakouření je způsobeno 

reálným požárem. Názornější ukázku aktivace sprinklerové hlavice představuje obrázek P7.2 

v příloze 7, kde je potlačeno zobrazení kouře. 

 

Obrázek 55: Aktivace sprinklerové hlavice – PBZ bez návaznosti [autor] 

Důsledkem výstřiku vody ze sprinklerové hlavice dochází ke srážení vznikajícího kouře 

k podlaze i přes funkční nucené odvětrání. Pokleslý kouř vlivem jeho srážení systémem SSHZ  

v čase 175 sekund je na obrázku P7.3 v příloze 7. 

K uhašení reálného požáru v navržené rozlehlé výrobní hale sprinklerovou hlavicí dochází 

v době 187 sekund. Doba hašení požáru byla 35 sekund. 

 

Obrázek 56: Doba hašení požáru – PBZ bez návaznosti [autor] 

I když je již požár uhašen, proudí stále voda ze sprinklerové hlavice, která ochlazuje a nadále 

sráží kouř v okolí místa požáru k podlaze. Pokleslý ochlazený kouř již neproudí vzhůru, 
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ale šíří se po hale ve vodorovném směru od místa požáru, čímž se zhoršuje viditelnost v okolí 

místa požáru. Poklesem kouře k podlaze se výrazně komplikuje funkce a snižuje účinnost 

systému SOZ, což dokazují obrázky P7.4 a P7.5 v příloze 7, na kterých je znázorněn stav 

v době uhašení požáru a stav 30 sekund po uhašení. 

Výraznější ředění kouře nuceným odvětráním systémem SOZ se projevuje až v čase okolo 

300 sekund (obrázek P7.6 v příloze 7). V konečném čase simulačního modelu (obrázek 57) je 

patrné, že část kouře je sice rozptýlena po celé výšce haly, ale je lokalizována těsně vedle 

místa požáru.  

 

Obrázek 57: Rozptýlení kouře na konci simulačního modelu - PBZ bez návaznosti [autor] 

V porovnání s obrázky P7.3-6 je zřejmé, že veškerý kouř nacházející se v podstřešním 

prostoru byl téměř všechen odsán nuceným systémem SOZ. V hale zůstal pouze kouř 

ochlazený v důsledku hašení požáru, který se poté rozptýlil po hale (obrázek 58). 

 

Obrázek 58: Stav zakouření v čase 600 sekund – PBZ bez návaznosti [autor] 
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 Ve druhém simulačním modelu je již mezi systémy SOZ  a SSHZ nastavena 

vzájemná návaznost. V tomto případě má přednost systém SSHZ před spuštěním SOZ. 

K detekci systému EPS dochází opět v čase 29 sekund. V tomto čase se od systému EPS 

otevřou otvory pro přívod čerstvého vzduchu, ale nucené odvětrání není aktivní. 

 

Obrázek 59: Aktivace systému EPS – návaznost SOZ na SSHZ [autor] 

Bez funkčního odvětrání kouře dochází k intenzivnějšímu a rychlejšímu zakouření prostoru 

dotčených kouřových sekcí a tím i rychlejšímu nahřívání sprinklerových hlavic. To 

má za následek rychlejší aktivaci systému SSHZ než v předchozím simulačním modelu. 

K aktivaci sprinklerové hlavice dochází v čase 121 sekund (obrázek 60). Zobrazení aktivace 

sprinklerové hlavice s potlačením kouře je na obrázku P7.7 v příloze 7.  

 

Obrázek 60: Aktivace sprinklerové hlavice – návaznost SOZ na SSHZ [autor] 
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Jelikož zatím nebylo spuštěno nucené SOZ, vyskytuje se v okolí požáru větší množství kouře. 

Z tohoto důvodů dochází rovněž ke srážení většího množství kouře k podlaze rozlehlé 

výrobní haly. Sražený kouř v čase 139 sekund je na obrázek P7.8 v příloze 7. 

K uhašení požáru jednou sprinklerovou hlavicí dochází v čase 145 sekund. Doba hašení 

požáru byla 24 sekund.  

 

Obrázek 61: Doba hašení požáru - návaznost SOZ na SSHZ [autor] 

K aktivaci nuceného systému dochází v čase 181 sekund. Díky zpoždění odsávání v rozlehlé 

výrobní hale je kouřem zasažena velká plocha. Rovněž je sraženo velké množství kouře 

k podlaze. Stav zakouření v momentu aktivace odvětrávání je na obrázku P7.9 a P7.10 

v příloze 7. 

