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Cílem p edkládané bakalá ské práce je porovnání halogenderivátových a inertních 

hasiv používaných ve stabilních hasicích za ízeních v eské republice. Porovnání bude 

provedeno nejen s ohledem na ú innost hasiv p i jejich použití a na rychlost hašení, ale i 

s ohledem na problematiku ú inku používaných hasiv na životní prost edí a s tím 

související perspektiva jejich dalšího používání. V další kapitole se zabývám ú inky 

používaných hasiv na lidský organismus. V záv ru práce je provedeno základní doporu ení 

p i ur ování výb ru vhodného hasiva pro uživatele zejména s ohledem na zámysl stavby. 
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 The aim of this thesis is the comparison of halogenated hydrocarbons and inert 

extinguishing agents used in fire extinguishing system in the Czech Republic. Comparison 

shall be made not only with respect to extinguishing efficiency in their use and speed of 

fire suppression, but also with regard to the issue of the effect of used extinguishing agents 

to the environment and the associated prospect of their continued use. The next chapter 

deals with the effects of used extinguishing agents on the human body. The conclusion is 

made basic recommendations in determining the selection of a suitable extinguishing agent 

for users in particular with regard to the construction of an occasion. 
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1 Úvod – základní p edstavení problému 
používání inertních a halokarbonových hasiv  

Hasiva. Téma nep etržitých konzultací a ob asných spor  uživatele stavby, 

investora a státní správy. Téma panelových diskuzí p i mnoha konferencích. Téma prací 

mnoha absolvent  škol obor  chemie, požární ochrany a ochrany ovzduší.  Téma 

konzultací a doporu ení pojiš ovacích maklé . Téma mnoha lánku v odborných 

publikacích na celém sv t . Téma, kde se st etávají názory nezávislých odborník

s lobbisty dokonce i na úrovni velvyslanectví. Téma, o které se p ou klimatologové 

s celého sv ta a do n hož ob as zasahují i polické špi ky n kterých zemí. Téma, které 

ú inkem p ípadných restriktivních opat ení m že ovlivnit ekonomiku dané zem . Téma, 

které si zaslouží pozornost z mnoha hledisek.  

Na sv t  není mnoho odborník , kte í by poskytli universální poradenství, jaká 

hasiva a kde použít. Proto mým úkolem a cílem práce je provést porovnání úzké skupiny 

plynných hasiv – inertních plyn  a halogenderivát  uhlovodík .  Doporu ení, které 

provedu v záv ru, nebude universálním, bude zcela jist  ovlivn no mnoha faktory.  

Nicmén  ve své práci se pokusím být maximáln  nestranná.  

Od vzniku Zem  provází vývoj lidstva r znorodé živelné pohromy. K jedn m z 

nejni iv jších pat í požár. Požár je p irozený p írodní jev a ohe  je destruktivní fenomén, 

který je známý lidem už milióny let.  Vždy tu byl, je a v budoucnosti bude a není možné 

mu zabránit. Zpo átku byl považován za projev boh , kte í cht li lidi potrestat. Pozd ji 

p išli lidé na to, že ohe  dokáže být i velmi dobrým pomocníkem. Byl používán hlavn  na 

tepelné zpracování jídla. Jak se lov k vyvíjel a poznával nové a nové materiály a zp soby 

jejich zpracovaní, za al k tomuto používat ohe . Ohe  se využívá a bude se i využívat a ne 

vždy musí být jen v úloze sluhy. Jediná v c, jako je možné p edejít škodám, je zmírnit je 

technickými a organiza ními opat eními.

Omezování ztrát vznikajících v d sledku požár  v mnohém závisí na pravidelném 

pln ní stále náro n jších povinností na úseku požární ochrany, které jsou zam ené na 

d sledné odstra ování p í in a nedostatk , zp sobujících vznik požár  = prevence požáru. 
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Reakce lidské spole nosti na tato nep íjemná poznání závisí na vzájemné interakci 

skupin, které uvedenou problematiku mají na starosti – jsou to zejména v decká obec, 

politicky odpov dní initelé, státní správa, hromadné sd lovací prost edky a pr myslové 

kruhy. Asi z tohoto d vodu je chemie ovzduší disciplína momentáln  se siln  vyvíjející, 

interpretace n kterých jev  se m ní n kdy sezónn  s nástupem nové politické garnitury

(nap . kritika významu skleníkového efektu). Problémem je spíše nedostatek informací, 

daný relativn  pozdním zkoumáním n kterých jev  v ovzduší. Obecn  žádoucí pak je, aby 

spole ným cílem byly p edevším zm ny v hodnotové orientaci spole nosti. Do globálních 

t í nejpal iv jších problém  zne iš ování ovzduší na zemi mají vstupy a výstupy hasiva na 

bázi halogenderivát  uhlovodík  hned dva : 

• porušování ozónové vrstvy Zem

• problém globálního oteplování a zp sobování skleníkového efektu Zem .

Pouze p eshrani ní p enos zne išt ného ovzduší je mimo efekt používání 

halogenderivát  uhlovodík . [7]

Cílem této práce je tedy provést základní porovnání inertních a halokarbonových 

hasiv používaných v SHZ v R z hlediska jejich ú innosti p i hašení, finan ních náklad , 

rychlosti a ú innosti p i hašení a perspektivy jejich užívání. Záv rem provést základní 

doporu ení pro uživatele t chto hasiv zejména p i p íprav  zámyslu stavby. 
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2 Porovnání inertních a halokarbonových hasiv 
používaných v SHZ v R z hlediska jejich 
ú innosti p i hašení a rychlosti hašení 

Téma plynových hasiv má pon kud zvláštní charakter, nebo  se týká  nahrazování 

jedn ch z nejú inn jších hasiv – halon . Ty byly pod tlakem stále se zp ís ujících 

podmínek ochrany životního prost edí donuceny ustoupit modern jším, i když mén

ú inným hasicím látkám – halonovým alternativám a inertním plyn m. [4] 

Problematikou plynných hasiv se v R zabývá jen úzký okruh specialist . Navíc 

n kterými problematikami – nap . závád ním nových halonových alternativ nebo oblastí 

likvidace (zneškod ováním) hasiv již zakázaných, se ucelen  v R v nuje málokdo. 

Plynové SHZ se dá jednoduše charakterizovat jako stabilní zdroj hasicího plynu, 

pevn  p ipojený na potrubí a trysky, které jsou uspo ádané tak, aby se hasicí plyn 

vypoušt l do chrán ného prostoru až do dosažení navrhované hasební koncentrace a z stal 

zde po stanovenou dobu. 

Abych mohla p ejít ke konkrétnímu hodnocení obou posuzovaných skupin, 

dovolím si p edest ít n které nejvýznamn jší zástupce obou skupin hasiv a uvést jejich 

základní vlastnosti. Nebudu uvád t hasiva, která jsou v R neznámá a nejsou používána, 

nap íklad triiodide, FE 13™, FE 25™ atd. a nebo se o nich zmíním pouze okrajov .  

Rovn ž hasivo oxid uhli itý CO2 jsem do porovnání neza adila. Na druhé stran  jsem mezi 

halogenderiváty uhlovodík  za adila hasivo Novec™  1230, i když pouze chemicky vzato 

do skupiny halogenderivát  uhlovodík  exaktn  nepat í.  

Základní hasiva ze skupiny halogenderivát  uhlovodík , používaná v R ve 

stabilních hasicích za ízeních: 

• Halon 1301 

• Halon 1211 

• Halon 2402  

• Halotron I 

• FM–200®  
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• FE 36™  

• Deugen  

• Novec™ 1230  

Základní hasiva ze skupiny inertních hasiv, používaná v R ve stabilních hasicích 

za ízeních: 

• Inergen®

• Argonite®

• Dusík 

• Argon  

Stabilní hasicí za ízení s plynnými hasiv mají své nezastupitelné místo v hasební 

technice a ochran  za ízení v bec. Obecn  lze vystopovat, že ím vysp lejší ekonomika, 

tím více prost edk  je investováno v oblasti výstavby a údržby náro ných stabilních 

hasicích za ízení. Rovn ž s tím souvisí i výše investic na použitá hasiva. Práv

nejvysp lejší ekonomiky používají plynná hasiva – hasiva s nej istší technologií hašení, 

nejvyšším ú inkem ale také svou cenou daleko p ekra ující finan ní nároky na b žn

užívaná komer ní hasiva jako je voda, CO2, hasicí prášek apod.  

Existuje n kolik základních charakteristických vlastností, které plynná hasiva 

používaná ve stabilních hasicích za ízeních mají nebo by m ly mít : 

• elektrická nevodivost 

• m ly by být istá hasiva – v mezinárodním významu se toto ozna ení 

používá pro hasiva, která se rychle odpa í a nezanechávají žádná rezidua 

• jsou skladovány v tšinou jako stla ené kapaliny nebo stla ené plyny 

• m ly by být skladovány ve stabilním hasicím za ízení (hardwaru), které je 

podobné jako za ízení užívané pro halon 1301 

• mají menší ú innost než halon 1301 a to jak v porovnání v pot ebném 

objemu hasiva, tak i v pot ebné hmotnosti hasiva. Tato vlastnost zp sobuje 

nutnost zvýšení skladovaného množství hasiva. Toto pravidlo platí pro 

všechny halonové alternativy krom  triiodidu.  



5 

• po vypušt ní jsou všechny látky plyny nebo prchavé kapaliny, které se 

rychle odpa í. 

• všechny jsou podstatn  dražší než halon 1301 [9, 10] 

Výroba resp. montáž  stabilních hasicích za ízení s plynnými hasivy je odborn

náro ná záležitost. Tak jako v oblasti vývoje hasiv i v této oblasti hrají vedoucí roli firmy 

z USA a jejich dce iné firmy. Vliv ostatních firem mimo USA je ve sv t  malý i když se 

postupn  zvyšuje.  

Na základ  dlouhodobého výzkumu bylo stanoveno 5 základních hledisek, která 

rozhodují p i výb ru hasiva. Autor p ísp vku podotýká, že tato hlediska jsou  aplikovatelná 

p i všech rozhodovacích procesech výb ru vhodného hasiva pro stabilní hasicí za ízení . 

Obecn  platné zásady p i výb ru hasiva pro SHZ : 

• hledisko chrán ného prostoru 

• hledisko teploty 

• hledisko rozkladu hasiva 

• hledisko NOAEL versus LOAEL a GWP ( ODP)  

• hledisko ceny [10] 

2.1 Ú innost inertních hasiv p i hašení 
P vod inertních hasiv je t eba hledat v severských zemích, kde jsou dále uvád ná 

chemická hasiva zcela zakázána jako je nap . Dánsko. 

K pochopení hasební ú innosti inertních hasiv je t eba si vysv tlit jejich základní 

princip hašení.  

Hasící ú inek inertních plyn  je založen na inertiza ním ú inku p írodního plynu. 

V d sledku zapln ní hašeného prostoru dusíkem, argonem nebo oxidem uhli itým se 

objemový podíl kyslíku v chrán né zón  postupn  snižuje. P ívod kyslíku k ohni se 

p eruší, což zp sobí snížení intenzity ho ení a teploty v ohnisku požáru. Když teplota 

klesne pod kritickou hodnotu 500°C, ohe  zhasne. 
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Hasicího ú inku inertních hasiv a oxidu uhli itého se dosahuje vyt sn ním kyslíku. 

Jedná se tedy o dusící ú inek, který nastane p i dosažení nižší hodnoty než je specifická 

limitní hodnota nutná pro spalování. Ve v tšin  p ípad  ohe  zhasne již p i snížení objemu 

kyslíku na 13,8 %. Pro toto snížení musí být stávající vzduch vyt sn n cca. z jedné t etiny, 

což odpovídá 34 % koncentraci zhášecího plynu. U látek, které ke svému ho ení pot ebují 

podstatn  mén  kyslíku (nap . acetylén, oxid uhelnatý a kyslík), je nutné koncentraci 

zhášecího plynu zvýšit. Vzhledem k tomu, že argon a oxid uhli itý jsou t žší než okolní 

vzduch, prostupují hašeným prostorem zvláš  rychle a intenzívn .  

