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ANOTACE 

JURISTOVÁ, Jana. Zásady při návrhu požárně bezpečnostních zařízení pro potlačení 

požáru nebo výbuchu a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru: 1. vydání. 

Ostrava: 2017. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 

65 stran. 

Tato diplomová práce podává základní informace o požárně bezpečnostních 

zařízení, poukazuje na jednotlivé nedostatky při projektování, montáži a následném užívání 

vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Zaměřuje se především na představení 

nového požárně bezpečnostního zařízení a tím je zařízení zamezující iniciaci požáru nebo 

výbuchu. Dále jsou popsány základní principy zařízení pro odvod kouře a tepla a vliv 

časové prodlevy na jeho aktivaci. Cílem práce je objasnění činnosti zařízení zamezující 

iniciaci požáru nebo výbuchu a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a jejich 

vliv na stavbu. 

• Klíčová slova 

 požárně bezpečnostní zařízení; výbuch; dusík; požár; kouřová zábrana 

 

JURISTOVÁ, Jana. The Principles of Design of Fire Safety Equipment for Fire or 

Explosion Suppression and Systems for Smoke Control during Fire 1. edition. Ostrava: 

2017. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 65 pages. 

This diploma thesis provides basic information about fire safety equipment and 

points to various deficiencies in planning, installation and it´s subsequent usage. Primary, 

it focuses on the presentation of a new fire safety equipment and a device to prevent the 

initiation of a fire or a suppression of an explosion. Furthermore it describes basic 

principles of smoke and heat control system and an impact of time delayed activation. The 

main goal of the thesis is to clarify the operation of the device for preventing an initiation 

of fire or an explosion and the smoke control equipment during the fire and its impact on a 

construction. 
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Úvod  
 

Tato diplomová práce je rozšířením mé bakalářské práce, podává základní 

informace o požárně bezpečnostních zařízení a jejich základní rozdělení. V práci bych 

chtěla poukázat na jednotlivé nedostatky při projektování a montáži vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení. Přítomnost požárně bezpečnostních zařízení na stavbě je zásadní 

při případném požáru, kde každé požárně bezpečnostní zařízení přispívá především  

k bezpečnosti osob, bezpečnosti zasahujících hasičů a v neposlední řadě chrání i movité a 

nemovité statky majitele objektu nebo provozovatele činností. 

Záměrem této diplomové práce je také představení nového požárně bezpečnostního 

zařízení. Jedná se o zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu a to konkrétně 

zařízení OxyReduct. Na základě vědeckotechnického vývoje v roce 2014 se toto zařízení 

nově objevilo i v legislativě ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.. Cílem představení tohoto zařízení bylo dostat jej 

do povědomí projektantů požárně bezpečnostních zařízení, vzhledem k tomu, že toto 

zařízení bylo na český trh uvedeno v roce 2010 a je v současné době instalováno pouze na 

dvou místech naší republiky.  

V závěrečné části tato práce bude řešit omezení funkce zařízení pro odvod kouře a 

tepla, základní principy tohoto zařízení, jeho vliv na neutrální rovinu, modelace požáru s 

variantami s nuceným a s přirozeným odvodem kouře a tepla v součinnosti se stabilním 

hasicím zařízením. V této práci se budu snažit provést rozbor časové prodlevy ZOKT a 

jeho aktivace až po příjezdu jednotek HZS. 
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1. Rešerše 
 

Požárně bezpečnostní zařízení v pojetí platného zákona o požární ochraně 

představují širokou skupinu zařízení. Jedná se o zařízení, která při správné funkci vytvářejí 

podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku. Instalace těchto zařízení na 

stavbách není založena na volné úvaze stavebníka. Vybavit stavbu potřebnými druhy a 

množstvím požárně bezpečnostních zařízení je povinností stanovenou právním předpisem 

zákonné síly, neboť povinnosti mohou být obecně ukládány toliko na základě zákona a  

v jeho mezích.  

Uvedené předpisy představují právní základ pro posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Jde o zákon o požární ochraně 

a prováděcí vyhlášku. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1]. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je základní 

pilíř požární prevence. Smyslem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu 

života a zdraví občanů a ochranu majetku před požáry. Umožňuje poskytování pomoci při 

živelných pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností 

ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a 

působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení 

a povinností jednotek požární ochrany.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl.  

č. 221/2014 Sb. [2]. 

Vyhláška o požární prevenci je jedním z prováděcích předpisů zákona o požární 

ochraně. Tento podzákonný předpis mimo jiné stanovuje druhy požárně bezpečnostních 

zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, druhy vyhrazené požární 

techniky, věcných prostředků a způsob výkonu státního požárního dozoru. Jednotlivé 

druhy PBZ s uvedením konkrétních příkladů jsou vymezeny § 2 odst. 4 vyhlášky o požární 

prevenci a druhy vyhrazených PBZ v § 4 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci. 
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2 Rozdělení a druhy požárně bezpečnostních zařízení 
 

Požárně bezpečnostní zařízení představují velice širokou skupinu zařízení, systémů 

a stavebních produktů, které ovlivňují požární bezpečnost stavby, případně různých 

technologických systémů či provozů. Těmto produktům je při projektování, následné 

instalaci, provozu či možným opravám věnována zvláštní pozornost. Dle prováděcí 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl.  

č. 221/2014 Sb., dále jen vyhláška o požární prevenci rozlišujeme požárně bezpečnostní 

řešení na „vyhrazená“ a nevyhrazená“. Tato vyhláška stanovuje podmínky pro 

projektování, montáž, kontrolu a údržbu požárně bezpečnostního zařízení.  

2.1 Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí: 
 

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 

dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární 

signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) 

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy)  

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře 

a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího 

mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře)  

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a 

výstražné zařízení) 

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, 

vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových 

systémů, nezavodněné požární potrubí)  

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních 

hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky)  
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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 

h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu 

2.2 Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení se považují: 

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 

f) zařízení pro odvod kouře a tepla 

g) požární klapky 

h) požární a evakuační výtahy [2] 

 

 

Obrázek 1 Systém EPS [6] 
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3 Projektování a montáž PBZ  
 

3.1 Projektování PBZ 
 

Požárně bezpečnostní zařízení je nutné důkladně koordinovat již v prvopočáteční 

fázi projektu a především v požárně bezpečnostním řešení. Hlavní vliv na využití PBZ má 

především charakter objektu, jeho budoucí užívání a potřeby investora nebo provozovatele. 

Jeho primárně stanovené požadavky jsou promítnuty stavebním inženýrem od základního 

návrhu nového objektu a s tím souvisí celá řada požadavků, mezi kterými je i první impuls 

pro návrh PBZ. Daný objekt musí posoudit způsobilý specialista PO (autorizovaný inženýr 

či autorizovaný technik s autorizací platnou pro požární bezpečnost staveb) [6]. Z jeho 

požadavků je navržena základní koncepce objektu v požárně bezpečnostním řešení, kde je 

zhodnoceno, zda jednotlivé systémy odpovídají normovým požadavkům na fungování 

jednotlivých systému jako celku. 

Každé požárně bezpečnostní zařízení, zejména vyhrazené, je nutné detailně 

nadefinovat v projektové části a pečlivě popsat charakter a chování celého systému. Každé 

takové PBZ musí mít zpracovanou vlastní podrobnou projektovou část od autorizovaných 

specialistů. Klíčové je, aby v projektové dokumentaci byly zapracované veškeré 

požadavky, které mohou být uvedeny v PBŘ. V principu je správné takové řešení, aby  

v PBŘ nebyly kladeny požadavky na stavbu, ale bylo zhodnoceno, že v projektu 

jednotlivých profesí i ve stavební části jsou zapracovány všechny požadavky PO. Bohužel 

ke schválení na HZS se předkládají projektové dokumentace, ve kterých nejsou dodrženy 

základní principy projektování.  

Nejčastější nedostatky v předložené dokumentaci při projektování PBZ 

 Nezapracování požadavků PBŘ do projektů jednotlivých profesí a vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení a kvalita těchto projektů. 

 Není řešena koordinace a součinnost požárně bezpečnostních zařízení.  

 Není řešena koordinace jednotlivých projektujících profesí v jeden provázaný 

celek. 

 Předložené dílčí dokumentace nesplňují požadavky vyhlášky o požární prevenci. 
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 Dalšími neméně podstatnými důvody, jsou chybějící části dokumentace, např. 

zpracovaný projekt EPS, SOZ nebo takový projekt, kde chybí například u EPS 

navazující a ovládané zařízení, apod. V požárně bezpečnostním řešení často není 

detailně popsané určité vyhrazené PBZ, ale je uvedena pouze věta - „viz projektová 

dokumentace daného zařízení“. 

 Není navrženo ovládání požárních klapek EPS dle ČSN 73 0810. 

 

Obrázek 2 Opomenutí navrhnutí EPS v regálech, autor 

 

 Opomenutí navrhnutí EPS v regálech např. v objektech skladů dle přílohy ČSN 34 

2710 

 Opomenutí navržení požární odolnosti konstrukce, která odděluje požární úseky 

nechráněné a chráněné SHZ (požární odolnost těchto konstrukcí je odlišně řešena  

v ČSN 73 0810 a v ČSN EN 12845).  

 V případě shromažďovacích prostorů s velikostí nad 3SP a nebo pokud je v objektu 

více SP podle ČSN 73 0831 dochází k absenci vybavení zařízením EPS  

v prostorech bez požárního rizika.  