 

Obrázek 62: Aktivace systému SOZ - návaznost SOZ na SSHZ [autor] 

Ihned po aktivaci systému SOZ dochází k rapidnímu snižování zakouření prostoru rozlehlé 

výrobní haly. V průběhu času bylo nuceným odtahem odsáno velké množství vzniklého 

kouře. Kouř je přesto rozšířen po 1/3 rozlehlé výrobní haly.  
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Obrázek 63:Rozptýlení kouře na konci simulačního modelu - návaznost SOZ na SSHZ [autor] 

V prostoru rozlehlé výrobní haly zůstal kouř ochlazený působením sprinklerů, který je 

rozptýlen po celé výšce haly. Tento kouř by byl z prostoru původně zasažených kouřových 

sekcí rovněž působením nuceného SOZ po nějaké době odsán. Kouř rozptýlen mimo tyto 

sekce by v modelovém požáru zůstal, jelikož v nich není instalován systém SOZ (což nebylo 

součástí diplomové práce). Stav zakouření prostoru haly v čase 300 sekund je na obrázcích 

P7.12 a P7.13 v příloze 7. Stav zakouření haly v čase 600 sekund je zobrazen na obrázcích 63 

a 64.  

 

Obrázek 64: Stav zakouření v čase 600 sekund – návaznosti SOZ na SSHZ [autor] 

Dílčí závěry souboru simulačních modelů návazností PBZ: 

- v případě aktivního systému SOZ se prodlužuje doba první aktivace systému 

SSHZ – v navržené rozlehlé výrobní hale je zpoždění 30 sekund, 

- při spuštění systému SSHZ dochází k poklesu kouře v okolí aktivované 

sprinklerové hlavice, 
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- čím později dochází k aktivaci sprinklerové hlavice, tím je množství 

pokleslého kouře větší, množství pokleslého kouře rovněž závisí na počtu 

aktivovaných hlavic, 

- v případě aktivace systému SOZ až po spuštění systému SSHZ je zakouřený 

prostor mnohem větší a odvětrání vyžaduje delší časový úsek, 

- přestože se v simulačním modelu PBZ bez návazností aktivuje systém SSHZ 

později než v simulačním modelu PBZ s návazností, je výsledné zakouření 

prostoru v čase 600 sekund mnohem menší – důsledek aktivace systému SOZ 

ihned po detekci požáru systémem EPS. 
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5 Shrnutí výsledků simulačních modelů PBZ  

Nejdůležitější závěry plynoucí z vyhodnocení jednotlivých simulačních modelů 

provedených v diplomové práci lze shrnout takto: 

5.1 Simulační modely EPS 

• Pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení je důležitá rychlá detekce požáru, 

která je zajišťována systémem EPS. 

• Nerychlejší detekci požáru v navržené rozlehlé výrobní hale představují lineární hlásiče 

požáru. 

• V případě extrémních klimatických podmínek dochází k prodloužení doby detekce 

požáru. 

5.2 Simulační modely SOZ 

• Aktivace systému SOZ instalovaného v rozlehlé hale je nutno provádět vždy od systému 

EPS. Tento způsob zajišťuje rychlejší a spolehlivější aktivaci systému SOZ, než aktivace 

od tepelných pojistek. Čím dříve je systém SOZ aktivován, tím více množství vzniklého 

kouře je odvedeno a kouřem zasažený prostor je menší. 

• Pro potřeby požárního odvětrávání prostoru navržené rozlehlé výrobní haly je účinnější 

varianta nuceného systému SOZ. Tato varianta požárního odvětrání není totiž závislá 

na přirozeném vztlaku plynů, ale vytváří ve VZT potrubí podtlak, jímž je kouř odsáván. 

• Jako nevýhoda nuceného systému SOZ se jeví okamžitá aktivace všech vyústek 

osazených v dané kouřové sekci. Bohužel v prvních chvílích, kdy kouř ještě není rozšířen 

po celé kouřové sekci, odsávají některé vyústky pouze „čistý“ vzduch a snižuje se tak 

účinnost celého navrženého systému. Navíc mírně napomáhají šíření kouře v rámci 

kouřové sekce odsáváním vzduchu, na jehož místo se následně „tlačí“ kouř., 

• Přestože došlo k přelivu kouře z posuzovaných kouřových sekcí do sekcí sousedních, 

což je způsobeno kinetickou energií kouře, splnil systém SOZ svou funkci. Pro takto 

navržený typ úlohy v době simulace nedošlo ani u jednoho systému k poklesu spodní 

vrstvy kouře pod hranici 2,5 metru, což je minimální hodnota zajišťující bezpečnou 

evakuaci osob. 