Argon (Ar) Argon je inertním plynem získávaným z okolního vzduchu. V ovzduší 

je obsažen z 0,93 %. V porovnání se vzduchem má 1,38násobnou hustotu. Argon se 

skladuje v plynné form  ve vysokotlakových ocelových nádobách. Maximální provozní 

tlak iní 300 bar. Argon není jedovatý plyn. P esto m že p i vytvá ení koncentrace 

pot ebné pro úsp šné hašení, zvlášt  v souvislosti s konkrétními podmínkami požáru, dojít 

k ohrožení osob vlivem zplodin ho ení a nedostatku kyslíku.  

Dusík (N2) Dusík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a jeho obsah v ovzduší iní 

78,1%. V porovnání se vzduchem má 0,967násobnou hustotu. Skladuje se v plynné form

ve vysokotlakových ocelových nádobách. P i okolní teplot  +15 °C iní jeho maximální 

provozní tlak 200 bar. I dusík je nejedovatým plynem, m že však – stejn  jako u argonu – 

dojít k ohrožení osob vlivem zplodin ho ení a nedostatku kyslíku.  

Oxid uhli itý (CO2) Je v ovzduší zastoupen 0,03 %. V porovnání se vzduchem má 

1,53násobnou hustotu. Skladuje se v kapalné form  ve vysokotlakových ocelových 

nádobách (provozní tlak 57 bar p i teplot  20 °C) nebo ve velkoobjemových 

nízkotlakových nádobách (provozní tlak 20 bar p i teplot  20 °C). Díky jeho 

skladovatelnosti v kapalném stavu je možné ho uchovávat pro p ípad požáru ve velkém 

množství bez nárok  na velký prostor. Na rozdíl od argonu je oxid uhli itý ve vysokých 

koncentracích zdraví škodlivý. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem se CO2 používá 

i v ru ních hasicích p ístrojích. [1] 

Experimenty prokázaly vedlejší ú inek, který ovliv uje hasicí vlastnosti p írodních 

plyn : rozdílná p ímá absorpce tepla molekulami hasicí látky zp sobuje rozdíly v hasicích 

vlastnostech jednotlivých p írodních plyn . 
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Daleko nejsiln jší hasicí ú inek a tím i ú innost má oxid uhli itý, kterým se však 

v práci nebudu zabývat, za kterým následují dusík a Inergen®.  Další známá hasiva - 

Argonite® a argon vyžadují nejvyšší hasební koncentrace. Inergen® a Argonite® jsou 

p edem smíchané p írodní plyny a jejich složení je v tabulce íslo 1 níže.  

istý dusík je vhodný p edevším tam, kde je t eba zaru it bezpe nost osob (nap . 

místnosti výpo etních st edisek). Rovn ž tak lze dusík použít i pro prevenci požáru – 

nap íklad k vytvo ení inertní atmosféry v chemických laborato ích, kdy brání oxidaci látek, 

které se snadno slu ují se vzdušným kyslíkem. V technické praxi se dusík používá 

k inertizaci prost edí p i p e erpávání vysoce ho lavých kapalin.  

istý argon je vhodný na zvláštní použití (nap . zásoby kritických chemických látek 

s nebezpe ím ho ení kov  (jako t eba lithium) a nebo místnosti s otev enými prostory v 

horní ásti. [6]

Všechny inertní plyny jsou inertní i chemicky. Proto mají pom rn  kvalitní hasicí 

ú inky ve všech t ídách požáru : A (pevné látky), B (ho lavé kapaliny) a C (ho lavé plyny). 

Na rozdíl od chemických hasiv na bázi halogenderivát  uhlovodík  je možno p írodní 

inertní plyny použít i na hašení do hloubky rozho elých oh  (deep seated fires).  

Požáry rozho ené do hloubky jako nap . v archívech nebo skladech bavlny pat í 

mezi požáry t ídy A podle ISO 14520 i podle NFPA 2001. Na základ  výzkumu se 

doporu uje použít o mnoho vyšší koncentraci hasicí látky (projektovaná koncentrace všech 

inertních plyn  má být 51 objemových %).  

Inertní plyny nepoškozují ozónovou vrstvu a nemají vliv na globální oteplování 

Zem  (nedochází k produkci skleníkových plyn ), p i hašení nevznikají žádné nové plyny 

ani slou eniny. 

Inertní plyny tedy, jak bylo e eno, hasí na základ  snižování koncentrace kyslíku 

v ovzduší – viz obrázek .1 závislosti snižování koncentrace kyslíku na ase.  
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Obrázek .1 [10] – Závislost snižování kyslíku  na ase 

 Jak vyplývá z tabulky . 1, je ú innost inertních hasiv je dána p edevším hasební 

koncentrací, uvád nou dle použité normy mezi 36 a 51 % a dobou hašení cca 1 – 2 minuty.  
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Tabulka 1 - Hasební koncentrace inertních hasiv [10; 11; 14; 18; 19; 20] 

Generické 

nebo 

obchodní 

jméno 

Chemické 

složení  

Minimální 

návrhová 

objemová 

koncentrace 

hasiva (%)  - 

dle t ídy požáru

ODP/GWP NOAEL/LOAEL 

( %) 

Použití Pozn 

Inergen® 52% dusík, 

40% argon, 

8% CO2 

A – 39,9 

A+ - 45,7 

B – 48,1 

0/0 43/52 SHZ IG 

Argonite® 50% dusík, 

50% argon  

A – 40,3 

A+ - 45,2 

B – 47,6 

0/0 43/52 SHZ IG 

Dusík 100 % dusík A – 40,3 

A+ - 45,2 

B – 47,6 

0/0 43/52 SHZ IG 

Argon  100 % 

argon  

A – 41,9 

A+ - 49,2 

B – 51,7 

0/0 43/52 SHZ IG  

2.2 Ú innost halokarbonových hasiv p i hašení 
Z historického hlediska je halon zkrácený název pro širokou skupinu 

halogenovaných uhlovodík , odvozený z anglosaské terminologie – halogenaten 

hydrocarbon. 

V sou asnosti pod pojem halon za azujeme užší skupinu halogenderivát

uhlovodík  , tzn. pouze takové halogenderiváty, které mají ve své molekule brom. Ostatní 

slou eniny, obsahující v molekule z halových prvk   chlór, fluór, p ípadn  pak jód 

nazýváme souhrnn  halogenderiváty uhlovodík .  

Halogenderiváty uhlovodík  jsou hasiva, která pat í mezi tzv. hasiva plynná. Jejich 

samotný fyzikální stav p i +20o C  je bu  kapalný nebo plynný. Jsou to rovn ž hasiva 

bezezbytková, to znamená, že neznehodnocují hašený p edm t a nezanechávají p i hašení 
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zbytky (rezidua). Tato hasiva s sebou ovšem p inášejí i n které negativní jevy, mezi které 

zejména pat í poškozování ozónové vrstvy Zem  a podíl na globálním oteplování Zem .  

EPA (Environment protection agency - USA) a NFPA 2001 definovala poprvé 

pojem „ istá hasiva“ následovn  : „Jsou to elektricky nevodivé, prchavé nebo plynné 

hasicí látky, které nezanechávají rezidua po svém vypa ení.“  

Jak vyplývá z tabulky .2 níže, je ú innost halogenderivát  uhlovodík  dána 

p edevším hasební koncentrací, uvád nou dle použité normy mezi 3,5 až 7,0 %, p i emž 

doba vypušt ní hasiva do chrán ného prostoru je normou na ízena do 10 sekund. Je t eba 

si dát pozor na možnou zám nu projektované a hasební koncentrace. Hasební koncentrace 

je teoretická hodnota získaná v ideálních laboratorních podmínkách, tzn. že p i 

projektování se používá pojem projektovaná hasební koncentrace (design concentration), 

p i emž projektovaná hasební koncentrace obvykle p edstavuje 1,2 násobek hasební 

koncentrace. Tzn., že je v ní zahrnut 20% bezpe nostní faktor. Tento bezpe nostní faktor 

se m že podle národních požadavk  dané zem  m nit a v n kterých zemích bývá i 30 %. 
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Tabulka 2 - Hasební koncentrace halokarbonových hasiv [4; 6; 12; 22; 23; 24; 
25; 26; 27] 

P i požadavku na inertizaci výbušného prost edí methanu, izobutanu nebo propanu 

jsou hasební koncentrace zhruba 1,7 - 2x vyšší. Inertizací výbušného prost edí se v práci 

nebudu zabývat. Nejlepší vlastnosti p i inertizaci výbušného prost edí však op t vykazuje 

halon 1301. [5]

Zvláštní pozornost je v sou asné dob  nutné v novat hasivu Novec™ 1230. 

Syntetický zhášecí plyn Novec™ 1230 od 3M™ je alternativou šetrnou v i životnímu 

prost edí. V porovnání s dosud používanými chemickými hasicími prost edky p edstavuje 

nejnižší riziko pro oteplování Zem , má nejkratší dobu p etrvávání v atmosfé e a p itom 

v bec nenarušuje ozónovou vrstvu Zem . P edevším tyto kladné vlastnosti ve smyslu 

Generické 

nebo 

obchodní 

jméno 

Chemické 

složení  

Hasební 

koncentrace 

(%)  

ODP/GWP NOAEL/ 

LOAEL(%)

Použití Pozn. 

Halon 

1301 

CF3Br 3,27 plus minus 

0,37 

10/7140 5/7,5 SHZ HU 

Halon 

1211 

CH2ClBr 3,8 3/1890 0,5/0,75 PHP 

SHZ 

HU 

Halon 

2402 

C2F4Br2 NU 6/1640 5/- PHP 

SHZ 

HU 

Halotron I  CF3CHCl2 6,5 0,02/ 77 Menší než 

2/2 

PHP 

SHZ 

HU 

FM-200® CF3CHFCF3 6,16 -7,9 0/3220 9/10,5 SHZ HU 

FE 36™  C3H2F6 8,8 - 9,8 0/9400 10/15 PHP HU 

Deugen C4F10 6,25 0/8600 40/ více než 

40 

SHZ HU 

Novec™  

1230 

CF3CF2C(O)

CF(CF3)2 

5,3-5,9 0/1 10/ v tší než 

10

SHZ HU  
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ochrany životního prost edí jsou i pro budoucnost p íslibem jeho neomezeného používání. 

Novec™ 1230 nemá korozívní ú inky, není elektricky vodivý a nezp sobuje žádné škody 

a nezanechává zbytky na citlivých komponentách. Je bezbarvý, tak ka bez zápachu a p i 

pokojové teplot  kapalný. Molekuly jsou tvo ené dusíkem, fluorem a oproti jiným 

uvedeným plyn m i kyslíkem. [8] 

2.3 Rychlost hašení inertních hasiv 
Hasící ú inek inertních plyn  je tedy založen na inertiza ním ú inku p írodního 

inertního plynu. V d sledku zapln ní hašeného prostoru dusíkem, argonem nebo jejich 

sm smi v etn  oxidu uhli itého se objemový podíl kyslíku v chrán né zón  postupn

snižuje. P ívod kyslíku k ohni se p eruší, což zp sobí snížení intenzity ho ení a teploty 

v ohnisku požáru. Když teplota klesne pod kritickou hodnotu 500°C resp. hladina 

kyslíku klesne pod cca 14,5% (jiné zdroje uvádí 13,8 %), ohe  zhasne. [1] 

Z výše uvedených d vod  vyplývá, že rychlost hašení inertními hasivy je 

pom rn  malá, zpravidla do 1-2 minut po spušt ní hasicího systému. Z toho jasn

vyplývá, že k uchrán ní hodnot je v d sledku pomalejší doby hašení žádoucí 

projektovat velice kvalitní a rychlý systém detekce požáru.  