 Závažnou chybou jsou často hlavice SHZ umístěné ve světlících pro odvod tepla a 

kouře. Tato chyba vychází z nepochopení požadavku ČSN EN 12845, který říká, že 
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každý světlík musí být vybaven hlavicí SHZ. Ovšem toto neplatí pro světlíky SOZ, 

ČSN 73 0804 čl. 7. 2. 10. uvádí: „V odvětracích střešních klapkách SOZ nesmí být 

umístěny sprinklerové hlavice, neboť tím se omezí odtok kouře". 

 Častou závadou bývá i nedostatečné řešení v případě úprav interiérů a vytváření 

nových podhledů. V těchto případech se často zapomíná na zachování funkce SOZ. 

 Obvykle na žádost investora je chybně navrhované otevírání přívodních otvorů pro 

SOZ pouze v pracovní době. 

 Nesprávný návrh vypínání elektroinstalace v souladu s ČSN 73 0848, čl. 4. 5. 

vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech (CS a TS). 

3.2 Montáž PBZ 

U staveb, ve kterých je navrženo již v projektové části osazení různých požárně 

bezpečnostní zařízení, přichází na řadu, po schválení projektové dokumentace a následném 

vydání stavebního povolení, montáž těchto navržených zařízení. Investor nebo generální 

dodavatel spolupracuje s firmami, které takovéto zařízení dodávají, již od prvopočátku 

hrubé stavby. Požárně bezpečnostní zařízení je možné montovat jen pokud, jsou daní 

pracovníci proškoleni od firmy, která příslušné požárně bezpečnostní zařízení vyrábí a 

dodává na trh. Tento požadavek vychází z vyhlášky o požární prevenci a v neposlední řadě 

i z požadavků výrobních firem, které si tímto způsobem chrání své výrobky a díky tomuto 

požadavku alespoň částečně koordinují jejich správnou montáž.  

Při instalaci požárně bezpečnostních zařízení je velice důležitou složkou i 

koordinace a vzájemná spolupráce jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení. 

Rozhodně je důležité, aby velice úzce spolupracovaly i jednotlivé firmy a tím pádem jejich 

řemeslníci působící na dané stavbě. Průběh výstavby a montáže PBZ provází větší či menší 

potíže, které se zpětně můžou projevit při kolaudaci nebo při samotném provozování 

objektu. 

Nejčastější nedostatky při montáži PBZ 

Při provádění konečných povrchových úprav nebo v důsledku dodatkových prací se 

sádrokartony nebo při prašných úklidových pracích dochází k poškození instalovaných a 

aktivovaných čidel systému EPS. Zaprášená čidla je nutné čistit a případně při poškození 

vyměnit. Z tohoto důvodu jsou čidla montážní firmou ochráněna např. plastovými 
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krytkami. Jednak je toto nutné s ohledem na provedení funkční zkoušky, jelikož každé 

čidlo je zapotřebí „ofouknout“ testovacím plynem, aby revizní technik prověřil komunikaci 

s ústřednou, ale je to nutné zejména pro vlastní provoz. Při ponechání krytek jsou čidla 

EPS nefunkční. Po ukončení prašných úklidových pracích je nutno krytky odstranit. 

 Systém EPS je tvořený složitým a především citlivým počítačovým systémem, 

který je složený z celé řady elektronických komponentů, jako jsou samočinné 

hlásiče požáru, sirény, tlačítka a především hlavní ústředna EPS. Při výstavbě je 

nutné správně koordinovat postupy instalace jednotlivých navržených komponentů. 

 Provedení nevhodných čidel systému EPS pro daná prostředí a pro stanovené vnější 

vlivy (zejména jde o prašná prostředí s výskytem otevřeného ohně (kuchyně, kde je 

nutné předpokládat vzplanutí při provozu) a provozy s výskytem kouře a par 

(například kuchyňky, pekárny). 

 Při montáži SHZ je nutné koordinovat profese TZB. V technických podlažích a pod 

stropy jsou vedeny VZT systémy, kabelové kanály a další instalace, které mohou 

svou hustotou významně omezit činnost celého hasicího systému a místa je nutné 

včas konzultovat s odpovědným projektantem SHZ a případně včas upravit rozvod 

SHZ. Jde o vyřešení tzv. podstřiků pod technologii. 

 Často prováděcí firma neprovede požární ucpávky na hranicích požárních úseků. 

 Konstrukce rozvodů potrubí SHZ je namáhána otřesy při chodu hlavního čerpadla. 

Takové otřesy mají za následek destrukci požárních ucpávek při prostupu potrubí  

v první části na hranici sprinklerovny a může otřesy dojít k porušení a vytvoření 

netěsností potrubí ve spojovacích armaturách (otřesy mohou vznikat nejen při 

požáru, ale i při nutných zkouškách systému).  

 Sekční uzávěry SHZ jsou znepřístupněny stavebními konstrukcemi, nejsou 

vytvořeny revizní otvory k těmto uzávěrům, není provedeno jejich označení. 

 Dodané požární klapky nevyhovující při požadavku samočinného zavření. 

 Systém potrubí pro odvody kouře má speciální požadavky na kvalitu potrubí. Jde o 

sílu použitého potrubí, které musí odpovědný subdodavatel respektovat. Například 

ČSN 73 0810 uvádí klasifikaci potrubí pro odvod kouře a tepla. Potrubí pro odvod 

kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární 

bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída 
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požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30,  

v ostatních případech EImulti 60. 

 Stejně tak je nutné dodavatelem překontrolovat i celistvost potrubí pro rozvod 

tlakového plynu ke klapkám ZOKT. Na stavbě se může stát, že jiná profese naruší 

celistvost většinou měděného potrubí rozvádějícího CO2, a tím dojde k poklesu 

tlaku natolik, že systém není schopen otevřít světlíky na plný profil. Toto musí být 

překontrolováno v rámci kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky 

dodavatelem zařízení. 

 U třífázových ventilátorů (nucené SOZ, ale i CHÚC) je nutné sledovat i směr 

proudění vzduchu - první zdroj může točit správným směrem a na druhý zdroj 

může dojít ke změně pohybu lopatek ventilátoru (chybné připojení jednotlivých 

vodičů na svorky vede k přefázování motoru tedy k roztočení na opačnou stranu). 

3.3 Kolaudace a následné užívání PBZ 
 

Po dokončení stavby vždy nastává jeden z nejdůležitějších okamžiků, který 

rozhoduje o tom, zda bude možné stavbu užívat. O tomto rozhodují orgány státní správy 

při své fyzické návštěvě objektu. Tento krok je označovaný jako kolaudace či závěrečná 

kontrolní prohlídka - jedná se především o ověřování, zda byly dodrženy podmínky 

požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně 

podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek k dokumentaci. Před závěrečnou kontrolní 

prohlídkou v případě větších a složitějších staveb je vhodná spolupráce státní správy a 

projektanta PO.  

Před spuštěním stavby do provozu je nutno velmi důsledně vyzkoušet všechny dané 

systémy jako celek. Takovéto zkoušce předchází kompletní dokončení všech dílčích částí a 

separátní vyzkoušení od dodavatele konkrétního zařízení. Stavba však potřebuje provést 

komplexní zkoušky všech provázaných systémů a návazností pro prověření 100% 

funkčnosti dle požadavků PBŘ. Pro takové účely je nutné zpracovat scénář zkoušek, dle 

kterého budou zkoušky postupovat a dle kterého bude zkouška vyhodnocena. Hlavní 

myšlenkou je sestavení a následné nasimulování všech možných reálných stavů, do kterých 

se může dostat aktivní systém a to nejen s ohledem na možný požár. Je nutné sledovat 

všechny složky systému v jejich činnosti a reakce na podněty. Takových modelových stavů 

může být u náročnějších staveb i několik desítek, a tak je nutné provést například i několik 



 
 

10 
 

stovek funkčních zkoušek. Většinou se Hasičskému záchrannému sboru předvádějí jen 

některé z nich (klíčové). Vlastní scénář zkoušek je i dobrým vodítkem pro kontrolující 

orgán HZS při dané kontrole, aby byl schopen se rychle zorientovat v novém objektu. 

Při užívání objektu má dané konkrétní povinnosti především provozovatel objektu. 

Musí o objekt řádně pečovat a udržovat veškeré jeho systémy a části v provozuschopném a 

funkčním stavu. S ohledem na PBZ jsou to řádné kontroly provozuschopnosti, které mu 

přímo ukládá vyhláška o požární prevenci. Znalosti provozovatele v oboru PO jsou 

minimální, a proto plnění povinností vztahujících se k provozuschopnosti takového 

objektu, by měla z hlediska PBS kontrolovat osoba s odbornými znalostmi (OZO nebo 

požární technik). Provozovatel může být svým zanedbáním povinností provozu PBZ 

jedním z důvodů katastrofických scénářů požárů. Doporučovala bych, aby při 

koordinačních funkčních zkouškách byl už před kolaudací přítomen OZO provozovatele 

nebo majitel objektu. V mnoha případech je také následkem požáru způsobena újma na 

zdraví nebo v nejhorším případě ztráta lidského života, za kterou může i drobnost jako je 

nedodržení volných únikových cest a jejich správné značení (informace ve zprávách o 

požárech jsou pro hasiče nepochopitelné, například diskotéka s uzamčenými východy a 

ztráta cca 15-ti lidských životů, přičemž i panikové kování je požárně bezpečnostní 

zařízení). Vždy je nutné respektovat princip, že požární bezpečnost je nadřazená nad 

bezpečností majetkovou apod. [16] 

Nejčastější nedostatky při kolaudaci a následném užívání PBZ 

 Na stavbách se lze setkat s problémem, který vězí v koordinaci vyhrazených PBZ. 