5.3 Simulační modely SSHZ 

• Při aktivaci systému SSHZ dochází ke srážení kouře stoupajícího z místa požáru 

a nacházejícího se v okolí sprinklerové hlavice. Srážení je způsobeno stříkající vodou, 
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která ochladí a stlačí kouř k zemi. Množství sraženého kouře je závislé na době aktivace 

sprinklerové hlavice, průtoku vody sprinklerovou hlavicí a počtu aktivovaných hlavic 

(s rostoucími hodnotami roste). 

• Sražený kouř představuje ohrožení osob během evakuace. 

5.4 Simulační modely návazností PBZ 

• V případě součinnosti systému SOZ a SSHZ dochází při aktivaci systému SOZ 

od systému EPS k prodloužení doby aktivace systému SSHZ. V našem případě není toto 

zpoždění nikterak zásadní - zpoždění cca 30 sekund a k uhašení stačí stále 1 sprinklerová 

hlavice.  

• V případě, kdy má systém SSHZ přednost (SOZ je blokováno), dochází k dřívějšímu 

uhašení požáru. Nicméně množství sraženého kouře a zakouřený prostor je výrazně větší. 

Po spuštění systému SOZ je k odvětrání potřeba více času. 

5.5 Návrh vhodné interakce PBZ pro navrženou halu 

• Pro navrženou rozlehlou výrobní halu řešenou v této diplomové práci, vychází nejlépe 

varianta instalovaných požárně bezpečnostních zařízení bez vzájemné návaznosti: 

- EPS – lineární hlásiče požáru, 

- SOZ – nucený systém aktivovaný od EPS, 

- SSHZ – klasické sprinklerové hlavice aktivované teplotou. 

V našem případě není patrné, že by vzájemná interakce jednotlivých požárně 

bezpečnostních zařízení vyřadila některé z činnosti, či zásadním způsobem ovlivnila jeho 

funkci. Tento fakt nelze ovšem globalizovat a je nutné ho prověřit na dalších modelových 

situacích, případně ověřit reálnými experimenty. 
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6 Závěr 

 Vybavování výrobních objektů požárně bezpečnostními zařízeními se provádí 

na základě legislativní a normativních předpisů vždy individuálně pro konkrétní případ. 

V případech navrhování rozlehlých výrobních hal, kde je požadavek na co největší výrobní 

plochu nedělenou požárními předěly, se navrhují všechna tři vyhrazená požárně bezpečnostní 

zařízení sloužící pro zvětšení mezní plochy požárního úseku. Aby požárně bezpečnostní 

zařízení splnila svou funkci, detekovala požár a zamezila dále jeho šíření, musejí mezi sebou 

navzájem spolupracovat. 

 V první části diplomové práce byly popsány základní druhy a principy funkce 

jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení. V její druhé části byla pomocí simulačních 

modelů ověřena funkčnost jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení. Ověřování proběhlo 

za zvolených podmínek v navržené rozlehlé výrobní hale. Na základě výsledků simulačních 

modelů jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení byla v navržené výrobní hale variantě 

testována interakce všech požárně bezpečnostních zařízení.  

 V navržené výrobní hale vychází interakce požárně bezpečnostních zařízení 

za zvolených podmínek vcelku příznivě. Je nutno ovšem dodat, že výsledné hodnoty nelze 

aplikovat všeobecně, ale vždy je potřeba konkrétní případ řešit individuálně. 

Výsledné hodnoty veškerých simulačních modelů provedených v této práci mohou být 

odlišné od hodnot stanovených na základě skutečných simulací – místo i způsob uvolňování 

tepla byl orientační. Pro verifikaci výsledků je potřeba provést mnohem více simulací. 

 Tato práce může dále posloužit jako vstupní podklad pro podrobnější zkoumání 

interakcí požárně bezpečnostních zařízení. Rovněž naznačuje možnost využití simulačních 

modelů v budoucnu, při navrhování nejvhodnějších typů požárně bezpečnostních zařízení 

a ověření jejich funkčnosti v konkrétních případech.   

  



 

59 
 

7 Literatura 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

[3] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[4] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

[5] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

[6] ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

[7] ČSN 73 0804:2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 

[8] DUDÁČEK, Aleš. Automatická detekce požáru. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7385-060-9. 

[9] BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2004, 130 s. ISBN 80-86634-34-5. 