2.4 Rychlost hašení halokarbonových hasiv 
Halogenderiváty uhlovodík  hasí požár na principu chemického zásahu do pr b hu 

procesu ho ení. et zovou reakci požáru p ivedou do 3. fáze reakce (terminace) tak, že se 

jejich molekuly teplem požáru rozloží na nestálé útvary - radikály – které se spojí 

s radikály vzniklé z ho laviny a požár zlikvidují.  

Fáze terminace je tou fází, kdy dochází k zániku radikál  , které r znou formou 

bu  zbavíme energie nebo vy erpáme koncentraci reagujících látek. V chemickém 

pr myslu v této fázi reakce vznikají chemické produkty , u požáru fáze terminace odpovídá 

hašení.  

P i požáru likvidujeme volné radikály ho laviny pomocí hasiv na bázi 

halogenderivát  uhlovodík  jejich reakcí  s radikály vzniklými z hasiva jeho rozkladem 

vlivem teploty požáru. 
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Tento zp sob hašení se provádí halony nebo v  sou asné dob  halonovými 

alternativami. Nap . halon 1301 teplem požáru poskytuje radikály : 

 teplo 

CF3Br                •CF3 + Br•

Vzniklé radikály hasiva reagují s radikály ho ícího uhlovodíku a požár terminují : 

Br• +  R•               R-Br 

•CF3  +  R•                  R-CF3                                                                                                                                                   

Je tedy na míst  ohradit se oproti tvrzením, že halogenderiváty uhlovodík  hasí 

fyzikálním ú inkem – nap íklad chlazením. Toto tvrzení m lo malé opodstatn ní pouze u 

n kterých sm sí na bázi halegenderivárt  uhlovodík , nap íklad látky Halotron I. Sou ástí 

patentované sm si byl freon 14, který p ispíval k hasebnímu ú inku hasiva Halotron I 

svým chladícím ú inkem. Nicmén  ve sm si hasiva ho byla pouhá 3-4%.  

Na rozdíl od inertních hasiv nelze chemická hasiva na bázi halogenderivát

uhlovodík  použít  na hašení do hloubky rozho elých oh   (deep seated fires), proto i u 

t chto hasiv je nutná kvalitní a rychlá detekce požáru. 

Významným znakem výše popsaného zp sobu terminace radikál  ho laviny je 

rychlost hasebního zásahu, obvykle do 10 sekund. Lze tedy odvodit, že halonové 

alternativy jsou, co se týká rychlosti hašení, nejú inn jším dostupným hasivem. [6; 16] 

  



14 

3 Porovnání inertních a halokarbonových hasiv 
používaných v SHZ v R z hlediska perspektivy 
jejich užívání  

V této kapitole se budu zabývat porovnáním inertních a halokarbonových hasiv 

s ohledem na sou asné a možné budoucí restrikce v jejich používání. 

3.1 Perspektiva užívání inertních hasiv 
Jak uvádí níže uvedené tabulka . 3, inertní plyny a to jak v isté podob , tak ve 

sm sích, nepodléhají žárným restriktivním opat ením a ani se žádné takové opat ení podle 

informací zpracovatelky práce nep ipravuje

Tabulka 3 - Restrikce v užívání inertních hasiv 

Název hasiva 

dle ISO 

normy 

Obchodní 

jméno 

Popis (složení) Použití Sou asné restrikce  

IG-01 Argon istý argon  SHZ bez omezení 

IG-55 Argonite® sm s 50% dusík 50% 

argon 

SHZ bez omezení 

IG-100 N2 istý dusík SHZ bez omezení 

IG-541 Inergen® Sm s 52% dusík, 40% 

argon, 8%  CO2

SHZ bez omezení 

Lze tedy shrnout, že po stránce perspektivy používání nemají tato hasiva 

žádná omezení.  

3.2 Perspektiva užívání halokarbonových hasiv 
Vzhledem k p íznivým hasebním vlastnostem halon  a omezováním nebo p ípadn

i zastavováním jejich výroby byla a je patrná snaha o jejich nahrazování halonovými 
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alternativami, které již budou vyhovovat zásadám p ijatých mezinárodními konvencemi a 

to zejména požadavku na nulové ODP. V rámci zemí EU je velice tvrdým požadavkem a 

mnohdy i limitujícím faktorem projekce i požadavek na co nejmenší GWP navrhovaného 

hasiva. Ekonomicky tvrdé podmínky požadavk  na náklady, výzkum, vývoj a udržování 

technologie dávají možnost zejména vysp lým firmám v oblasti chemického pr myslu 

z USA (a v dnešní dob  i íny) etablovat se na sv tovém trhu s hasivy. V sou asné dob

lze konstatovat, že oblast hasiv typu halogenderiváty uhlovodík  se stala p ehlídkou 

vysp lých amerických technologií.  

Nehled  na vysoce rozvinutý chemický pr mysl, v decko - technickou a vývojovou 

základnu USA je to hlavn  proto, že pot eba halonových alternativ v USA p esahuje 

poptávku v jiných zemích. Práv  pr myslová odv tví s nasazením halonových alternativ 

jako jedin  p ijatelných hasiv jsou v USA nejvíce rozvinutá. Hlavní roli v USA však 

nesehrává stát a jeho orgány a instituce, nýbrž skupina pojiš oven, které p i pojišt ní 

významným zp sobem zohled ují p i výši pojišt ní standard v použitém hasivu a 

instalovaném hasicím za ízení.  Obrovskou roli zde p itom sehrává projekce za ízení a její 

spolupráce s pojiš ovnou a investorem. Tedy to, co v R je v dnešní doby ešeno v tšinou 

pouze u zahrani ních firem s mate skou firmou mimo R.  

Vzhledem tomu, že celosv tové restrikce jsou mén  omezující než restrikce EU, 

nebudu v práci k celosv tovým restrikcím p ihlížet.   

Tabulka . 4 uvádí restrikce v používání halogenderivát  uhlovodík  v zemích EU. 
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Tabulka 4 - Restrikce v užívání halokarbonových hasiv [ zdroj: ESTO plus 
s.r.o. – školicí modul) 

Obchodní 

název 

Chemický 

vzorec 

Další 

používané 

názvy, 

ozna ení 

Použití Restriktivní 

legislativa EU 

Popis  omezení 

HALON 

1301 

CF3Br Bromtrifluor

metan 

SHZ 1005/2009 

l.4,11 + 

744/2010 

zákaz používání 

mimo kritické použití 

HALON 

1211 

CF2ClBr Bromchlordi-

fluormetan 

SHZ  

PHP 

1005/2009 

l.4,11 + 

744/2010 

zákaz používání 

mimo kritické použití

HALON 

2402 

C2F4Br2 Dibromtetra-

fluoretan, 

chladon 

TFB, freon 

114B 

SHZ 

PHP 

1005/2009 

l.4,11 + 

744/2010 

zákaz používání 

mimo kritické použití

HALON 

1011 

CH2BrCl Bromchlor-

metan 

Chlorbrom-

metan 

CB 

PHP 

SHZ 

1005/2009 

l.4,11 + 

744/2010 

zákaz používání 

HALON 

1040 

CCl4 Tetrachlorme

tan 

Tetrachlor 

PHP 

SHZ 

1005/2009 

l.4,11 + 

744/2010 

zákaz používání 

HALON 

1201 

CHF2Br Bromdifluor-

metan 

PHP 

SHZ 

1005/2009 

l.4,11 + 

zákaz používání 
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FM-100® 744/2010 

HALON 

3,5V 

C2H5Br+C

HCl3

Sm s 

etylbromidu 

s CO2

H 3,5 

H 3,5V 

SHZ 1005/2009 

p íloha II 

zákaz výroby, 

uvád ní na trh a 

používání 

HALOTR-

ON I 

2,2-dichlor-

1,1,1-

trifluoretan 

– 96% 

CF4 +Ar – 

4% 

HCFC 123 

HCFC Blend 

B 

PHP 

SHZ 

1005/2009 

l.4,11  

zákaz výroby, 

uvád ní na trh, mimo 

letectví 

 FE 36™  C3H2F6 HFC 236 fa 

Hexafluorpro

pan 

PHP 

SHZ 

Na ízení EP a 

rady .517/2014 

kontroly t snosti, 

certifikace osob, 

zna ení, eviden ní 

knihy 

 FM-200® C3HF7 HFC 227ea 

heptafluorpro

pan 

PHP, 

SHZ 

Na ízení EP a 

rady .517/2014 

kontroly t snosti, 

certifikace osob 

zna ení, eviden ní 

knihy 

Perfluor-

propan 

C3F8 CEA 308 SHZ Na ízení EP a 

rady .517/2014 

kontroly t snosti, 

certifikace osob 

omezení uvád ní na 

trh 

zna ení, eviden ní 

knihy 
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Halogenderiváty uhlovodík  jsou tzv. chemicky vytvo ené plyny nebo také asto 

ozna ované pouze jako chemické plyny. Jako první chemický plyn byl v hojném množství 

využíván hasicí plyn s ozna ením Halon 1301. Jeho hasební ú inky a nízké hasební 

koncentrace byly ideální pro použití v systémech plynového SHZ. Ovšem jeho vlastnosti 

nejsou v souladu s dnešním environmentálním celosv tovým názorem a proto bylo již v 

roce 1997 Montrealským protokolem jeho použití krom  výjimek zakázáno resp. siln

omezeno. Fyzikální a chemické vlastnosti Halonu 1301 jsou velice agresivní v i p írod  v 

podob  silného skleníkového plynu - GWP, s reakcí s ozónovou vrstvou Zem  - ODP a 

svojí délkou životnosti v atmosfé e - ALT (zkr. GWP – Global Warming Potential , ODP - 

Ozone Depletion Potential; zkr. ALT - Atmospheric Life Time). V sou asné dob  je 

zákonem povolen provoz za ízení pouze v p ípadech tzv. kritického použití- armáda, 

výzkum a vývoj, letectví a jaderné elektrárny. 

 Deugen C4F10 CEA 410 

perfluorbutan 

SHZ Na ízení EP a 

rady .517/2014 

kontroly t snosti, 

certifikace osob 

omezení uvád ní na 

trh 

zna ení, eviden ní 

knihy 

Saclon II 

ECO 

CH2FCF3 - PHP 

SHZ 

Na ízení EP a 

rady .517/2014 

kontroly t snosti, 

certifikace osob 

omezení uvád ní na 

trh 

zna ení, eviden ní 

knihy 

NOVEC™  

1230 

CF33CH22

C(O)CF(C

F3)2 

1,1,1,2,2,4,5,

5,5-

nonafluoro-4-

(trifluoromet

hyl)-3-

pentanone 

SHZ Na ízení EP a 

rady .517/2014 

bez omezení 
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Zákaz používání Halonu 1301 umožnilo uvedení alternativní náhrady v podob

plynu pod ozna ením HFC 227ea (heptafluoropropan, CF3-CHF-CF3), obecn  známého 

pod ozna ením FM-200®, jehož výrobcem je americký koncern DuPont. Parametry tohoto 

plynu jsou v dnešní dob  pouze áste n  v souladu s ochranou p ed zm nami klimatu. 

Jedná se o silný skleníkový plyn, který nemá žádné faktické omezení v používání 

Kjótským protokolem ani Na ízením evropského parlamentu a rady ES o n kterých 

fluorovaných skleníkových plynech ES . 842/2006 a 517/2014. Ú inky hasicího plynu na 

lidský organismus se projevují p i vyšších koncentracích než je b žná návrhové hasební 

koncentrace. Ta iní 7,9 %, p i emž hranice NOAEL (nejnižší hranice, p i které byly 

pozorovány škodlivé ú inky) iní 9 %. Proto je tzv. bezpe nostní rozmezí velice malé a je 

na to t eba dbát p i návrhu systému. Nicmén  všichni výrobci chemických plyn  resp. i 

p írodních plyn  primárn  nedoporu ují setrvávat v chrán né místnosti s vypušt ným 

plynem i se úmysln  vystavovat ú ink m t chto plyn . Klasické použití plynu HFC227ea 

je v serverovnách a po íta ových místnostech. 