Dodavatel systému EPS chce v dobré víře ušetřit finanční prostředky a sám o sobě 

nahradí původně vyprojektované bodové hlásiče lineárními hlásiči. Na první pohled 

jde o ušetření. Je nutné si uvědomit, že systém EPS ovládá například systém SOZ a 

lineární hlásiče vedou přes 2 kouřové sekce. V horším případě hranice kouřových 

úseků a polohy lineárních hlásičů vůbec nekorespondují a jsou posunuté. 

 Hlásiče požáru nesmějí být lakovány (opatřeny barevným nátěrem) – jejich 

provedení smí modifikovat pouze výrobce. Na čidlech je většinou dokonce 

upozornění „DO NOT PAINT“, tj. „nenatírat“. Lakováním dochází  

k znehodnocení čidla (uvnitř) a to musí být následně vyměněno. S touto závadou se 

lze setkat zejména na dostavbě obchodních center, kde investor provede nájemní 
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jednotku bez podhledu (aby nemusel mít druhou vrstvu EPS a SHZ) a strop a stěny 

provede v černém či jiném tmavém provedení (aby nebyly vidět technologie). Při 

nástřiku konstrukcí na černo jsou nastříkána i čidla EPS a tato je nutné následně 

měnit. Prakticky však není okem z podlahy viditelný rozdíl mezi čidlem upraveným 

dodavatelem (výrobcem) a čidlem upraveným na stavbě. 

 Správný chod systému SOZ je zajištěn v případě, kdy ruční aktivací centrál SOZ 

dojde i k otevření nasávacích otvorů. V podstatě jde o monitoring ručního spuštění, 

kde systém EPS toto monitoruje a při ruční aktivaci zajistí otevření přívodů 

vzduchu. 

 Problémy mohou být při zkoušení nucené části SOZ na druhý zdroj. Samotné 

ventilátory mají velké rozběhové proudy a druhý zdroj (obvykle dieselagregát) 

musí svou výkonnou charakteristikou pokrýt maximální odběrové špičky (při 

náběhu). V případě, že by dodaný druhý zdroj nebyl dostatečně výkonný, může 

dojít při spuštění motorů k výpadku jističů, a tedy k definitivnímu odstavení PBZ  

z provozu.  

 Systém SOZ musí být zodpovědně zregulovaný tak, aby nebyl poddimenzovaný ani 

předimenzovaný. Nesmí docházet při činnosti k vytváření provozních podtlaků tak, 

aby nebylo možné např. otevřít dveře (při evakuaci či při vedení protipožárního 

zásahu). Toto je možnou chybou při nuceném systému. 

 Neprovedení kouřotěsných zábran na hranicích kouřových úseků a tedy 

nerespektování hranic kouřových úseků a znehodnocení systému SOZ. Většinou 

jde o dodávku stavby, a tak se na stavbách na kouřové přepážky občas 

pozapomene. Je nutné překontrolovat jejich polohu vůči projektové dokumentaci a 

jejich kvalitu. 

 Systém neotevírá přívodní otvory v době mimopracovní (tomuto předcházejí obavy 

investorů o svůj majetek). 

 Budování regálových systémů skladových hal bez ohledu na možnou nutnost 

instalace SHZ v jednotlivých regálech 

 Chybné rozmístění nábytku či skladovaného materiálu, kterým dochází k omezení 

činnosti např. SHZ či EPS 

Elektroinstalace 
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Nedílnou součástí pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení a 

technických zařízení budov je správný a vhodný návrh a instalace kabelových rozvodů, 

které zabezpečují trvalou dodávku elektrické energie a přenos informací pro požárně 

bezpečnostní zařízení a technická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. 

Současným požadavkem je zapojení elektroinstalace s duálním vypínáním. V principu se 

jedná o dva separátní vypínače, které rozdělují vypínání spotřeby. Zařízení odpojí vše 

kromě napájení požárních zařízení a tato zařízení jsou napájena stále na první zdroj. Druhý 

vypínač vypne kompletně celou budovu a tedy veškeré zařízení včetně požárních. Toto 

vypnutí je bezpečnostní a slouží nikoli pro požár, ale pro případ úrazu apod. Tato tlačítka 

jsou označována dle ČSN 73 0848 jako „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“  

Nedostatky při kolaudaci 

 Při vypnutí „TOTAL STOP“ naskočí náhradní zdroj. 

 Při vypnutí ,,CENTRAL STOP“ odpojí se od základního zdroje i PBZ a ta jsou 

potom napájena pouze z náhradního zdroje. 

 Pokud se vyskytují spotřebiče, které je nutno napájet z náhradních zdrojů v případě 

výpadku sítě (tzv. nouzové napájení), jsou tato napájena z jedné sekce jako PBZ a 

nedojde k jejich odpojení v případě požáru po vypnutí „CENTRAL STOP“. 

 často chybí i označení bezpečnostními značkami 

 

 

Obrázek 3 Hlavice SHZ umístěna v odvětrací střešní klapce - nesprávné umístění, autor 
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4 Zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu 
 

Tato kapitola se zabývá novým požárně bezpečnostním zařízením, které se 

v legislativě nově objevuje ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb [2]. Jedná se o zařízení zamezující iniciaci požáru 

nebo výbuchu. Zařízení, kterým se budu konkrétně zabývat, snižuje trvale obsah kyslíku a 

tím dochází k zamezení vzniku požáru nebo rozšíření požáru v daném úseku.  

V České republice byly zatím instalovány dvě tato zařízení (La Lorraine BAKERY 

GROUP – Kladno a IT4 VŠB - TU Ostrava), která lze zařadit do této skupiny. Zařízení 

uvedla na český trh a ve firmě La Lorraine BAKERY GROUP – Kladno instalovala firma 

EUROALARM. EUROALARM pomohl firmě WAGNER Group GmbH překonat 

jazykovou bariéru a znal místní předpisy týkající se požární prevence. 

Zařízení, které snižuje trvale obsah kyslíku a tím docílí k zamezení vzniku požáru 

nebo rozšíření požáru v daném úseku, vyvinula německá společnost WAGNER Group 

GmbH pod názvem zařízení OxyReduct. Společnost WAGNER je v současné době 

jediným poskytovatelem systému prevence požáru se schválením VdS, ÖNORM a také 

s místním schválením uděleným v České republice akreditovanou požární zkušebnou pro 

výrobky protipožární ochrany PAVUS, a.s., se sídlem v Praze.  

 Základní funkcí OxyReductu je chránit uzavřený prostor před možným vznikem 

požáru snížením koncentrace vzdušného kyslíku, nejčastějšího oxidačního činidla, 

prostřednictvím zvýšení koncentrace dusíku, inertního plynu přirozeně se vyskytujícího  

v atmosféře. Hodnoty koncentrace kyslíku jsou upravovány podle typu chráněných prostor, 

především v závislosti na materiálech, které se v prostoru vyskytují, a hodnotách jejich 

kyslíkového čísla.  

Použití tohoto zařízení je vhodné zejména v prostorech, kde není žádoucí použít 

stabilní hasicí zařízení, které může při spuštění vytvořit větší škodu než samotný požár. 

Výhoda tohoto systému je mimo jiné i možnost výskytu a pohybu osob v prostoru 

chráněném tímto systémem. Mezi takovéto prostory lze především zařadit cenné sbírky, 

archivy, skladové objekty, serverovny, počítačové sály, datové úschovny aj. Jedná se tedy 
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o prostory, ve kterých jsou uloženy nenahraditelné předměty s historickou hodnotou, 

případně prostory, jejichž nefunkčnost může ohrozit bezpečný a nepřetržitý provoz objektu 

nebo skladové prostory, které mají pro firmy vysokou ekonomickou hodnotu.  

Dle dosavadních zkušeností se zdá být zařízení nejúčinnější v mrazírenských plně 

automatizovaných potravinářských skladech. Zde bývají častou příčinou požáru jiskry 

z přetížených elektronických součástek, jako jsou hnací motory, ovládající ukládání zboží, 

stejně tak i jiskry vznikající z technických závad. Riziko požáru zvyšují úzké průchody 

v regálových systémech, dlouhé dopravníkové pásy a bezpochyby co největší objem zboží 

uložený na co nejmenším prostoru. Zboží bývá samozřejmě balené do hořlavých materiálů. 

Nebezpečí požáru v plně automatizovaných paletových skladech zvyšují i vysoká míra 

automatizace a další zařízení jako jsou chladící a topná tělesa. V případě vypuknutí požáru 

by mohlo dojít k rychlému šíření vzhledem k vysokým a úzkým průchodům, suchému 

vzduchu a nízké teplotě. Teploty v těchto skladech pohybujících se pod bodem mrazu, 

negativně ovlivňují i funkčnost kouřových hlásičů. Samozřejmě toto skladování 

znemožňuje použití konvenčních hasicích systémů na bázi vody, které se obvykle instalují 

ve skladech. Je bezpochyby možné použít vodu jako hasivo obohacenou o nemrznoucí 

směsi, ale taková zase není vhodná do potravinářského průmyslu, kde by při hašení mohlo 

dojít ke kontaminaci uložených potravin. Všechny tyto faktory ukazují, že nejvhodnějším 

zařízením k zamezení vzniku nežádoucího hoření v takto řešených uzavřených prostorech 

je OxyReduct. 