[10] LITES Liberec s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: http://www.lites.cz/. 

[11] LITES Liberec s.r.o.: Podklady pro projektování [online]. 2010 [cit. 2013-01-19]. 

Dostupné z: http://www.lites.cz/tp/Pokyny_pro_projektovani.pdf. 

[12] Soubor norem ČSN EN 12 101 – Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. 

[13] COLT [online]. © 2013 [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: http://www.coltinfo.cz/. 

[14] ČSN EN 12845+A2:2009 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – 

Navrhování, instalace a údržba. 

[15] HI-FOG: water mist fire protection [online]. © 2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: 

http://www.marioff.com/hi-fog/components/sprinkler/en_GB/sprinkler/. 

[16] Tyco: Fire & Integrated Solutions [online]. © 2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: 

http://www.tyco-fire.com/. 



 

60 
 

[17] PZB spol. s r.o.: Požární zařízení, bezpečnost [online]. © 2013 [cit. 2013-01-27]. 

Dostupné z: http://www.pzb.cz/cs/node/home. 

[18] ČSN 73 0810-Z2:2013 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

[19] National Institute of Standards and Technology. Fds-smv [online]. 2012 [cit. 2013-02-

14]. Dostupné z: https://code.google.com/p/fds-smv/. 

[20] ČSN EN 1991-1-2:2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení – 

Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. 

 

  



 

61 
 

8 Seznamy 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: Dělení výrobní haly do PÚ, stanovení požární odolnosti konstrukcí ...................... 5 

Obrázek 2: Blokové schéma EPS ............................................................................................... 8 

Obrázek 3: Hlásiče požáru systému EPS ................................................................................... 9 

Obrázek 4: Průběh požáru v objektu bez SOZ ........................................................................... 9 

Obrázek 5: Příklad rozdělení objektu do kouřových sekcí (zelená barva) ............................... 10 

Obrázek 6: Příklad kouřové zástěny ......................................................................................... 10 

Obrázek 7: Průběh požáru v objektu při instalovaném systému SOZ ...................................... 11 

Obrázek 8: Schéma sprinklerového SSHZ ............................................................................... 14 

Obrázek 9: Synoptické tablo SSHZ umístěné ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. ................. 14 

Obrázek 10: 3D zobrazení navržené výrobní haly bez PBZ .................................................... 18 

Obrázek 11: Ukázka všech otvorů ve střešním plášti .............................................................. 19 

Obrázek 12: Výřez objektu se zakreslením kouřových zástěn a klapek SOZ .......................... 19 

Obrázek 13: Část haly, ve které budou probíhat simulace požáru ........................................... 20 

Obrázek 14: PBZ nad místem lokálního požáru ...................................................................... 20 

Obrázek 15: Stratifikační vrstva pod střechou za tropického dne ............................................ 22 

Obrázek 16: Rozmístění bodových hlásičů požárů EPS v okolí lokálního požáru .................. 23 

Obrázek 17: Rozmístění lineárních hlásičů požáru EPS v okolí lokálního požáru .................. 23 

Obrázek 18: Rozmístění klapek SOZ ve střeše ........................................................................ 25 

Obrázek 19: Rozmístění vzduchotechnického potrubí nuceného systému SOZ ...................... 25 

Obrázek 20: Detail vyústků na vzduchotechnickém potrubí nuceného systému SOZ ............ 26 

Obrázek 21: Přítokové otvory pro systém SOZ ....................................................................... 26 

Obrázek 22: Rozmístění sprinklerových hlavic ....................................................................... 27 

Obrázek 23: Čas simulace 64,8 sekund – bez reakce EPS ....................................................... 29 

Obrázek 24: Čas simulace 65,4 sekund - aktivace EPS ........................................................... 29 

Obrázek 25: Tvar sloupce zplodin hoření ................................................................................ 30 

Obrázek 26: Průnik kouře do roviny řezu v běžném dni.......................................................... 31 

Obrázek 27: Průnik kouře až ke střeše v běžném dni .............................................................. 31 

Obrázek 28: Průnik kouře do stratifikační vrstvy v tropickém dni .......................................... 32 

Obrázek 29: Průnik kouře skrz stratifikační vrstvu při tropickém dni ..................................... 32 

Obrázek 30: Zakouření haly v čase 600 sekund bez vlivu SOZ .............................................. 33 



 

62 
 

Obrázek 31: Spodní hrana vrstvy kouře bez vlivu SOZ ........................................................... 34 