Velice podobné vlastnosti mají i další plyny ve stejné chemické skupin

distribuované pod ozna ením FE 13™ (HFC 23) - v R se nepoužívá- a FE 36™ (HFC 

236fa). Parametry t chto plyn  jsou však výrazn  horší oproti plynu FM-200® a nelze tedy 

vylou it, že výše zmín né skleníkové plyny mohou být v blízké budoucnosti omezeny. 

Navíc hasivo FE 36™  bylo v nových normách pro projektování stabilních hasicích 

za ízení vy azeno z d vodu „ nestabilní a nejednozna né hasební koncentrace“. [6; 12] 

Vhodným ešením situace v oblasti chemických hasiv se z hlediska ekologické 

perspektivy jeví nov  vyvinutý hasební plyn pod názvem Novec™ 1230 firmy 3M 

(ozna ení FK-5-1-12 dle ISO 14520, CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Tato nová substance pat í 

do chemické skupiny fluorketon  a zcela potla ila negativní parametry zmín né 

halonfluorovodíkové skupiny. P i atmosférickém tlaku se hasební plyn vyskytuje v 

nevodivé kapalné podob , která se relativn  pomalu odpa uje. Vliv na lidské zdraví je 

stejný jako v p ípad  ostatních chemických plyn , tj. hasební koncentrace je nižší než 

toxická hranice. Zde je však rozmezí o mnoho širší, návrhová koncentrace iní typicky 

5,3 % a NOAEL 10 %. Chemická hasiva obecn  mají velmi malé prostorové nároky a je 

možno je bez problém  instalovat i do stísn ných prostor  menších serveroven. [8] 
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4 Základní srovnání inertních a halokarbonových 
hasiv používaných v SHZ v R z hlediska jejich 
ú ink  na lidský organismus p i hašení 

Jak napovídá název této kapitoly, budu se zde zabývat ú inkem zkoumaných hasiv 

na lidský organismus. Jak bude popsáno dále, mezi inertními a halokarbonovými hasivy je 

co do ú ink  na lidské zdraví podstatný rozdíl a i ten je t eba brát v úvahu p i jejich 

projektování a užití. 

4.1 Ú inky inertních hasiv na lidský organismus 
Na rozdíl od SHZ s CO2, isté inertní plyny mají široké použití a mají velké 

výhody zejména tam, kde je nemožné vylou it p ímé ohrožení lidí unikajícím hasivem. 

Akutní ohrožení lidí nastává, až když koncentrace zbytkového kyslíku klesne pod 8.5 %. 

To odpovídá atmosférickému vzduchu pro dýchání ve výškách okolo 7500 m. 

Na druhé stran , typická koncentrace po ukon ení hasicího procesu - 12 

objemových % kyslíku, která platí pro v tšinu ho lavých látek, je porovnatelná s 

atmosférou na vrcholu hory vysoké asi 5000 m.  

Inertní plyny jsou sou ástí p írodního atmosférického vzduchu, který dýcháme, a je 

pln  ekologický a netoxický. 

Inertní plyny se skladují v tlakových nádobách v plynném stavu pod tlakem 200 

nebo 300 bar . Do chrán ného prostoru se vypouští v plynném stavu p es trysky. P i 

vypoušt ní inertních  plyn  nenastává významn jší pokles teploty a proto se netvo í mlha. 

Mimo to po úsp šném uhašení požáru zapln ním inertním plynem nemají složky požární 

ochrany ztížený p ístup do chrán ného prostoru. 

Hladina hluku zp sobená zaplavováním hasicího prostoru inertními hasivy je 

v sou asné dob  omezena reduktory v podstat  u všech používaných systém .  

M rná hmotnost inertních hasiv je podobná jako m rná hmotnost atmosférického 

vzduchu a p i zaplavování  chrán ného prostoru se inertní plyn dob e míchá s okolním 

vzduchem. Zkoušky hašení požáru inertními plyny ukázaly velmi stabilní atmosférické 

podmínky v hašeném prostoru díky nízkému poklesu teploty rozloženému na delší asové 
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období. Díky tomu je požadovaná hasicí koncentrace dodržená po dobu 10 minut, tak jako 

to vyžadují mezinárodní p edpisy pro projektování, nap . ISO 14520, za p edpokladu, že 

hašený prostor je dostate n  ut sn ný. 

Ekologická kompatibilita inertních plyn  také umož uje úpln  bezproblémové 

odvedení hasicí látky z prostoru zapln ného inertním plynem. Po úsp šném uhašení požáru 

je možné inertní plyn vypustit do okolního prost edí p es ventila ní systém okenními 

otvory v hašeném prostoru, ovšem za p edpokladu, že ho ením nevznikly jedované plyny. 

Když by v hašeném prostoru v dob  zapln ní inertním plynem z staly osoby v 

d sledku zran ní a nemohli by odejít do bezpe í, vdychování jedovatých plyn  vzniklých 

ho ením by zmírnila zvýšená koncentrace inertního plynu ve vdechované atmosfé e, 

protože v decké studie dokázaly, že rychlost dýchání lidí se v takovýchto podmínkách 

automaticky zpomalí  

Tento ú inek je jednou z hlavních výhod samotných inertních plyn  proti sm si 

inertních plyn , nap íklad proti Inergenu® – což je sm s dusíku, argonu a oxidu uhli itého. 

Po vypušt ní Inergenu® koncentrace oxidu uhli itého v chrán ném prostoru dosáhne asi 3 

objemové %, což zp sobí velké zvýšení frekvence dýchání. Z tohoto d vodu by osoby 

uv zn né v chrán ném prostoru vdechovaly víc jedovatých plyn , což je negativním 

vedlejším ú inkem sm sí inertních plyn  obsahujících oxid uhli itý. Naproti tomu istý 

inertní plyn automaticky snižuje frekvenci dýchání lidí. Na druhé stran  je t eba 

podotknout, že práv  zvýšení intenzity dýchání lidí v prostoru vypušt ní hasiva Inergen® 

je dodavatelem hasiva uvedeno jako jeho hlavní p ednost. Konkrétní vyhodnocení t chto 

dvou protikladných tvrzení by zcela jist  vy ešil pouze výzkum a praktické zkoušky a 

pokusy na velkém vzorku dobrovolník .[2] 

SHZ s inertními plyny jsou v sou asné dob  brány za systém - p i maximálnímu 

vztahu k ochran  životního prost edí a lidského zdraví - jako nejlepší možná varianta, jaká 

se na trhu vyskytuje. P i hašení s inertním plynem se využívá principu „nahrazení kyslíku“. 

To v podstat  má za d sledek snížení úrovn  kyslíku z b žných 21 % na hladinu kolem 10 

– 14 %. V této hladin  se v tšin  b žných požár  nedostává pot ebný kyslík k rozvoji ohn

a po krátké chvíli zhasnou, ale je to stále dostate ná koncentrace pro p ežití lov ka. 
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Jako první hasební plyn se objevil oxid uhli itý (CO2) a to už za átkem 20. století 

(1910) v podob  hasicích za ízení pro ochranu transformátor  od spole nosti Siemens. V 

dnešní dob  je tento plyn využíván také pouze pro bezobslužné prostory typu generátor

nebo trafostanic. Jeho hasební ú inky jsou velmi dobré p i použití relativn  nízké 

koncentrace pro zdolání požáru. Obsah CO2 ve vzduchu iní cca 0,03 %, avšak jeho ú inky 

na lidský organismus jsou velice zásadní. Již malé zm ny koncentrace oxidu uhli itého 

jsou živým organismem velice citliv  vnímány. Koncentrace CO2 cca 5 % objemu má 

výrazný biologický ú inek na lov ka v podob  silných bolestí hlavy, poruchy krevního 

ob hu, svalové k e e až po ztrátu v domí pop . smrti. Lze tedy íci, že v sou asné dob

dochází k ur itému odklonu od tohoto plynu vzhledem k jeho negativním vliv m na lidský 

organismus. Navíc hustota CO2 je tém  2krát v tší než u vzduchu a tedy dochází k jeho 

hromad ní v úrovni podlahy. Oxid uhli itý pat í do skupiny tzv. p írodních plyn  a z stává 

chemicky stálý i po op tovném uvoln ní do atmosféry, tedy poté, co splnil sv j ú el. Tento 

plyn také spadá do kategorie "skleníkových plyn " a je použit jako etalon (GWP = 1, zkr. 

Global Warming Potential) pro porovnávání skleníkových ú ink  pro ostatní plyny. [6] 

Dalšími plyny, které spadají do kategorie p írodních hasebních plyn  jsou argon 

(Ar) a dusík (N2). Jejich získávání probíhá formou destilace ze zkapaln lého vzduchu. 

Výroba v p ípad istého argonu (ozna ení IG-01 dle ISO 14520, GWP = 0) je finan n

náro n jší v p epo tu na získaný objem, jelikož se v ovzduší nachází pouze v hodnot  cca 

0,93 %. Ú inky argonu na lidský organismus jsou p i normotlakých podmínkách 

zanedbatelné. Pouze jeho hustota je vyšší než hustota vzduchu a tedy zvyšuje i dýchací 

odpor plic. Argon je zcela inertní plyn a jeho použití je vhodné p evážn  pro ochranu 

speciálních rizik jako je zabezpe ení sklad  radioaktivních látek, cenných um leckých d l 

a p i ochran  materiál , kde hrozí chemická reakce s hasebním médiem. P íkladem mohou 

být materiály s tzv. metalickým ho ením jako je ho ík (Mg), lithium (Li) nebo sodík (Na). 

Obdobné hasební ú inky resp. fyzikální vlastnosti p i styku s ohn m má i nejvíce 

zastoupený plyn v zemské atmosfé e, tj. dusík s procentuálním zastoupením 78,03%. 

Hustota dusíku (ozna ení IG-100 dle ISO 14520, GWP = 0) je tém  shodná s hustotou 

vzduchu a tedy nedochází ke zvyšování koncentrací v úrovni podlahy nebo stropu. Tato 

skute nost vytvá í z dusíku základní levný pilí  pro plynová hasicí za ízení v podob

istého dusíku nebo sm sí s jinými plyny. Z léka ského hlediska jde o plyn zcela inertní 
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v i lidskému t lu a za normotlakých podmínek je v t le dosp lého lov ka rozpušt ný asi 

1 litr dusíku. Použití tohoto plynu je všestranné od ochrany po íta ových center, 

kabelových kanál , archív , muzeí až po trafostanice. [6] 

Nej ast ji používanými hasebními plyny pro SHZ v budovách jsou istý dusík, 

Argonit a Inergen®. Argonit je sm s argonu a dusíku v pom ru 1:1, Inergen® pak 

obsahuje 8 % CO2 na úkor argonu. Vzhledem k hasebnímu ú inku inertních plyn

založeném na snížení obsahu kyslíku ve vzduchu pod mez nutnou k ho ení je ale 

bezpodmíne n  nutné zajistit bezpe nou evakuaci osob v co nejkratší dob , jelikož dýchání 

je v takové atmosfé e sice možné, ale velmi obtížné a vzhledem k toxickým zplodinám 

ho ení i nebezpe né. 