Ke vzniku požáru, je bezpodmínečně nutné zajistit 3 základní podmínky. A těmi 

jsou: zdroj tepla (energie), hořlavý materiál (palivo) a oxidační prostředek nejčastěji 

vzdušný kyslík. Pokud jednu z těchto podmínek vyloučíme, nemůže dojít k požáru.  

 

4.1 Technologie trvale snižující obsah kyslíku  

 

Společnost WAGNER Group GmbH vyvinula technologii, která je schopna 

zabránit vzniku požáru prostřednictvím snížení koncentrace kyslíku v prostředí za pomoci 

dusíku. 

Důvody společnosti WAGNER pro použití dusíku:  
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• je to základní složka vzduchu, který dýcháme (78.09 obj.%),  

• má podobné fyzikální vlastnosti jako kyslík,  

• hustota je téměř shodná s hustotou vzduchu, tudíž se rychle a rovnoměrně 

rozptýlí v prostoru, 

• poměrně snadné a finančně nenáročné získávání vzhledem k jeho velkému 

zastoupení v atmosféře,  

• jednoduše se vyrábí přímo na místě fragmentací vzduchu (filtrováním)  

• není toxický. 

 

Okolo naší planety je plynný obal, který nazýváme atmosféra, která obsahuje 78,09 

obj.% dusíku a 20,9 obj.% kyslíku. Dalšími plyny, jsou například argon, neon, helium, 

krypton, CO2. Přidáním dusíku se změní poměr plynů ve vzduchu a tím se sníží 

procentuální zastoupení kyslíku.  

 

 

 
 

Obrázek 4 Přirozená atmosféra [8]      Obrázek 5 Redukovaná atmosféra [8] 

 

Ve střeženém prostoru je schopen dodávaný dusík redukovat hladinu kyslíku. Tuto 

funkci dusíku znázorňuje následující obrázek. 
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Obrázek 6 Nahrazení kyslíku dusíkem [8] 

 

V prostoru, ve kterém je přirozeně zastoupen dusík s kyslíkem, může dojít 

k nežádoucímu hoření, což znázorňuje obrázek 4. Ve chvíli, kdy ve střeženém prostoru 

zvýšíme koncentraci dusíku, a tím pádem dojde k redukci hladiny kyslíku, zabráníme, 

případně potlačíme nežádoucí hoření. Toto názorně ukazuje obrázek 5. 

 

 

Obrázek 7 Přirozená atmosféra [9]          Obrázek 8 Redukovaná atmosféra [9] 
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Nedostatek kyslíku v prostředí 

Nedostatek kyslíku pociťuje jakýkoliv živý tvor. Prostředí, ve kterém je nedostatek 

kyslíku, může vzniknout dvěma způsoby. Buď hypobaricky či normobaricky. Hypobarické 

prostředí se vyskytuje ve vyšších nadmořských výškách, kde tělo živého tvora vlivem 

barometrického tlaku vzduchu ztrácí schopnost využívat atmosférický kyslík. Znamená to 

tedy, že v prostředí ve vyšších nadmořských výškách není méně kyslíku, ale na živé 

organizmy působí barometrický tlak. Toto prostředí, je jen ve vyšších nadmořských 

výškách, v nížinách ho můžeme vytvořit pouze umělou simulací. Pro vytvoření 

hypobarického prostředí použijeme zařízení snižující barometrický tlak, což jsou různé 

barokomory. Normobarický způsob funguje na bázi snížení kyslíku v prostředí.  

Mnou zjišťované zařízení OxyReduct využívá filtrování vzduchu a tím umělé 

snižování koncentrace kyslíku. Aby bylo možné vytvořit prostředí s nedostatkem kyslíku  

v chráněném prostoru, je nutno zvýšit koncentraci dusíku v přiváděném vzduchu na  

87–95obj. % a tímto se nám sníží koncentrace kyslíku na 13–5obj. %. Když prostředí 

s nedostatkem kyslíku obsahuje méně než 89 % dusíku (nebo více než 10obj. % kyslíku), 

mluvíme o tzv. metodě Hypoxic Air Venting. Zatímco v případě, že dosahujeme 

koncentrace dusíku nad 89obj. % (nebo koncentrace kyslíku pod 10obj. %), nazýváme 

metodu Nitrogen Injection System. Výroba prostředí s nedostatkem kyslíku začíná 

přivedením stlačeného vzduchu. V případě Hypoxic Air Venting mluvíme o výrobě 

prostředí s nedostatkem kyslíku v Air Splitting Unit (ASU). Při metodě Nitrogen Injection 

System vytváříme prostředí s nedostatkem kyslíku v tzv. nitrogen generator (generátor 

dusíku). Rozdíl v těchto dvou metodách spočívá pouze v „čistotě“ získaného dusíku. [10] 

 Princip vytvoření prostředí s nedostatkem kyslíku je u obou jednotek (ASU i 

generátoru dusíku) stejný. Stlačený vzduch se čistí pomocí Pressure Swing Adsorption 

technology (PSA). PSA technologie využívá většinou uhlíkové molekulární síto (CMS). 

Vháněný stlačený vzduch je tlačen přes CMS, na kterém dochází k adsorpci kyslíku. Dusík 

projde sítem dále do chráněného prostoru. Toto rozdělení je založeno na rozdílných 

fyzikálních parametrech složek vzduchu. Po snížení tlaku vzduchu na CMS dochází  

k desorpci kyslíku ze síta. Dochází k tzv. regeneraci. Tento adsorpční a desorpční proces 

neustále probíhá ve dvou oddělených komorách (nádržích). 
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Obrázek 9 Adsorbční a desorpční proces probíhající ve dvou komorách CMS [9] 

Regenerace CMS probíhá přetlakem nebo podtlakem na CMS. Pro podtlakovou 

regeneraci je nutné mít systém vybavený vakuovými pumpami (pouze generátory dusíku), 

pak mluvíme o tzv. Vacuum Pressure Swing Adsorption technology (VPSA). VPSA 

spotřebovává oproti PSA méně elektrické energie. Místo CMS může technologie využívat 

membránu z dutých vláken. Princip této výroby prostředí s nedostatkem kyslíku spočívá  

v různých rychlostech průchodu molekul skrz dutá vlákna. Vodní pára, oxid uhličitý a 

kyslík jsou „rychlejší“ než dusík. Dříve „projdou“ dutými vlákny a jsou vypuštěna ven. 

Zatímco dusík pokračuje do chráněného prostoru. [10]  

4.2 Druhy technologie výroby dusíku 

Společnost WAGNER Group GmbH má dostupné tři technologie pro výrobu dusíku:  

 

VÝROBA DUSÍKU 
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MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE 

• Filtrace dusíku přes membrány z dutých vláken (polymer PPE) 

• Pracovní tlak: cca. 8-13 bar 

• Pracuje na principu různých difuzních koeficientů molekul dusíku a ostatních plynů  

• Nejnižší pořizovací náklady, ale nejvyšší spotřeba el. energie 

 

Obrázek 10 Membránová technologie [9] 

TECHNOLOGIE PSA 

• PSA znamená Pressure Swing Adsorption 

• Adsorpční proces se sítem z uhlíkových molekul (CMS) 

• Pracovní tlak: cca 6–8 bar 

• Pracuje na principu rozdílné velikosti molekul jednotlivých plynů 

 

Obrázek 11 Technologie PSA [9] 
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VPSA-TECHNOLOGY 

• VPSA znamená Vacuum Pressure Swing Adsorption 

• Adsorpční proces se sítem z uhlíkových molekul (CMS) 

• Pracovní tlak: cca 1-2 bar 

• Nejnižší provozní náklady, ale nejvyšší pořizovací 

 

Obrázek 12 VPSA - Technology [9] 

4.3 OxyReduct – princip zařízení 

Zařízení OxyReduct použité v plně automatizovaném mrazírenském skladu 

společnosti La Lorraine BAKERY GROUP – Kladno snižuje koncentraci kyslíku na 15,2 

obj.%, tyto hodnoty byly stanoveny opakovanými testy. Nastavení je na základě 

bezpečnostního koeficientu a započítána je i 0,5 % chyba měřidel. Nejprve je okolní 

vzduch nasáván kompresorem. Dusík potřebný pro snížení koncentrace kyslíku je získáván 

pomocí metody VPSA. Toho je dosaženo za pomoci tří generátorů dusíku, kdy každý 

z generátorů produkuje 120 m³/h dusíku. Tato metoda snižuje náklady až o 80% ve 

srovnání se systémem membránové technologie. Ve skladu byl osazen ještě čtvrtý 

generátor, aby pokryl výrobu dusíku při nakládce či vykládce skladu. Vháněný stlačený 

vzduch je v generátoru tlačen přes CMS, na kterém dochází k adsorpci kyslíku. Dusík 

projde sítem dále do chráněného prostoru. Toto rozdělení je založeno na rozdílných 

fyzikálních parametrech složek vzduchu. Po snížení tlaku vzduchu na CMS dochází  

k desorpci kyslíku ze síta. Dochází k tzv. regeneraci. Tento adsorpční a desorpční proces 

neustále probíhá ve dvou oddělených komorách (nádržích). Koncentrace kyslíku je ve 
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skladu monitorována kyslíkovými senzory, které monitorují objem kyslíku ve sledované 

místnosti. 