Obrázek 32: Otevření přívodních otvorů systému SOZ ........................................................... 35 

Obrázek 33: Výskyt kouře v čase 180 sekund – přirozené SOZ .............................................. 36 

Obrázek 34: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 180 sekund – přirozené SOZ ......................... 36 

Obrázek 35: Výskyt kouře v čase 400 sekund – přirozené SOZ .............................................. 37 

Obrázek 36: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 400 sekund – přirozené SOZ ......................... 37 

Obrázek 37: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 463 sekund – přirozené SOZ ......................... 37 

Obrázek 38: Výskyt kouře v čase 600 sekund – přirozené SOZ .............................................. 38 

Obrázek 39: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 600 sekund – přirozené SOZ ......................... 38 

Obrázek 40: Aktivace nuceného systému SOZ ........................................................................ 41 

Obrázek 41: Výskyt kouře v čase 180 sekund - nucené SOZ .................................................. 41 

Obrázek 42: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 180 sekund - nucené SOZ .............................. 42 

Obrázek 43: Výskyt kouře v čase 500 sekund - nucené SOZ .................................................. 42 

Obrázek 44: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 500 sekund - nucené SOZ .............................. 43 

Obrázek 45: Stav zakouření v čase 600 sekund - nucené SOZ ................................................ 43 

Obrázek 46: Příčný řez kouřovou sekcí v čase 600 sekund - nucené SOZ .............................. 43 

Obrázek 47: Místo reálného lokálního požáru v rozlehlé výrobní hale ................................... 45 

Obrázek 48: První aktivace hlavice typu ESFR - systém SSHZ .............................................. 45 

Obrázek 49: Vznos kouřové vrstvy v době aktivace hlavice ESFR - systém SSHZ ............... 46 

Obrázek 50: Srážení kouře proudem tříštěné vody - systém SSHZ (ESFR) ............................ 46 

Obrázek 51: Stav zakouření v čase 180 sekund - systém SSHZ (ESFR) ................................. 47 

Obrázek 52: Stav zakouření v čase 600 sekund – systém SSHZ (ESFR) ................................ 47 

Obrázek 53: Stav zakouření v čase 600 sekund - systém SSHZ (klas. sprinklery) .................. 48 

Obrázek 54: Aktivace systémů EPS a SOZ – PBZ bez návazností ......................................... 49 

Obrázek 55: Aktivace sprinklerové hlavice – PBZ bez návaznosti ......................................... 50 

Obrázek 56: Doba hašení požáru – PBZ bez návaznosti ......................................................... 50 

Obrázek 57: Rozptýlení kouře na konci simulačního modelu - PBZ bez návaznosti .............. 51 

Obrázek 58: Stav zakouření v čase 600 sekund – PBZ bez návaznosti ................................... 51 

Obrázek 59: Aktivace systému EPS – návaznost SOZ na SSHZ ............................................. 52 

Obrázek 60: Aktivace sprinklerové hlavice – návaznost SOZ na SSHZ ................................. 52 

Obrázek 61: Doba hašení požáru - návaznost SOZ na SSHZ .................................................. 53 

Obrázek 62: Aktivace systému SOZ - návaznost SOZ na SSHZ ............................................. 53 

Obrázek 63: Rozptýlení kouře na konci simulačního modelu - návaznost SOZ na SSHZ ...... 54 

Obrázek 64: Stav zakouření v čase 600 sekund – návaznosti SOZ na SSHZ .......................... 54 



 

63 
 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1: Vyhodnocení EPS ve vazbě na typ hlásiče a okolních podmínkách ...................... 30 

Tabulka 2: Časy aktivace klapek SOZ od tepelných pojistek .................................................. 40 

 

Seznam grafů: 

Graf 1: Celkové množství uvolněného tepla během I. fáze lokálního požáru ......................... 21 

Graf 2: Průběh teplot u porušeného střešního světlíku ............................................................ 34 

Graf 3: Hmotnostní průtok zplodin hoření generovaný simulačním modelem ........................ 39 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Požárně bezpečnostní zařízení – typy a princip funkce 

Příloha 2: Stavebně-dispoziční uspořádání navržené rozlehlé haly 

Příloha 3: Výpočet systémů SOZ 

Příloha 4: Vyhodnocovací data simulačních modelů – EPS 

Příloha 5: Vyhodnocovací data simulačních modelů – SOZ 

Příloha 6: Vyhodnocovací data simulačních modelů – SSHZ 

Příloha 7: Vyhodnocovací data simulačních modelů – návaznosti PBZ 