Nevýhodou inertních hasiv je pot eba skladování velkého množství plynu - obvykle 

se proto systémy navrhují tak, že se pro všechny chrán né místnosti v budov  používá 

spole ná zásoba, která je v p ípad  požáru pomocí tzv. sek ních ventil  sm rována do 

místa ohrožení. [6] 

4.2 Ú inky halokarbonových hasiv na lidský organismus 
Do skupiny hasiv na bázi halogenovaných uhlovodík  pat í etné technicky velmi 

významné látky, asto látky vyráb né v miliónech tun ro n  a velmi široce používané i 

jako rozpoušt dla i odmaš ovadla, jako základní látky pro výrobu d ležitých plastických 

hmot (nap . vinylchlorid a chloropren), látky používané v chladírenské technice, 

v elektrotechnice atd. Pat í sem i skupina látek insekticidních a n které slou eniny, které 

byly nebo jsou používány v léka ství. Obecn  je p itom toxický ú inek halogenovaných 

uhlovodík  velmi výrazný. Kdyby m la být jmenována skupina organických látek, která je 

z hlediska pr myslové toxikologie nejvýznamn jší, padla by asi vzhledem k této široké 

expozici a ú ink m volba na halogenované uhlovodíky. Toxikologická a hygienická 

problematika halogenovaných uhlovodík  p er stá také již dlouho a nejz eteln ji rámec 

pom rn  úzkých aspekt , daných expozicí jednotlivých nebo skupin p i jejich výrob i 

používání a stává se problematikou hygienickou. 
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U halogenovaných uhlovodík  se setkáváme s rozsáhlou škálou ú ink , s ú inkem 

dráždivým, s ú inky na nervstvo, s ú inkem hepatotoxickým, nefrotoxickým a 

kardiotoxickým, s mutagenitou, teratogenitou, karcinogenitou a s adou ú ink  dalších.  

Dráždivý ú inek t chto látek je zvlášt  výrazný. P i vstupu do postranního et zce 

aromatických uhlovodík  zvyšuje brom a jod dráždivost více než chlor, dráždivé ú inky 

halogenovaných cyklických uhlovodík  nejsou však nikterak omezeny na slou eniny 

tohoto typu a velmi siln  se mohou projevit i u látek halogenovaných v jád e (nap . 

hexachlorcyklopentadien p irovnává se k fosgenu). 

 Ú inky halogenovaných uhlovodík  na nervstvo lze  charakterizovat jako depresi 

centrální nervové soustavy (dále jen CNS)  nebo jako ú inek narkotický, u ady 

významných cyklických halogenovaných uhlovodík  i jako stimulaci CNS, po níž však 

asto následuje perioda hlubokého útlumu. Pravidlo o narkotickém ú inku alifatických 

derivát  a stimula ním ú inku derivát  cyklických má však adu výjimek a také sta í 

nepatrné strukturní zm ny k vyvolání velkých rozdíl .  

Po po áte ních známkách deprese nebo (vzácn ji) stimulace CNS se mohou p i 

otrav  n kterými halogenovanými uhlovodíky objevit i p íznaky komplikovaného 

ovlivn ní innosti úst edního nervstva, které jsou klinicky dosti neur it  ozna ovány  nebo 

poškození nervstva periferního. Schematicky nelze snad tyto ú inky vystihnout jinak než 

jejich ozna ením jako pozdní ú inky neurotoxické. Jejich podkladem mohou být 

morfologické zm ny a mohou pak zanechat trvalejší následky. 

Hepatotoxický, nefrotoxický a kardiotoxický ú inek  i ú inky na další orgány lze 

s v domím velmi zna ných rozdíl  v intenzit  ozna it u halogenovaných uhlovodík  za 

všeobecné. Protože se p íznaky takového poškození neobjevují obvykle ihned, ozna ují se 

jako ú inky  pozdní. Dochází-li k nim po expozici jednorázové, p i akutní otrav , mluví se 

pak o dvojfázovém ú inku halogenovaných uhlovodík , p i emž první fází 

(bezprost edním ú inkem) rozumí se hlavn  p íznaky narkotického i stimula ního ú inku 

a druhou fází (pozdním ú inkem), která následuje po n kolika dnech, p íznaky 

hepatotoxického nebo jiného orgánového, asto s morfologicky zjistitelného v etn  výše 

zmín ných ú ink  neurotoxických. Toxické ú inky chronické expozice nebo opakovaných 

v tších expozic nelze v tšinou od p íznak  akutní otravy a jejích následk  ost e odd lit a 

projevy chronické otravy spadají asto s t mito pozdními ú inky v jedno. 
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Je t eba zd raznit, že mezi intenzitou bezprost edních ú ink  a intenzitou ú ink

pozdních není u jednotlivých látek úm rnosti a že se n kdy toxicitou halogenovaných 

uhlovodík  myslí pouze nebo alespo  hlavn  intenzita pozdních ú ink . Mezi 

halogenovanými uhlovodíky jsou látky pom rn  slabé, které jsou proto ozna ovány za 

málo toxické, i látky, které jsou velmi nebezpe né pro možnost ireverzibilního poškození 

orgán , aniž by m ly zvláš  silné ú inky bezprost ední.. 

U pozdních ú ink  nikdy nejde o poškození jediného orgánu nebo systému, hlav

ú inek hepatotoxický a nefrotoxický nevyskytující se izolovan  ani u látek, které jsou 

pokládány za typické látky hepatotoxické . U n kterých látek se zd raz uje  spíše 

hepatotoxicita , u jiných nefrotoxicita . Ú inek na pankreas , na srdce a na cévy, na slezinu 

a na nadledviny se uvádí  pouze u n kterých halogenovaných uhlovodík , nelze však 

vylou it, že je, by  v nepatrné mí e, u všech. Totéž platí o poškození krvetvorby . U ady 

látek této skupiny je vliv na krvetvorbu popisován  a jsou zprávy i o p ípadech 

agranulocytózy , asto jde však o smíšenou expozici. 

Karcinogenita a p íbuzná mutagenita a teratogenita i embryotoxicita 

halogenovaných uhlovodík  je otázkou velmi živ  diskutovanou a dosud otev enou. Vazba 

halogen – uhlík je organismu zcela cizí a nechybí názory, že všechny halogenované 

slou eniny jsou potencionálními karcinogeny. Vznik nádor  u lidí je prokázán po expozici 

vinylchloridu, u zví at byly nádory zjišt ny po aplikaci ady halogenovaných uhlovodík , a 

to nejen po derivátech karcinogenních kondenzovaných uhlovodík , nýbrž i po 

slou eninách jednoduchých.  

Za specifické ú inky lze pokládat zakalení rohovky, kostní a kožní onemocn ní  

Všeobecn  zvyšuje vstup halogenu toxicitu a halogenované uhlovodíky jsou látky 

zdravotn  nebezpe n jší než mate né uhlovodíky.  

Spolehliv  platí pro alifatické halogenované uhlovodíky pravidlo, že zdravotn

nebezpe n jší jsou ty slou eniny, u nichž je halogen rozložen na více uhlík . O tom, jak 

závisí zdravotní nebezpe nost na stupni halogenace, zda se stoupajícím po tem 

halogenovaných atom  v molekule stoupá i klesá, nelze vyslovit žádná obecn ji platná 

pravidla. Se stoupající molekulovou hmotností m ní se v homologických adách i fyzikální 

vlastnosti látek a jejich zdravotní nebezpe nost je tím ovšem i ve skupin  halogenovaných 

uhlovodík  výrazn  ovlivn na. [3] 
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5 Souhrn porovnání inertních a halokarbonových 
hasiv  

5.1 Pozitiva inertních hasiv 
Inertní hasiva (IG) byla p i jejich uvedení na trh nazývána jako hasiva budoucnosti, 

mezi jejichž hlavní pozitiva pat í: 

A. Nemají negativní ú inky na lov ka p i vypušt ní hasiva a správném projektování 

SHZ za p edpokladu nep ekro ení asových údaj  uvedených v závazných normách pro 

projekci, nap . SN EN 15004, ISO 14520, NFPA 2001, VdS.  

Došlo se k názoru, že by lidé nem li trp t nep íznivými ú inky zp sobených 

hypoxií za p edpokladu, že jsou spln na následující kritéria: 

• koncentrace kyslíku nesmí klesnout pod 10 % po celou dobu p ítomnosti 

lidí 

• p sobení prost edku p i koncentraci kyslíku mezi 12 % a 10 % nesmí 

p ekro it 1 minutu 

• p sobení prost edku p i koncentraci kyslíku mezi 12 % a 15 % nesmí 

p ekro it 10 minut.[14]  

U hasiva Inergen® za p ítomnosti oxidu uhli itého a p i znalosti prosp šných 

ú ink  zvýšené koncentrace vdechovaného kysli níku uhli itého na okysli ování krve a 

ob h krve v mozku, jsou kritéria, která je t eba dodržet následující :   

• koncentrace kyslíku nesmí klesnout pod 10 % po celou dobu p ítomnosti 

lidí 

• p sobení Inergenu® p i koncentraci kyslíku mezi 12 % a 10 % nesmí 

p ekro it 3 minuty 

• p sobení Inergenu® p i koncentraci kyslíku mezi 12 % a 15 % nesmí 

p ekro it 20 minut 

• kone né úrovn  CO2 musí být v rozsahu 2,5 % a 5 %.  [14] 
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V situaci, kdy ohe  ho í bez žáru, je p ísada oxidu uhli itého ve sm si inertního 

plynu výhodná. Podrobné vyhodnocení možných rizik zplodin rozkladu nebo ho ení 

uvažoval s d sledky p ítomnosti CO2 v situaci, kdy ohe  ho í žárem. U takové situace je 

t eba konstatovat, že zvýšená hladina CO2 pom že zachovat normální funkci v domí práv

v d sledku pozitivních ú ink  na sycení krve kyslíkem a podpo ení krevního ob hu 

v mozku a tím usnadnit odchod lidí z místnosti. Na druhé stran  však vyvolané hlubší a 

rychlejší dýchání a možné zkrácení doby zadržení dechu m že zvýšit t lesný p íjem 

toxických látek z ho ení. Relativní d ležitost obou t chto faktor  je obtížné odhadnout a 

bude záviset na konkrétní situaci.  

Tyto výše uvedené skute nosti, platné pro hasivo Inergen®, které byly ov eny 

mnoha experimenty, však doposud nenašly odezvu v normách pro projektování inertních 

hasiv a SHZ platných v EU a inertní plyny a jejich sm si jsou co do možnosti setrvání lidí 

v hašeném prostoru posuzovány jednotn . [2] 

B. Všechny p írodní plyny, používané jako inertní hasiva, se získávají z atmosféry. 

Tyto plyny jako hasební látky jsou proto kdykoliv voln  dostupné. To umož uje rychlé 

pln ní i znovupln ní hasicího systému po jeho použití, p ípadn  p i samovolném úniku 

hasiva. 

Tato relativní výhoda opakovaného pln ní neexistuje v p ípadech, kde je pouze 

malý po et dodavatel  se zvláštní  licencí na pln ní p edem smíchaných plyn  (Argonite®, 

Inergen®) nebo plnící stanice nemá dostate né technické zázemí.  

Stav istoty ovzduší je jedním ze t í nejd ležit jších environmentálních faktor , 

p sobících na lidské zdraví. P estože poživatiny a pitná voda jsou zdrojem celkové zát že 

lov ka toxickými látkami ve výši cca 85% celkové zát že, lze na druhé stran  vhodnou 

volbou jejich složení p edcházet nebo minimalizovat nebezpe í intoxikace. lov k však 

pr m rn  vdechne a vydechne 15 až 20 m3 vzduchu (18 – 24 kg) za den, takže i nepatrné 

koncentrace škodlivin v ovzduší mohou výrazn  ovlivnit jeho zdraví. Na rozdíl od volby 

potravin a vody si navíc lov k m že jen t žko „vybírat“ mezi r znými druhy atmosféry. 

[7]

C. Inertní plyny jsou ekologicky neškodné a proto prostor zaplavený hasicím 

plynem je možné po úsp šném uhašení požáru v trat ventila ními systémy nebo jednoduše 

okny, pokud v dob  požáru nevznikly škodlivé plyny.  
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D.  Všechny inertní plyny je možné bez problém  použít na úplné zaplavení 

jednoho nebo více hasebních úsek .  Díky skladování plyn  pod vysokým tlakem je možné 

je použít i v kombinaci s rozsáhlými a složitými potrubními rozvody a také v p ípadech 

kde je zna ná vzdálenost mezi nádobami ve strojovn  a zónou hašení – což je i zásadní 

rozdíl proti systém m založených na použití chemických plyn . 