 

Obrázek 13 Blokové schéma systému aktivní požární prevence [7] 

 

Firma WAGNER vyvinula čtyři systémová řešení, jak chránit prostor (požární 

úsek) zařízením OxyReduct:  

Varianta I 

 

Obrázek 14 Nepřerušované udržování dané koncentrace O2[8] 

Nepřerušované udržování dané koncentrace 

Nekonečná, ale přípustně nízká oscilace hladiny kyslíku v 
mezích přípustných dle doporučení VdS. Na znázorněném 
grafu pro prahovou hodnotu 15,0 obj.% O2 
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Varianta II. 

 

 

Obrázek 15 Variabilní koncentrace O2 dle režimu provozu (den/noc) [8] 

 

Varianta III: 

 

 

Obrázek 16 Řešení s rychlou redukcí (quick release) [8] 

 

 

Variabilní koncentrace O2 dle režimu provozu (den/noc) 

Individuální nastavení koncentrace O2 v závislosti na čase, 
nebo provozu. Maximální možná ochrana v době, kdy ve stř. 
prostoru nejsou lidé (noc), volný pohyb osob při 17 obj.% 
O2.  

Řešení s rychlou redukcí (quick relese) 

Volný pohyb osob a přitom minimalizované riziko 
požáru. Při běžném provozu 17 obj.% O2, v 
případě detekce požáru dojde k rychlému snížení 
hladiny kyslíku (zde 13,8 obj.%). 
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Varianta IV: 

 

 

Obrázek 17 Řešení s dvoustupňovým rychlým vypuštěním [8] 

Volba prostor pro instalaci OxyReduct 

Nejprve je nutné vyhodnotit prostory, které chceme tímto zařízením chránit. Díky 

zkušenostem projektantů, požadavkům norem a v neposlední řadě ekonomickým 

rozvahám, vybereme prostor, pro který bude toto zařízení nejideálnější. Například, v mnou 

navštíveném objektu společnosti La Lorraine BAKERY GROUP, kde je toto zařízení 

instalované, ve fázi projektování uvažovali nad dvěma způsoby požární ochrany skladu, 

jednou byl použitý systém OxyReduct a druhou plynové stabilní hasicí zařízení. Dle 

sdělení investora, bylo zvoleno zařízení OxyReduct díky ekonomické úspoře 30% nákladů 

oproti plynovému stabilnímu hasicímu zařízení. Další úsporou, kterou investor přivítal, 

bylo možné maximální zaplnění skladu. V případě použití stabilního hasicího zařízení by 

toto možné nebylo, vzhledem k tomu, že je nutné zachovat určité vzdálenosti od použitých 

hlavic stabilního hasicího zařízení. Skladové prostory jsou v současnosti pro investory 

velice nákladnou záležitostí, a tudíž se snaží plnit je „až pod strop“. Velké naplnění skladu 

snižuje účinnost klasického systému SHZ. 

Vzhledem k tomu, že toto zařízení funguje na bázi snížení kyslíku, není možné ho 

použít ve všech prostorech, ale pouze tam, kde pobyt osob je přerušovaný a jsou striktně 

dodržovány hygienické předpisy určující pobyt v atmosféře se sníženým obsahem kyslíku. 

Řešení s dvoustupňovým rychlým vypuštěním     

Vyvinut speciálně pro datová centra s chlazením a velkým 
přísunem čerstvého vzduchu. Volný pohyb osob, nejlepší 
energetická bilance, nekonečná udržovací doba. 
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Takovýto prostor musí být posouzen příslušnou KHS, která vydá posouzení vlivu na zdraví 

zaměstnanců pracujících v prostředí se sníženým obsahem kyslíku. Pravidelný pracovní 

pobyt v atmosféře s koncentrací kyslíku pod standardní úrovní musí být posuzován stejně, 

jako práce v prostředí s koncentracemi škodlivin, přesahujícími limitní hodnotu PEL. 

V případě stavby společnosti La Lorraine BAKERY GROUP vydala KHS doporučení 

zobrazené v následující tabulce. 

Tabulka 1 Rozdělení kategorií dle KHS [8] 

Riziko Koncentrace O2 Bezpečnostní požadavky Doba pobytu 

Kategorie 1 21 až 19obj. %  Bez omezení 

Kategorie 2 19 až 17obj. % Monitorování O2,  

upozornění při 
poklesu pod 17obj. % 

4h, 30min pauza 

Kategorie 3 17 až 15obj. % Monitorování pracovníků, 
pobyt ve 2 a více lidech, 
dostupný kysl. přístroj 

2h, 1h pauza 

Kategorie 4 15 až 13obj. % 1h, 1x za 8h směnu 

 

Lidé se běžně pohybují v prostředí, kde je méně kyslíku, než je běžných 20.9obj. 

%. Obecně lze říci, že pokud netrpí člověk dušností při námaze a 20,9obj. % O2, např. při 

chůzi do schodů, nebude pro dotyčného rizikovější pobyt v atmosféře až do 14,8obj. %  

kyslíku. Koncentrace jsou velice přehledně znázorněny v následujícím obrázku, kde jsou 

vyhodnoceny v závislosti na dané nadmořské výšce. Dá se tedy říci, že pokud člověk 

pracuje v prostředí s 15obj. % kyslíku, je to stejné, jako kdyby se pohyboval v nadmořské 

výšce 2700 m.  

 

Obrázek 18 Nadmořská výška a obj. % kyslíku [8] 
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4.4 Projektování zařízení OxyReduct 

 Projektování zařízení OxyReduct je celkem náročnou disciplínou pro českého 

projektanta, vzhledem k absenci českých případně evropských norem. Zařízení v objektu 

společnosti La Lorraine BAKERY GROUP bylo navrženo a vyprojektováno dle 

německých předpisů VdS 2344, VdS 2562, VdS 3527, TRB S152, prEN 16750 Oxygen 

Reduction Systems (European draft 7. 5. 2014). Vzhledem k tomu, že toto zařízení je 

zmíněné ve vyhlášce o požární prevenci, jako zařízení zamezující iniciaci požáru nebo 

výbuchu a bylo české veřejnosti poprvé představeno již v květnu 2010, bylo by rozhodně 

žádoucí vytvoření české případně evropské normy, kterou by projektanti mohli bez obav 

využít pro navržení a případně další instalaci.  

4.5 Vazba na kodex norem požární bezpečnosti staveb 

Nová norma ČSN 73 0810 nám upřesňuje podmínky za jakých je možné zařízení 

pro trvalé snížení obsahu kyslíku instalovat a kdy může být samočinné SHZ nahrazeno 

tímto zařízením. 

Podmínky instalace dle ČSN 73 0810 v požárních úsecích: 

 pokud jsou těsné, prokazuje se zkouškou těsnosti, 

 pokud v požárních úsecích je při běžném provozu omezený počet osob, 

nebo kde jsou pouze občasná nebo přechodná pracovní místa, 

 pokud v požárních úsecích se nevyskytují osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace nebo neschopné samostatného pohybu a orientace,  

 a pokud se nejedná o chráněné únikové cesty ani o požární nebo evakuační 

výtahy. 

Při návrhu zařízení na trvalé snížení obsahu kyslíku se musí vycházet: 

 z návrhové koncentrace kyslíku (ve vztahu na charakteristiku výrobků a 

jiných zařízení a hmot nebo materiálů v požárním úseku) stanovené 

zkouškou podle relevantní zkušební metody,  

 zda se v požárním úseku nevyskytují výrobky (hmoty, materiály apod.) a 

zařízení schopné třeba i částečně hořet, doutnat apod. při snížení obsahu 
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kyslíku (úroveň, kdy nedojde ke vznícení jakékoli přítomné hořlavé látky a 

ani k rozšíření požáru je obvykle v rozmezí 13obj. % až 17obj. % O2. 

Při použití zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku: 

 v požárních úsecích výrobních, popř. skladových objektů podle ČSN 

73 0804 a navazujících norem (ČSN 73 0845, ČSN 65 0201 apod.) se může 

započítat ∆c2 = 0,2 (pokud je aktivně 24 hodin zajištěn PÚ zařízením pro 

trvalé snížení obsahu kyslíku), 

 v požárních úsecích nevýrobních objektů podle ČSN 73 0802 a navazujících 

norem se instalace zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku započítává 

shodně jako SHZ, 

 požárně bezpečnostní úpravy výrobních objektů se posuzují stejně jako při 

instalaci SHZ nebo DHZ (např. pro požární odolnosti ocelové nosné 

konstrukce se může analýzou podmínek požáru a výpočtem prokázat, že  

v požadované době požární odolnosti nepřekročí při požáru teplota prostředí 

nebo teplota konstrukcí 450 °C, 

 v požárních úsecích kde je navrženo zařízení pro trvalé snížení obsahu 

kyslíku, se nedoporučuje instalace SOZ. 

Instalace zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku se nedoporučuje: 

 v prostorách s půdorysnými plochami ≤ 5m2 /osoba podle ČSN 73 0818 

Při návrhu zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku by měl tedy projektant PO 

vycházet z návrhové koncentrace kyslíku (ve vztahu na charakteristiku výrobků a jiných 

zařízení a hmot nebo materiálů v požárním úseku) stanovené zkouškou podle relevantní 

zkušební metody (expertní posudek, či zpráva). Musí být, ale vždy posouzeno, zda se  

v požárním úseku nevyskytují výrobky (hmoty, materiály apod.) a zařízení schopné třeba i 

částečně hořet, doutnat apod. při snížení obsahu kyslíku a znát všechny požárně technické 

charakteristiky přítomných látek) v daném požárním úseku. Projektant může využít i 

snížení (eliminace) požadavků na odstupové vzdálenosti.  

V neposlední řadě by se měl projektant zamyslet nad návrhem požární odolnosti 

požárně dělících konstrukcí sousedního požárního úseku. Např. zda je vhodné i když dle 
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výpočtu vychází požárně dělící konstrukce s požadovanou odolností např. EI15DP1, tyto 

konstrukce navrhovat pouze na tuto minimální požární odolnost. Požadavek na 

15minutovou požární odolnost může být zejména u nižších objektů při parametru odvětrání 

Fo=0,005 i pro požární úseky s relativně vysokým požárním zatížením (viz tabulka A.1 

ČSN 73 0804). I když bude sousední požární úsek vybaven systémem EPS (což by měl být 

minimální požadavek pro návrh takovýchto systémů), tak zahájení hasebního zásahu 

jednotkou HZS je možné předpokládat v době, kdy bude končit navržená požární odolnost 

požárně dělící konstrukce. Rozšíření požáru do úseku strojovny OxyReductu (zejména 

ztráta celistvosti požárně dělící konstrukce) může mít negativní dopad na systém a nemusí 

pomoci ani systém plynového hasicího zařízení strojovny. I když není v současné době v 

řadě norem ČSN 73 08xx požadavek na požární odolnost konstrukcí okolo požárního 

úseku strojovny, myslím si, že minimální požární odolnost EI30DP1 a nebo EI60DP1 by 

byla systémově správným požadavkem, resp. že je potřeba zhodnotit, že při všech 

variantách požáru i v okolních požárních úsecích nedojde k ohrožení funkčnosti systému 

OxyReduct. Nelze předpokládat, že při "ztrátě" strojovny bude po dobu oprav (dle rozsahu 

ztrát to mohou být týdny anebo i měsíce) zcela vyklizen chráněný prostor (v konkrétním 

případě v Kladně jde o plochu 4 337 m2 a 165 892 m³). Strojovna musí fungovat po celou 

dobu využívání chráněného prostoru.  

4.6 Požadavky na těsnost budovy při instalaci zařízení OxyReduct 

Následujícím krokem je zajištění vzduchotěsnosti prostor, které budeme chránit. 

Díky dokonalé vzduchotěsnosti dochází k vysokým energetickým a ekonomickým 

úsporám. Pokud uchází vzduch konstrukcemi, respektive přichází do chráněného prostoru 

kyslík, musejí komponenty systému pro udržení určité koncentrace dusíku pracovat déle a 

bezpochyby nákladněji. Nejprve je nutné zajistit vzduchotěsnost chráněného prostoru, 

které ověřujeme danými měřeními. Postupy měření, způsob přípravy budovy na měření a 

způsob vyhodnocení vzduchotěsnosti budov popisuje norma ČSN EN ISO 9972 Tepelné 

chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda. Tato norma 

předepisuje dva postupy měření, kdy jeden z nich je snížení tlaku v budově a druhý 

zvýšení tlaku v budově. Zvýšení tlaku znamená, že dojde k nárůstu tlaku uvnitř budovy. 

V tomto případě je nutné zajistit, aby tlak v chráněném úseku byl větší než vně budovy.  
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A při snížení tlaku musíme dosáhnout opačných hodnot. Dle této normy je možné využít 

tři metody měření.  

 V době výstavby objektu společnosti La Lorraine BAKERY GROUP platila ČSN 

EN 13829 Tepelné chování budov – stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda. 

Tato norma stanovovala dvě metody měření tzv. průvzdušnosti a to metodu „A“ a metodu 

„B“. Měření pomocí metody „B“ se provádělo v průběhu výstavby objektu. Touto metodou 

se měřila těsnost obálky budovy po dokončení vzduchotěsnících vrstev. Před provedením 

testu bylo nutné budovu na měření připravit. Jednalo se zejména o zaslepení 

technologických otvorů zejména pro TZB (vzduchotechnika, kanalizace, kouřovod), které 

by byly v dokončené stavbě přirozeně zaslepeny. Cílem tohoto testu bylo odhalit 

netěsnosti ve vzduchotěsných vrstvách. Následně bylo možné tyto netěsnosti relativně 

snadno odstranit. Metoda „A“ se prováděla po dokončení stavby, kdy stavba byla již 

provozována. Technologické otvory byly uzavřeny instalovanými zařízeními nebo 

přirozeně zaslepeny (zalití vodních uzávěrů, uzavření klapek vzduchotechniky aj.). Pouze 

na základě měření metodou „A“ bylo možné získat certifikát o měření průvzdušnosti 

budovy. Kvalita těsnosti a měřením získaný certifikát, je důležitým prvkem při hodnocení 

energetické náročnosti budovy. K měření průvzdušnosti budov i v současnosti nejčastěji 

využíváme metodu zvanou blowerdoor test. Tento způsob měření odpovídá výše 

zmiňované ČSN EN 13829. Zařízení, kterým měříme průvzdušnost nazýváme blowerdoor. 

Zařízení se obvykle skládá z: ventilátorů, teleskopického rámu se vzduchotěsnou plachtou, 

přístroje pro měření tlaků, řídící jednotky a kalibrovaného přístroje na měření teploty, 

relativní vlhkosti vzduchu a barometrického tlaku. Blowerdoor test patří k nedestruktivním 

metodám měření. Do vhodného stavebního otvoru se usadí teleskopický rám se 

vzduchotěsnou plachtou a požadovaným počtem ventilátorů. Počet ventilátorů určuje 

jednak výkon ventilátoru, jednak objem měřené místnosti a zohlednit by se měla i 

předpokládaná míra netěsnosti. [5] 

4.7 Montáž a provoz systému OxyReduct 
 

Montáž zařízení OxyReduct může provádět pouze proškolená firma od výrobce 

nebo dovozce daného systému. Jednotlivé technologie, kompresory, řídící jednotky, nádrže 

CMS je nutno rozmístit a instalovat do předem připraveného uzavřeného prostoru dle 

schváleného projektu. Po rozmístění a instalaci veškerých komponentů zařízení OxyReduct 
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a po jejich napojení na elektrickou a datovou síť a dále po připojení centrální řídící 

jednotky s dálkovým přístupem, jsou v chodu vždy 3 ze 4 generátorů, kdy ten čtvrtý 

zůstává jako záložní, pro zajištění dostatečné výroby dusíku v době nakládky a vykládky 

zboží pro případné poruchy. Strojovna tohoto zařízení je samozřejmě také chráněna, jsou 

zde instalovány EPS a plynové stabilní hasicí zařízení, tato dvě vyhrazená zařízení chrání a 

zajišťuji bezpečnost technologie OxyReduct. Dále je strojovna monitorována senzory, 

které dohlížejí na obsah kyslíku ve vzduchu, ty jsou instalovány na každém kompresoru a 

hlídají tak případné netěsnosti tohoto zařízení. Hodnoty z těchto senzorů jsou přenášeny do 

ústředny, která vyhodnotí případný poruchový stav. Provozuschopnost ústředny je 

kontrolována technikem montážní firmy (EUROALARM) jedenkrát za měsíc. Zařízení je 

dále zálohováno náhradním zdrojem, který zajišťuje plynulý chod. Náhradním zdrojem 

v případě společnosti La Lorraine BAKERY GROUP je dieselagregát.  

 

Obrázek 19 La Lorraine BAKERY GROUP – Kladno, nádrže CMS, autor 
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4.8 Důsledky dočasné deaktivace 

Mnou zjišťované zařízení OxyReduct ve společnosti La Lorraine BAKERY 

GROUP používá čtyři generátory VPSA, z nichž v provozu jsou vždy pouze tři, a čtvrtý 

generátor je záložní. Výpadek jednoho zařízení nesmí nijak ovlivnit ochrannou atmosféru 

ani omezit dávkování. Díky typicky velké tloušťce mrazicího skladu je možné i v případě 

úplného výpadku zařízení na regulaci kyslíku (např. kvůli přerušení dodávky elektrického 

proudu) bez problémů udržet koncentraci kyslíku pod 17 % objemu i po dobu více než 36 

hodin. To je prostředí, v němž lze ještě poměrně značně redukovat hoření. Kromě toho 

bylo již zmíněno, že generátor dusíku, je napojen na nouzový zdroj proudu (dieselagregát), 

takže ochrannou atmosféru lze dále udržet po dlouhou dobu. Z tohoto důvodu 

předpokládám, že pokud by došlo k dočasné deaktivaci tohoto zařízení, nemůže dojít  

k žádným škodám.  