5.2 Negativa inertních hasiv 
A. A koliv avizovaná hasiva budoucnosti – inertní plyny – našla své uplatn ní na 

trhu, p esto jejich používání provází ada negativních jev . Ty jsou dány jednak 

samotnými vlastnostmi inertních plyn , ale také tím, že n která p sobení inertních plyn

na lov ka a pobyt lov ka v atmosfé e s ochuzeným množstvím kyslíku je doposud 

p edm tem léka ského zkoumání a v deckých studií. 

B. Pe liv  je t eba rovn ž dbát na to, aby si lidé, kte í mají známé zdravotní 

potíže, jako nap . srde ní nebo dýchací, byli v domi toho, že se v žádném p ípad  nesmí 

vystavit ú ink m atmosféry s nedostatkem kyslíku nebo atmosféry s jakýmkoliv hasebním 

prost edkem, které by je mohl ohrozit.  

C. Jednou z nevýhod inertních hasiv (a n kdy i chemických hasiv, zejména pak 

p i tlaku v nádobách 42 bar  ) je nutnost provedení testu integrity místnosti. Tato nutnost, 

jak bylo e eno, se ob as promítá i do požadavk  na chemická hasiva, nicmén  zde jsou 

názory jednotlivých výrobc  SHZ zna n  rozporuplné a odpov  na nutnost testu integrity 

místnosti a zejména pak na použití p etlakových klapek u chemických hasiv nedávají ani 

autorizované osoby. Je to hlavn  proto, že SHZ se v R necertifikuje jako ucelený systém 

v etn  projek ního SW, ale certifikují se samostatn  jednotlivé komponenty systému.  U 

systém  s inertními hasivy je však použití p etlakových klapek zásadní a naprosto 

nevyhnutelné. 

P i aplikaci inertních plyn  je nutné vždy pamatovat na zabudování p etlakových 

klapek, které umožní vyrovnání tlaku a vytla ení ásti vzduchu mimo chrán ný prostor. V 

pr b hu vypoušt ní p írodních plyn  (dle norem 60 sekund) vzniká uvnit  chrán ného 

úseku p etlak, který m že dosáhnout velmi vysokých hodnot - až n kolik tun/m2 . V 

p ípad  vypoušt ní chemických plyn  je vždy individuální otázkou zda je nutné instalovat 

p etlakové klapky. Dle posledních výzkum  v USA spole nosti Retrotec je instalace 
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p etlakových klapek vyžadována jak pro p etlak, tak pro podtlak, který byl dosud obecn

zanedbáván. 

Sou ástí každého plynového SHZ musí být ovládací a detek ní ást, která zajistí 

v asnou detekci požáru a zajistí provedení všech nezbytných úkon  spojených s 

vypoušt ním hasiva do chrán ného prostoru. Spoušt ní plynového SHZ je realizováno bu

pomocí vlastního detek ního systému, který vyhodnocuje stav chrán ného prostoru a dále 

ídí hasicí proces (spušt ní ventilu, zp tnou kontrolu apod.), nebo jako ídicí len m že být 

použita tzv. hasicí úst edna, napojená na již existující objektovou požární signalizaci 

(EPS). 

Spušt ní systému je typicky možné t emi zp soby: automatická detekce požáru 

pomocí požárních hlási  v chrán ném prostoru (pro spušt ní jsou nutné dva signály z 

d vodu eliminace poruchy), manuáln  elektricky pomocí spoušt cího tla ítka a manuáln

pomocí mechanické spoušt  umíst né p ímo na lahvi s hasicí látkou. 

Pro správný ú inek hasiv je pot eba, aby byla v chrán ném prostoru zachována 

požadovaná koncentrace po dobu alespo  10 minut (dle SN EN 15004-1, v USA je dle 

NFPA 2001 požadavek udržet koncentraci min. 10 minut, nejmén  však do doby p íjezdu 

hasi , což je smyslupln jší na ízení). Z toho d vodu se p ed zabudováním systému SHZ 

provádí zkouška t snosti prostoru (tzv. Door Fan Test). Principem zkoušky je vytvo it v 

místnosti malý p etlak resp. podtlak (nap . 30Pa). Tlak se vytvá í pomocí ventilátoru s 

p esnou regulací pr toku vzduchu. Pomocí p esného manometru dojde ke komparaci 

tlakových úbytk  a spole n  s množstvím vhán ného vzduchu lze vypo ítat celkovou 

plochu net sností v m eném prostoru. Z ní je následn  vypo ítána doba, za kterou klesne 

koncentrace hasiva pod stanovenou mez. V p ípad  nevyhovujících výsledk  je pot eba 

místnost lépe ut snit a zkoušku opakovat. Typická problematická místa jsou kabelové 

prostupy, otvory vzduchotechniky apod.[13] 

Test integrity neboli prostorová zkouška t snosti pro plynné hasicí prost edky se 

nazývá Doof Fan Test (DFT) – na obrázku níže je pak typické za ízení, které se k testu 

integrity místnosti používá.   
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Obrázek 2 - Door Fan Test [foto autor] 

DFT se provádí, jak bylo e eno, p i zabezpe ení prostor  SHZ plynnými hasicími 

prost edky, kdy se snažíme dosáhnout jejich co nejdelšího asového p sobení v p edepsané 

koncentraci a výšce. K dosažení tohoto cíle je t snost a tedy tím hlavn  ú innost SHZ  

v chrán ném prostoru jedním z rozhodujících kritérii, kterou je dodavatel SHZ povinen 

investorovi p i p edání díla, tj. uvedení SHZ do innosti, a potom p i pravidelných 

kontrolách, zabezpe it a následn  i prokázat. 

asto se pomocí DFT ukáže, že zamýšlený prostor SHZ na plynné hasicí 

prost edky je nedostate n  ut sn n (zejména kabelové a potrubní prostupy, okna, dve e, 

VZT apod. ) a to v sou tu všech ploch m že vést k tomu, že jišt ný prostor nedosahuje ani 

nejnižších požadavk  na asový p esah p sobení hasiva v p edepsané a projektem 

nastavené koncentraci. 

Prostorová zkouška t snosti (DFT) toto vše spolehliv  zjistí, což je z hlediska 

náklad  dodavatele, ale i investora výhodn jší, než zkoušet asový p esah s použitím 

velkého množství plynných hasicích prost edk  - který se ve v tšin  p ípad
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z ekonomických d vod  stejn  neprovádí. Existující net snosti budou pomocí tohoto testu 

lokalizovány a ú innost SHZ prokázána. 

S tlakovým ventilátorem umíst ným v p ístupových dve ích jišt ného prostoru se 

vytvá í nejd íve podtlak a pak p etlak v nastaveném rozsahu dle hydraulického výpo tu. Z 

tlakového rozdíl  uvnit /ven a teplot se pomocí programových prost edk  a hydraulického 

výpo tu vyšet uje existující pr sak a asový p esah b žných zhášecích plyn .  

Po tomto provedeném testu a p i pravidelné údržb  a servisu má zákazník jistotu, že 

jeho investované peníze do SHZ spolehliv  ochrání jeho majetek. 

Výhodou prostorové zkoušky t snosti jsou relativn  nízké náklady, rychlost, 

jednoduchost provedení a opakovatelnost zkoušky, snadné nastavení a rychlá lokalizace 

net sností, ekologická nezávadnost zkoušek a spolehlivé ov ení hydraulického výpo tu. 

Nevýhody zkušebního zaplavení prostor  plynem bez provedení DFT by byly 

vysoké náklady, asová náro nost a asové prostoje zam stnanc .  

Místa obvyklých míst net sností jsou pak kabelové prostupy a prostupy kabelových 

kanál , prostupy potrubí, klimatiza ní a ventila ní kanály, dve e a revizní klapky, dvojité 

stropy a dvojité podlahy a prostupy lehkými stavebními konstrukcemi 

Zna nou nevýhodou p i používání inertních hasiv je i výše uvedená nutnost 

umíst ní p etlakových klapek uvnit  chrán ného prostoru. Krom  finan ního aspektu je 

nutné sledovat i ob asné narušení designu chrán ného prostoru a sou asn  jsou nutností i 

praktické zkušenosti p i navrhování p etlakových klapek. Rovn ž tak velké zkušenosti 

vyžaduje i pat i né nastavení okamžiku otev ení p etlakových klapek v p ípad  spušt ní 

SHZ a zp sob jejich otev ení.  Posunutí zdí z leh ených materiál  není p i vadném 

nastavení otev ení nebo zav ení p etlakových klapek p i spušt ní SHZ žádnou zvláštností. 

D. U n kterých látek, které ke svému ho ení pot ebují podstatn  mén  kyslíku 

(nap . acetylén, oxid uhelnatý a kyslík), je nutné koncentraci inertního plynu podstatn

zvýšit. 
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5.3 Pozitiva halokarbonových hasiv 
Halokarbonová hasiva mají za sebou dlouhou historii používání a proto lze íci, že 

jejich výhody a nevýhody jsou zmapovány podstatn  lépe, než je tomu u inertních plyn . 

Mají za sebou historii danou obrovským boomem v 60. letech 20. století a následn

snahami o jejich úplný zákaz p i zjišt ní jejich negativních ú ink  na poškozování ozónové 

vrstvy Zem  a podíl na skleníkovém efektu. 

Je známo mnoho studií a praktických zkoušek pro bezpe né používání hasiv na bázi 

halogenderivát  uhlovodík  – zejména od expert  NEAG. [14]  

Jako porovnávací hledisko se použil halon 1301. Zvlášt  pot ebné bylo pokusit se o 

stanovení koncentrací, jejichž p ekro ení by vyžadovalo zavést technické ízení, jež by 

vylou ilo automatické spušt ní systému, jestliže jsou p ítomni lidé. Touto koncentrací je u 

halonu 1301 koncentrace 6 %. 

Je d ležité zd raznit, že kritéria bezpe ného použití stanovená NEAG vycházela 

z poznání, že je pravd podobná pouze krátká doba (tj. n kolik minut) necht ného 

vystavení ú ink m prost edku. Neplatí to pro p ípady, kdy je dobrovolné nebo delší dobu 

trvající vystavení ú ink m bu  zám rné, nebo pravd podobné. Jakákoliv taková situace by 

vyžadovala oprávn ní na základ  formálního posouzení rizik a je pravd podobné, že by 

vyžadovala, aby byl v blízkosti umíst n dýchací p ístroj.  

Nutnost, aby byl plynový hasicí systém automaticky ízen, jsou-li p ítomni lidé, 

musí být uvažována jako sou ást posouzení rizik p i navrhování nebo konstruování 

systému.  

I když tabulka .5 obsahuje doporu ení, aby byly maximální koncentrace pro 

systémy automaticky ízeny, jsou-li p ítomni lidé, musí být použité množství minimáln

nutné k ú innému uhašení požáru.  

Ú inky toxických a korozívních látek vzniklých rozkladem hasebních plyn

v plamenech a p i vlastním požáru se zprávy NEAG nezabývají, stejn  jako je tomu u IG. 

Koncentrace toxických látek vzniklých ho ením závisí mimo jiné na dob  ho ení, která 

bude u inertních plyn  delší než u halokarbon  vzhledem k delším as m výronu. P i 

použití halokarbon  na plamenný požár vznikají jejich rozpadem toxické látky, p edevším 

fluorovodík, který je vysoce toxický a korozívní. Krátké asy výronu plynu a rychlé 
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zvládnutí požáru musí a jist  i bude minimalizovat množství vzniklých toxických látek, 

jichž bude o nov  vyvinutých látek pravd podobn  stále více než p i použití halonu 1301.  