Zhodnocení použití OxyReduct 

Popis tohoto zařízení jsem zvolila, aby se dostalo do povědomí projektantů požární 

bezpečnostních zařízení. Vzhledem k tomu, že toto zařízení bylo na český trh uvedeno 

v roce 2010 a je v současné době instalováno pouze na dvou místech naší republiky, 

předpokládám, že valná většina projektantů toto zařízení ani nezná.  

Použití tohoto zařízení skýtá nesporné výhody například v případě nákladů, které 

jsou nižší než u klasických stabilních hasicích zařízení, pokud chráněné prostory splňují 

požadavky na vzduchotěsnost. Použití OxyReduct je tedy omezeno na využití jen 

v určitých prostorech. Například ve skladech historicky hodnotných archiválií, kde je nutné 

udržovat určitou vlhkost, teplotu atd. a jakýkoliv výskyt větší vlhkosti, což se může stát 

např. při poruše potrubí SHZ je velice nebezpečný. Nebo v případě skladovacích prostor 

mrazírenských provozů, je využití tohoto zařízení velmi výhodné, zejména proto, že 

neobsahuje žádnou vodu.  

Díky principu porušení iniciačního trojúhelníku lze předpokládat, že v chráněných 

prostorech zařízením OxyReduct ani ke vzniku požáru nedojde, tedy se nemusíme obávat 

jakéhokoliv hašení, se kterým je zvýšené riziko následných škod například poničením 

historicky cenných předmětů, kontaminace potravin, dlouhodobá odstávka technologie po 

odstraňování následků požáru.  
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5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru 
 

Tato kapitola se zabývá zařízením pro usměrňování pohybu kouře při požáru, jeho 

základním rozdělením, vlivem časové prodlevy jeho aktivace na výšku neutrální roviny, 

včetně modelace požáru. 

5.1 Typy SOZ a jejich základní principy 
 

SOZ je v objektech navrhováno ve dvou typech:  

• Systémy přirozeného větrání, složené z ovládaných otvorů pro přívod vzduchu a ze 

střešních světlíků pro odtah horkých plynů a zplodin hoření při požáru.  

• Systémy nuceného větrání složené z komponentů potrubí, ventilátorů, regulačních a 

požárních klapek. 

Požární odvětrání je buď přirozené (vztlakem horkých plynů), nebo nucené 

(pomocí elektrických odsávacích ventilátorů) kombinace obou systémů může být navržena 

jen na podkladě podrobného posouzení toku plynů.  

Požární odvětrání přirozené: 

Tento nejběžnější způsob odvětrání vychází z přirozeného vztlaku plynů a je 

aplikovatelný u posledních nadzemních podlaží, tj. v případech, kde nad střechou či 

stropem s funkcí střechy odvětrané sekce je volné prostranství, kam mohou plyny (kouř) 

unikat. Existuje-li kolem vyšší zástavby, musí být posouzen vliv unikajících plynů na tuto 

zástavbu. Jednopodlažní haly, nebo obecně poslední nadzemní podlaží jsou nejčastějšími 

případy přirozeného požárního odvětrání střešními klapkami.  

Požární odvětrání nucené: 

Požární odvětrání ventilátory – jde o nucené odvětrání posledních nadzemních 

podlaží, tj. a tím i výšku kouřových zábran. Čím větší je počet ventilátorů, tím nižší může 

být akumulační vrstva, přičemž mezní stav je limitován podmínkou, aby ventilátor nebyl 

podsáván, tj. aby neodváděl vzduch místo kouřových plynů, neboť tím se snižuje účinnost 

nuceného odvětrání. Zpravidla je větší počet menších ventilátorů vhodnější než malý počet 
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velkých ventilátorů. Ventilátory bývají umístěny na střešních konstrukcích, těsně pod 

střešním pláštěm v obvodových stěnách apod.; v některých případech je probíhá odtok 

kouře potrubím a ventilátory jsou umístěni i mimo odvětrávanou kouřovou sekci. [17]  

Nejdůležitější úkoly požárního větrání 

 

Mezi nejdůležitější úkoly požárního větrání patří: 

 

• Udržet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad 

podlahou nebo udržování bezkouřové vrstvy nad podlahou ve výšce potřebné pro 

evakuaci osob i pro čas zahájení protipožárního zásahu. 

• Korigovat teplotu vrstvy horkých plynů pod střechou nebo stropem objektu tak, aby 

bylo zamezeno nebo alespoň dočasně zabráněno porušení a zřícení nosné 

konstrukce v důsledku překročení kritických teplot materiálů (i zabránění jevu 

zvaného flashover). 

• Umožnit hasičům nalezení ohniska požáru a bezpečnější přístup k němu  

v zakouřeném prostoru. 

• Zmenšit rozsah škod na uskladněných materiálech a zboží, které vznikají jednak 

přímým působením tepla a kouře a jednak nepřímo, v důsledku nepřesného hašení 

proudy vody v zakouřeném objektu. 

• Snížit riziko přenosu požáru na sousední objekty (snížení teploty v hořícím prostoru 

vede ke snížení vyzařovaných tepelných toků). 

• Snížit riziko přenosu požáru v objektu šířením vrstvy horkých plynů pod stropem 

místnosti (dělení do kouřových úseků) nebo přenosu požáru na střešní plášť.  

 

 

Navrhování zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru v některých zemích 
EU 

 

Navrhování zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru v zemích Evropské 

unie je dle následujících předpisů: 
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Tabulka 2 Navrhování ZOKT v EU 

 

Předpis 

 

 

Původ 

 

Návrhové postupy 

Aktual bulletin Speciál 20 Česká republika kombinované 

ČSN 73 0802 příloha H Česká republika kombinované 

DIN 18 232- Rauch und 
Wärmefreihaltung 

Německo tabulkové 

NFS 61-98- NFS 61-940 Francie tabulkové 

ČSN P CEN/TR 12101-5 Zařízení 
pro usměrňování pohybu kouře a 
tepla 

Mezinárodní výpočtové 

TRVB S 125 Rauch und 
Wärmeabzugsanlagen 

Rakousko výpočtové 

 

Navrhování zařízení pro odvod kouře a tepla dle Aktual Bulletinu č. 20 

Navrhování dle Aktual bulletinu č. 20 řeší zásady pro navrhování požárního 

odvětrání stavebních objektů. Jedná se o projekční postup schválený MV- Ředitelství HZS 

ČR. Postup navrhování vychází z rozdělení objektu do kouřových sekcí, určení výšky 

objektu, stanovení výšky po odvětrací klapky, stanovení výšky kouřové vrstvy a stanovení 

výkonu požáru, dobu evakuace a dobu dojezdu jednotky HZS.  

Navrhování požárního odvětrání stavebních objektů dle 730802 přílohy H  

Navrhování dle ČSN 730802 přílohy H řeší členění požárních úseků do kouřových 

sekcí, výpočet přirozeného nebo nuceného požárního odvětrání jednotlivých kouřových 

sekcí, polohu akumulační vrstvy, odvětrací klapky, výkon ventilátoru nuceného požárního 

odvětrání, hlavní varianty požárního odvětrání (střešními klapkami, ventilátory, šachtami 

či potrubím, zastřešených atrií, pasáží). Příloha H také řeší speciální případy požárního 

odvětrání (jeviště, eskalátorů, podzemních podlaží a chráněných únikových cest). 

Navrhování SOZ pro odvod kouře a tepla dle DIN 18 232-2 

Navrhování dle DIN 18232-2 řeší navrhování zařízení pro přirozený odvod kouře a 

tepla v jednopodlažních objektech, případně v posledním nadzemním podlaží 
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vícepodlažních objektů. Navrhování je založeno na rozdělení objektů do kouřových sekcí, 

určení volné doby rozvoje požáru, určení skupiny dimenzování a definování 

aerodynamicky volné plochy otvorů pro odvod kouře a tepla a dimenzování 

aerodynamicky volné plochy otvorů pro přívod vzduchu do kouřové sekce. 

Navrhování SOZ pro odvod kouře a tepla dle NF S 61-938 – NF S 61-940  

Navrhování dle NF S 61-938 – NF S 61-940 řeší návrh zařízení pro přirozený 

odvod kouře a tepla. Postup navrhování dle NF S 61-938 – NF S 61-940 je založen na 

rozdělení objektu do kouřových sekcí, určení, zda se jedná o nevýrobní objekt či výrobní 

objekt nebo sklad, stanovení výšky kouřové sekce, stanovení výšky kouřové nebo 

bezkouřové vrstvy, zatřídění do příslušné třídy užívání objektu, popř. určení rizika 

posuzovaného objektu a výsledného stanovení součinitele a, tedy aerodynamicky volné 

plochy otvorů pro odvod vzduchu. Následně se navrhují plochy otvorů nutné pro přívod 

vzduchu. [11] 

Do roku 2005 v normách požární bezpečnosti staveb nebyly definovány požadavky 

např. na kouřové zábrany. Z toho důvodu byla do kodexu českých norem přijata evropská 

norma ČSN EN 12101-1. Po vydání ČSN 73 0810 a ČSN EN 12101-1 došlo k částečnému 

sjednocení názvosloví. Z hlediska ČSN 73 0810 se již definují kouřové zábrany (kouřové 

přepážky), což jsou dle této normy v podstatě stavební konstrukce, popř. jejich části, které 

umožňují vytvářet akumulační vztlakové vrstvy horkých plynů a oddělují jednotlivé 

kouřové sekce. Z hlediska ČSN EN 12101-1 se definují kouřové zábrany, které mají tutéž 

funkci, avšak jejich definování je rozdílné [11]. Kouřová zábrana je dle této normy zařízení 

pro směrování, zadržení a/nebo zabránění pohybu kouře (zplodin hoření), kouřové zábrany 

se označují rovněž jako kouřové závěsové stěny, kouřové clony, kouřové zástěny. 