Systémy s istými hasivy – halogenderiváty uhlovodík  – by m ly zahrnovat :  

• zpožd ní p ed vypušt ním plynu, které bude dostate n  dlouhé, aby došlo 

k evakuaci osob ješt  p ed spušt ním SHZ, 

• varovné zna ky, indika ní sv tla, ídicí spína e a izola ní prost edky 

umož ující provád t bezpe nou údržbu, 

• musí být možné opustit chrán nou oblast bez použití klí e, jestliže nastane 

pot eba p ekonat zámkové mechanismy, 

• všude tam, kde je t eba systém odblokovat, musí být k dispozici zm nové 

za ízení, kterým lze systém p epnout z režimu „automatického/ru ního 

ízení“ do režimu „pouze ru ního ízení“. Zm nu musí být p ednostn  možné 

provést automaticky na vstupu.[14]  

Ne všechny uvedené požadavky jsou již nyní sou ástí evropských norem, je však 

veliké pozitivum, že výzkumy neustávají a jejich výsledky se pr b žn  aplikují do 

p ipravovaných zm n norem pro projektování SHZ. 

Z výsledk  studií a experiment  jednotlivých zemí EU se rekrutují i jednotlivé 

požadavky na kritéria bezpe ného používání halon  a halonových alternativ. Údaje z níže 

uvedené tabulky jsou v R použitelné pro hasiva, která se v R používají (tedy bez látky 

FE 13™) 
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Tabulka 5 - Kritérií bezpe ného použití halokarbon  jako náhrady za halon 1301 
[14] 

Hasivo Typická hasební 

koncentrace (%) 

Maximální doporu ená 

koncentrace pro automaticky 

ízené systémy v prostorách 

obsazených lidmi (%)

HALON 1301  5 6 

CEA 410 ( Deugen) 6,25 29 

FE 13™ 18 23 

FM-200® 7 9 

Z tabulky výše je t eba si povšimnout obrovského bezpe nostního faktoru u hasiva 

Deugen (rozdíl mezi projektovou koncentrací hasiva a maximální doporu enou 

koncentrací). To má význam pro projektování n kterých speciálních hasicích aplikací, 

kterými se práce nezabývá a kde je nutné, aby p i hašení lidé v hašeném prostoru z stali i 

po delší dobu. [14] 

Speciální použití pro prostory s velkým rizikem, nap . zaplavení prostoru hasebním  

plynem k zabrán ní výbuchu, mohou vyžadovat v lidmi obsazených prostorách podstatn

vyšší koncentrace, než je typická konstruk ní koncentrace v tabulce výše.   

5.4 Negativa halokarbonových hasiv 
Rovn ž tak hlavní negativa používání halokarbonových hasiv jsou v sou asné dob

pe liv  zmapována.  

A. Halokarbony mají siln  negativní vliv na zdraví lov ka p i jejich vypušt ní 

a delším setrvání lov ka v „ hasební atmosfé e“.

Použití halonu 1301 se postupn  zastavuje jako výsledek zavád ní Montrealského 

protokolu o látkách, které p sobí na rozpad ozónové vrstvy. Jako náhrada za halon 1301 se 

ovšem objevily jiné prost edky. U každého prost edku existuje z ejmá možnost p sobení 

na lidské zdraví a nov  vyvinuté hasební prost edky se mohou používat po mnoho let. 
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Proto je t eba p ed každým zavedením ur itého prost edku posoudit jeho možné ú inky na 

lidské zdraví. Protokol ú ink  hasební látky se m že na první pohled jevit jako p íliš 

dlouhý a náro ný, jeho ú elem ale je zajistit, že se ú inky na zdraví, které mohou být 

závažné za pravd podobných podmínek užití, zjistí tak, aby bylo možné podniknout 

p íslušný zásah, pokud n jaký existuje.  

Testovací nástroje navržené pro toxikologické posouzení halokarbon  se musí zabývat 

t mi vlastnostmi, které jsou závažné ve vztahu k typ m o ekávaného p sobení na lidský 

organismus. Typy o ekávaného p sobení jsou:  

• jednorázové krátkodobé vystavení (10 minut) v p ípad  požáru nebo náhodného 

úniku hasebního prost edku 

• jednorázové dlouhodobé vystavení (až n kolik hodin), ke kterému m že nap . dojít 

po návratu osazenstva do místnosti nebo budovy po p edchozí evakuaci a po 

použití prost edku, kdy v ovzduší stále z stává zbytkové množství prost edku, nebo 

ke kterému m že dojít u osazenstva v sousedních místnostech nebo objektech, do 

nichž prost edek pronikl 

• opakované vystavení, ke kterému m že dojít u osob, jež prost edek pravideln

používají, nap . jej dopl ují do zásobník  nebo provád jí operace b žné údržby. 

[14] 

Na tomto základ  je t eba se zabývat následujícími toxikologickými vlastnostmi, 

které závažn  p sobí na lidské zdraví p i vystavení jejich vlivu. Zkušební koncentrace, p i 

nichž se bude hasební prost edek používat, je t eba rovn ž rozší it na vyšší koncentrace 

v etn  koncentrací, p i nichž se již projevují ú inky zp sobené prost edkem ( tzn. nad 

LOAEL). Volba zkušebních koncentrací musí zajistit, že se závažné ú inky neprojeví p i 

užitných koncentracích, a musí poskytnout obraz o mezích bezpe nosti a hodnotách 

koncentrací, p i nichž se ú inky za ínají projevovat. [14] 

V praxi je pak nutno testovat :  
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• Akutní toxicitu látky - p i vdechování se musí posuzovat kteroukoliv p edepsanou a 

mezinárodn  uznávanou zkušební metodou. Zkoušky musí spl ovat minimální 

požadavky stanovené v zákonných sm rnicích EU. Možnost prost edku zp sobovat 

podrážd ní pokožky, o í a dýchacího ústrojí je t eba rovn ž posuzovat ve studii 

p sobení na dýchání, jakož i možnost prost edku zp sobovat dušnost z e ováním 

kyslíku v atmosfé e.  Doba vystavení p i akutní inhala ní zkoušce podle zákonných 

sm rnic je ty i hodiny. Uvažování jiné doby vystavení m že být oprávn no na 

základ  o ekávané doby vystavení lidského organismu.  

• Ú inky na centrální nervovou soustavu (CNS) Možnost prost edku p sobit na 

centrální nervovou soustavu je t eba posoudit vzhledem k tomu, že takové ú inky 

mohou nep ízniv  ovlivnit schopnost opustit zasažený prostor nebo uskute ovat 

základní provozní úkony. Pro zkoušení ú ink  na CNS zví at neexistují žádné 

zákonné zkušební sm rnice. Laboratorní zví ata je t eba vystavit p sobení zkoušené 

látky po dobu, která odpovídá dob  o ekávaného p sobení na lidský organismus. U 

zkušebních zví at je t eba zevrubn  zkoumat jakékoliv klinické známky, které by 

mohly nazna ovat ú inky na CNS, nap . zm ny úrovn  ne innosti, zm ny v držení 

t la, známky anestetického ú inku, t es, k e e, koma. Užite né m že rovn ž být 

provedení studií chování, nap . rota-rod test, zkouška síly uchopení.  

• Srde ní p ecitliv lost Pro testování srde ní p ecitliv losti u zví at neexistuje žádná 

mezinárodní, zákonná zkušební metoda. Je však k dispozici protokol v publikované 

literatu e, který obsahuje základní zásady pro testování srde ní p ecitliv losti.  

• P ecitliv lost dýchacího ústrojí - pro tento d sledek neexistuje v sou asnosti žádná 

uznávaná zkušební metoda. P esto je t eba se na základ  úvah o strukturálním 

vztahu p sobení (Structural Activity Relationship – SAR) a podle zkušeností se 

strukturn  podobnými slou eninami pokusit p edpov d t, zda bude látka p sobit 

p ecitliv lost v lidském dýchacím ústrojí.  
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• Genotoxicita - teoreticky je možné, že ke genetickému poškození dojde po jednom 

vystavení p sobení genotoxické látky (teorie „jednoho zásahu“. Je proto t eba 

v novat pozornost zjišt ní, zda hasební prost edek zp sobuje genotoxické 

poškození v živém organismu savc . Na za átku je t eba provést laboratorní 

zkoušky in vitro. Pozitivní výsledky takových zkoušek je pak nutné dále normáln

vyzkoušet in vivo (v živém organismu).   

• Reproduk ní toxicita - teoreticky je rovn ž možné, že se po jednorázovém 

vystavení ú ink m toxické látky s vlivem na reprodukci projeví ú inky na 

reprodukci a zvlášt  pak vývoj plodu. Proto je t eba v novat pozornost zjišt ní, zda 

má hasební prost edek nep íznivý vliv na prenatální vývoj. [14] 

P i posuzování vhodnosti dostupných údaj  o zví atech se bere v úvahu kvalita 

studie, jakož i spolehlivost, s níž je možné data extrapolovat na lidský organismus. 

Informace získané u lidí budou mít vyšší váhu než odpovídající údaje ze zkoušek na 

zví atech. [14] 

Prahové hodnoty toxicity, které se používají pro stanovení kardiotoxicity a limit

povolené expozice, jsou žádný pozorovaný nep íznivý ú inek (NOAEL) a nejnižší 

pozorovaný nep íznivý ú inek (LOAEL). NOAEL je nejvyšší koncetrací hasiva, p i níž se 

neprojeví žádný "z etelný" nep íznivý ú inek. LOAEL je nejnižší koncentrace, p i níž byl 

již nep íznivý ú inek zaznamenán. 

Tabulka 6 - Požadavky na bezpe nost použití hasiv [28] 

Maximální koncentrace (C) Zpož ovací 

za ízení  

Automatický / 

ru ní spína

Blokovací 

za ízení  

C  NOAEL Žádoucí Nežádoucí Nežádoucí 

NOAEL < C < LOAEL Žádoucí Žádoucí Nežádoucí 

LOAEL  C Žádoucí Žádoucí Žádoucí 
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B. Je t eba zd raznit, že veškeré osazenstvo musí chrán ný prostor opustit okamžit

po zazn ní poplachu a p ed spušt ním systému SHZ, p i emž je t eba aktivn  p sobit na 

to, aby lidé nez stávali na míst  nebo se do chrán ného prostoru nevraceli, jestliže je 

zapln ný plynem. P ed povolením návratu osazenstva musí být dot ený prostor prov en 

jako bezpe ný. Pyrolytickým rozkladem látek na bázi halogenderivát  uhlovodík

obsahujících chlor vzniká prudce jedovatý fosgen, u ostatních látek vzniká množství HF, u 

látky Novec™ 1230 pak i karbonylfluorid COF2. [15]

C. Mezi další negativa lze za adit nutnost finan ních náklad  na likvidaci: I když je 

sou asnou legislativou – Na ízení EU 1005/2009 - doporu eno, aby se p i odinstalování 

halonových hasicích systém  jejich uživatel podílel na likvidaci hasiva, praxe nejen v R 

je zcela odlišná. V tšina uživatel  „zd dila“ halonové instalace ješt  z dob plánovaného 

ízení národního hospodá ství a nem že nebo ani nechce se na ekologické likvidaci hasiva 

podílet. Velkým nebezpe ím je i to, že se ozónová vrstva Zem  nem že nijak bránit 

jakýmkoliv únik m a že práv  hasiva na bázi bromu ji citeln  poškozovaly. Tzn., že i 

v dob , kdy dochází k pomalému obnovování ozónové vrstvy Zem , státy EU 

kontrolovanou likvidaci halon  nijak nepodce ují a dotují ji z národních rozpo t . 

Samotný obsah sb ru, skladování, recyklace, regenerace halon  a ekologického 

zneškod ování halon  je téma, které by vydalo na samostatnou práci. Vlastní likvidace 

halon  je potom v EU záležitostí pouze n kolika vybraných, ekonomicky silných 

spole ností.  

D. P i použití halogenderivát  uhlovodík  je nutno zvážit vývin fluorovodíku - HF a 

dalších tepelných rozkladných produkt  hasiv. Prob hlo rozsáhlé vyhodnocování závislosti 

složení rozkladných produkt  na dob  vypoušt ní hasiva a velikosti požáru. Bylo zjišt no, 

že extrémn  dlouhé doby hašení (> 60 sekund), obecn  indikují nedostate né koncentrace 

hasiva a vedou k odpovídajícím vyšším koncentracím HF. 

E. Mezi negativa se adí také ekologické aspekty používání halogenderivát

uhlovodík . Po striktním zákazu používání halon , vzhledem k odbourávání ozónu, se 

objevil nový fenomén tentokrát vyplývající z negativního ú inku halonových alternativ v 

podob  skleníkových plyn . Z tohoto pohledu jsou nep íznivé charakteristiky halonových 

alternativ dány potenciálem globálního oteplení a dobou životnosti par hasiva v atmosfé e. 

Evropská unie, vzhledem k celosv tovému tlaku na omezování výroby skleníkových 
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plyn , vydala na ízení . 842/2006 ze dne 16. kv tna 2006 a následn  pak 517/ 2014 platné 

k 1.1.2015. Podle tohoto na ízení platí pro používání hasiv na bázi áste n  fluorovaných 

uhlovodík  (HFC) zp ísn né podmínky (zaškolení obsluhy, pravidelná kontrola t snosti 

tlakových nádob, certifikace servisní organizace apod.).   

Lze p edpokládat, že u t chto hasiv m že dojít v budoucnu rovn ž k zákazu 

uvád ní na trh. Tato restriktivní opat ení nemají žádné výjimky. 

Pro speciální aplikace v pozemní vojenské technice, leteckých aplikacích a 

aplikacích pro jadernou energetiku a to i s lidskou osádkou je doporu ováno použít halon 

1301, pro který je v na ízení Evropské unie . 1005/2009 ud lena výjimka v p íloze o 

kritickém použití.  

Záv rem lze konstatovat, že halokarbonová hasiva vykazují celou adu negativních 

vlastností a proto je na správné projektování a zacházení s nimi kladen vysoký d raz. 
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6 Záv r 

Jak již bylo e eno, ve v tšin  vysp lých zemí sv ta hlavní roli p i projektování 

SHZ nesehrává stát a jeho orgány a instituce (nap . HZS v R), nýbrž pojiš ovny a 

skupiny pojiš oven, které p i pojišt ní významným zp sobem zohled ují p i výši pojišt ní 

standard v použitém hasivu a instalovaném stabilním hasicím za ízení.  Rozhodující roli 

zde p itom sehrává projekce a její spolupráce s pojiš ovnou a investorem.  

Podle mého názoru je nutné, aby zejména budoucí investo i a projektanti hasicích 

systém  znali metody výpo tu nejvhodn jších hasiv pro SHZ práv  podle této metody, 

které má vysoce objektivní charakter. 

Srovnání hasicích systém  z hlediska skóre p edstavuje nejnov jší metodu, která 

je t. . uplat ována p i plánování a zavád ní nových hasicích systém  v zahrani í. [4]

Jako p íklady pro vyhodnocení pevných hasicích systém  mohou být vzaty : 

1.vodní sprinklerový systém 

2.jemný mlhový vodní systém 

3.systém s oxidem uhli itým 

4.p nový systém 

5.systém se suchým práškem a nebo aerosolem  

6.systém s inertními plyny 

7.systém s jinými plyny s ODP = 0 – istými hasivy na bázi halogenderivát

 uhlovodík   

Vzhledem k charakteru práce se budu zabývat pouze skupinami íslo 6 a 7.

Prvním krokem metody je vyhodnocení alternativních systém  a hasiv ze 

všeobecného hlediska = stanovení základního skóre. Každému systému je p i 

vyhodnocování p id leno jisté bodové ohodnocení ( ím vyšší skóre, tím vyšší p ijatelnost 

v dané kategorii).  

Sledují se následující aspekty: 
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• hmotnost - typická hmotnost hasiva a požadovaný hardware. Nižší hmotnost 

znamená vyšší skóre. 

• schopnost omezit poškození - míra rychlosti odezvy systému a potenciální 

škody, které vzniknou aplikací hasiva. istá hasiva, která mohou být použita v 

po áte ním stádiu  rozvoje požáru po rychlé odpov di detek ních systém , mají 

nejvyšší skóre. 

• prostupnost - míra, s jakou hasivo ú inn  dosáhne ohnisko požáru v p ípadech, 

kdy jsou na stanovišti p ítomny p ekážky mezi vypoušt cí tryskou a ohn m. 

Plynná hasiva mají skóre nejvyšší. 

• nebezpe í pro obyvatele prostoru - míra ohrožení osob, které mohou být v dob

vypoušt ní hasiva p ítomny v chrán ném prostoru. Nejvyšší skóre mají vodní 

rozst ikova e. 

• schopnost uhasit požáry ho lavých kapalin - míra, s jakou je hasivo schopno 

uhasit dvojrozm rné požáry ho lavých kapalin (louže ho lavin) a trojrozm rné 

požáry sprej  ho lavin a unikajícího plynu. 

• ú innost - tento faktor je kombinací spolehlivosti a ú innosti systému a hasiva.  

• vhodnost použití pro hašení elektrického za ízení pod nap tím - míra ohrožení 

lidí a hrozba druhotného poškození za ízení.  

• instalované náklady - tento faktor zahrnuje jak náklady na instalaci, tak na 

údržbu po celou dobu životnosti systému. Pozor tedy na monopolizaci údržby, 

které je jakousi negativní módou v R.   

V následující tabulce je pak uvedeno základní skóre t chto osmi hasiv a systém  ve 

vztahu k diskutovaným skupinám 6. a 7. ( plynná hasiva).  
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Tabulka 7 - Základní skóre pevných hasicích systém  [4] 

Pevné hasicí  systémy - základní skóre  

Hmot-

nost 

hasiva 

Míra 

poškoze- 

ní 

Prostup--

nost 

hasiva 

Nebez-

pe í pro 

živou 

sílu 

Dvojroz-

m rné 

požáry 

Ú innost 

Za ízení 

pod 

nap tím 

Náklady 

Celkem 

základní 

skóre 

Detekce + 

isté hasivo 

s nulovým 

ODP 

5 9 5 7 7 8 5 1 47 

Detekce + 

sm s inertních 

plyn

3 9 5 5 8 8 5 1 44 

Druhým krokem je zvážení výše uvedených charakteristik z hlediska jejich 

d ležitosti pro specifickou aplikaci = stanovení zát žového skóre. Nap íklad v situaci, kdy 

mají být ve chrán ném prostoru p ítomni lidé, získává na mimo ádné d ležitosti faktor 

ohrožení osob. Pokud vynásobíme základní skóre každého systému jeho zát žovým 

skórem, m žeme pak provést srovnání relativní míry vlastností systém  s r znými hasivy 

ve specifických aplikacích. [4] 

 P íklad :  

Tabulka, která je uvedena níže, ukazuje zát žová skóre (faktory) získaná p i 

typickém vyhodnocování pevných systém  pro prost edí místnosti s muzejními sbírkami.  

Jakékoliv hasivo, které má být použito pro hašení v místnosti s muzejními 

sbírkami, musí mít krátkou dobu odezvy, zp sobovat malé sekundární škody v d sledku 

vypoušt ní hasiva a musí mít vysokou ú innost. V této aplikaci je rovn ž d ležitá 

schopnost hasiva pronikat nep ístupnými prostorami a také nízká cena hasiva. Použité 

zát žové faktory odrážejí d ležitost t chto charakteristik. 
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Tabulka 8 - P íklad srovnání zát žových skóre pro pevné hasicí systémy v muzejních 
prostorách systém  uvedených pod body 6 a 7 [4] 

Pevné hasicí systémy –  zát žové skóre

(místnosti se sbírkami kulturního d dictví obvykle p ítomni lidé )

Hmotnost 
hasiva 

Míra 
poško-
zení 

Prostup-
nost 
hasiva 

Nebezpe í 
pro živou 
sílu 

Dvoj-
rozm r-
né 
požáry 

Ú in-
nost 

Za ízení 
pod 
nap tím 

Náklady
Celkem 
zát žové
skóre 

Možný po et 
bod  ( násobí se 
specifickým 
zát žovým 
faktorem rizika) 

max 5 max 10 Max 5 max 10 Max 

10

max 10 max 5 Max 5  

Specifický 
zát žový faktor 
rizika 

0 10 5 10 0 10 0 5 

Detekce + isté 
hasivo 
s nulovým  ODP

0 90 25 70 0 80 0 5 270 

Detekce + sm s 
inertních plyn

0 90 25 50 0 80 0 5 250 

T etím krokem celé operace stanovené skóre je jeho výpo et dle výše uvedené 

tabulky. 

Záv re ná tabulka tohoto p íkladu nám pak udává skóre pro výpo et vhodnosti 

hasiva pro stabilní hasicí za ízení ( pevné systémy) pro muzejní prostory. 

Skóre  =  základní skóre  x  zát žové skóre (faktor) 
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Tabulka 9 - výpo et skóre pro muzejní prostory (pouze jako vzor k 
demonstraci metody) [4] 

Typ pevného systému Základní skóre Zát žové skóre Skóre 

Detekce + isté hasivo 
s nulovým  ODP 

47 270 12690 

Detekce + sm s inertních 
plyn

44 250 11000 

Systém výpo tu skóre by m l být používán vždy, je-li uvažováno se stabilním 

hasicím za ízením. Podle tohoto systému lze stanovit nejvhodn jší SHZ a typ hasiva 

s nejvyšší možnou objektivitou. 

Pouze pro demonstraci nestrannosti tohoto výpo tu uvádím, že podle stejné metody 

se pak navrhují nap íklad p enosné hasicí p ístroje -  v tabulce 10 je uveden výpo et skóre 

pro kabinu cestujících v letadle:  

Tabulka 10 - Výpo et pro kabinový PHP [4] 

Typ proudového systému Základní skóre Zát žové skóre Skóre Po adí 

CO2 20 90 1800 4. 

isté hasivo s nulovým ODP 30 130 3900 1. 

Víceú elový suchý prášek 
nebo aerosol 

27 95 2565 3. 

AFFF 17 65 1105 6. 

Vodní proud 15 65 975 8. 

Vodní sprej 16 65 1040 7. 

Vodní sprej + CO2 18 80 1440 5. 

Vodní mlžení 24 120 2880 2. 

Již první pohled na celkové skóre proudových systém  a rozdíl zjišt ných hodnot 

dává odpov  na otázku, pro  jsou speciálními p edpisy pro civilní letectví (FAA)  

p edepsána pro používání v letadlech jako základní  hasiva pouze hasiva na 

bázi  halogenderivát  uhlovodík  . 

Nejobjektivn jší zp sob posouzení hasiva a projektované SHZ z hlediska skóre se 

však ned je nejen z asových d vod , ale p edevším z finan ních d vod  – snaha 
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stavebních firem jako generálních dodavatel  je aby instalace SHZ úsp šn  prošla 

kolaudací a bylo to co nejlevn jší. SHZ se stále bere jako nutné zlo. Navíc se p i návrhu 

SHZ nebere v úvahu plánované využití chrán ného prostoru a n kde se to dokonce ani neví 

– hlavn  p i developerských projektech. Pak se draze implementuje SHZ do již 

postaveného objektu.  

Universální hasivo tedy neexistuje.  

Výroba hasebních látek v posledních letech zaznamenala velmi dynamický rozvoj. 

Objevují se stále nové a modern jší druhy hasebních medií, která jsou asto ur ena pro 

velmi úzké použití. Z hlediska efektivního využití t chto hasebních látek je nutné, aby ten, 

kdo hasiva využívá, je dovedl vhodn  aplikovat a aby ten, kdo je navrhuje, nem l na mysli 

pouze zájem investora.  
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