Zásobníkem kouře se rozumí prostor ve stavebním objektu, omezený nebo ohraničený 

kouřovými zábranami nebo konstrukčními prvky tak, aby při požáru zadržoval tepelně 

vztlakovou vrstvu kouře. Ve smyslu ČSN EN 12101-1 je hlavním úkolem kouřových 

zábran: 

• vytvořit zásobník kouře zadržením kouře a omezením jeho pohybu 

• vést kouř předem určeným směrem 

• zabránit nebo zpomalit vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny; 
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5.2 Aktivace SOZ a SHZ a jejich vliv na výšku neutrální roviny 
 

Většina osob netuší, že při požáru neuhoří, ale udusí se. Jedovatý kouř, je největší 

překážkou hasičů, ale i unikajících osob. Zplodiny požáru ztěžují záchranu osob a ohrožují 

jejich vlastní zdraví. Při každém požáru vznikají životu nebezpečné zplodiny. Každé 

hoření je spojeno se vznikem zplodin hoření a produktů termického rozkladu hořlavých 

látek. Ve většině případů se zplodiny hoření nacházejí v prostoru obklopujícím pásmo 

hoření a vytvářejí určitý stupeň zakouření. Složení kouře závisí v podstatě na složení 

hořlavých látek a na podmínkách hoření. Samotná tvorba kouře závisí na schopnosti látek 

kouř uvolňovat a na rychlosti vyhořívání. Hustota kouře nebo jeho průzračnost závisí na 

množství pevných částeček, které jsou v kouři obsaženy. Hustotu kouře také velmi 

ovlivňuje intenzita výměny plynů, protože při dosti velké intenzitě výměny plynů dochází 

ke zřeďování kouře a jeho hustota klesá. K největším hustotám zakouření dochází při 

požárech v uzavřených prostorách v horních polohách pod střechou místností 

zachvácených požárem. Z tohoto vyplývá, že výsledky sebelepšího software a reálný 

skutečnost se mohou lišit. Víceméně rozhodující je, že při modelování různých variant 

požáru lze výsledky variant porovnávat. 

Vzhledem k vývoji stavebních materiálů a samozřejmě i vnitřních exteriérů se ve 

stavebnictví změnily používané materiály. Používají se více hořlavé hmoty a podíl 

plastických materiálů se v posledních desítkách let podstatně zvýšil. Pro lidi, kteří se 

zdržují v budovách, to může být velmi velkým nebezpečím. Většina osob si nedokáže 

představit, jak rychle a objemově se kouř šíří, a že díky valivému efektu může padat dolů. 

V jeden okamžik si myslíte, že jste v bezpečí a že se pohybujete v dostatečné neutrální 

rovině a v dalším okamžiku se vrstva kouře převalí dolů. Pro zasahující hasiče je kouř 

velký problém, protože nemusí být vidět ohnisko požáru, jejich orientace je velice 

problematická.  

Pojetí požární prevence bere jako nejdůležitější složku, ochranu osob, které se 

v objektu nachází. Důležitým faktorem je zachycení kouře u stropu a odvedení mimo 

budovu. Tím zůstávají únikové cesty a prostory, kde se lidé shromažďují bezpečné. Je 

velice důležité navrhovat zařízení pro odvod kouře a tepla tak, aby se podařilo snížit počet 

osob otrávených nebo usmrcených kouřem. 
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Mimo ochranu osob, je zde také ochrana majetku. Vlivem vysokých teplot při 

požáru dochází v betonové konstrukci postupně k fyzikálním a chemickým změnám, u 

ocelových konstrukcí dochází ke změnám vazebných sil ve struktuře oceli (se zvyšující 

teplotou se výrazně zhoršují pevnostní a deformační parametry). Do správné koncepce 

požární prevence patří především včasná detekce požáru, díky například elektrické požární 

signalizaci, dále pak aktivnímu zásahu stabilních hasicích zařízení v ohnisku požáru. 

V neposlední řadě je důležité zařadit i okamžitou aktivaci ZOKT, abychom docílili 

nezakouřených únikových cest.  

Neutrální rovina 

V průběhu požáru dochází k vyhořívání materiálů a částí hořlavých konstrukcí, což 

má za následek tvorbu kouře, který vlivem rozdílných teplot stoupá ke stropu místnosti. 

Tam se rozprostírá do šířky na plochu celého prostoru. Pak již nemá prostor ve 

vodorovném směru, a proto začíná vzrůstat tloušťka horkých zplodin hoření pod stropem. 

Výsledný efekt je takový, že za určitou dobu klesne spodní hranice horkých plynů až  

k podlaze a celý prostor je vyplněn kouřem. Jestliže existují otvory ve střeše nebo  

v obvodových stěnách místnosti, dochází k výměně plynů. Do spodní části přitéká 

chladnější vzduch z okolí, přináší kyslík potřebný k hoření, ohřívá se a stoupá ke stropu ve 

formě zplodin hoření. Pokud je otvory odváděno dostatečně velké množství kouře, nedojde 

k celkovému vyplnění místnosti kouřem, ale v určité výšce se zastaví pokles spodní 

hranice horkých plynů a zplodin hoření. V obou částech prostoru je jiný tlak. Pod stropem 

se hromadí horké zplodiny hoření mající vyšší teplotu a tlak zde stoupá. Naopak ve spodní 

části místnosti je nedostatek plynů, které se ohřívají a stoupají, a proto je zde nižší tlak, 

jehož vlivem dochází k přisávání okolního vzduchu do místnosti. Hranici mezi těmito 

prostory s rozdílnými tlaky tvoří neutrální rovina, ve které je tlak atmosférický. Neutrální 

rovina tvoří zároveň hranici mezi horkými zplodinami hoření a čistým ovzduším důležitým 

pro evakuaci osob. [12]  

5.3 Provedené pokusy – aktivace či deaktivace SOZ a SHZ  
 

Prokazování vlivu včasného otevření otvorů SOZ a případné současné spuštění 

SHZ na výšku neutrální roviny je samozřejmě možné zjišťovat v programech, které 

takovéto požáry jsou schopné simulovat, ale nikdy nedosáhneme jistoty chování reálného 
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požáru. Z tohoto důvodu provedla Belgická společnost FVLR řadu pokusů. Vybudovala 

speciální objekt pro provádění požárních zkoušek. Objekt byl 50 m dlouhý, 20 m široký a 

12 m vysoký. Byl vybaven SHZ, SOZ a kouřovými zástěnami.  

 

Obrázek 20 Zkušební hala v Belgii, autor 

Celkem Belgická společnost FVLR provedla v tomto objektu 5 pokusů, vždy 

v jedné kouřové sekci. Kde u prvních třech bylo jako zatížení použito 50 kg dřeva, aby 

bylo dosaženo srovnatelného vývoje teploty a kouře. Při posledních dvou pokusech bylo 

jako zatížení použito cca 30 kg polyetylenu. Podstatou použití polyetylenu bylo vytvořit 

rychlé zatížení kouřem, aniž by pokusná budova musela být vystavována nadbytečné 

teplotě. 

Jednotlivé zkoušené varianty jsou tyto: 

50 m    20 m 

12 m 
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1. pokus - uzavření otvorů SOZ a aktivace SHZ 

Podstatou pokusu bylo uzavření otvorů SOZ a aktivace SHZ. Na počátku pokusu se 

shromažďoval kouř pod 12 m vysokým stropem. Kouřová zástěna na počátku byla schopna 

zabránit tomu, aby se kouř rozšířil do jiných částí budovy. Pomalu stoupající teplota vedla 

postupně ke spuštění SHZ. V oblasti ohně, se ale začala vytvářet kouřová vrstva a 

vznikající vodní pára byla stlačována vodou proudící z SHZ směrem dolů. V tomto 

okamžiku kouřová zástěna již nebyla schopna zabránit rozšíření do dalších kouřových 

sekcí. Viditelnost v prostoru a současně neutrální rovina se snižovaly se vzrůstající 

rychlostí.  

 

Obrázek 21 Uzavření otvorů SOZ a aktivace SHZ [13] 
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Aktivace SHZ sice zabránila vzniku Flashover, zároveň, ale vznikl kouř a vodní 

pára, které se šířily směrem dolů a výrazně snižovaly viditelnost. Neutrální rovina bez 

aktivace zařízení pro odvod kouře a tepla nebyla zachována. 

2. pokus - aktivace SOZ s SHZ 

Při tomto pokusu bylo aktivováno SOZ společně s SHZ. Již velmi brzy se při tomto 

pokusu otevřela ve střeše zařízení pro odvod kouře a tepla. Kouřová vrstva se držela 

v oblasti ohraničené kouřovými zástěnami, neboť zplodiny mohly z budovy unikat a 

nehromadily se tedy v kouřové sekci. Teplota stoupala velmi rychle a vyvolala rychlejší 

reakci SHZ. Na rozdíl od prvního pokusu nebyl zde kouř stlačován vodou dolů, nýbrž byl 

bezpečně odváděn vně budovy. Přívod čerstvého vzduchu zlepšil odvod kouře a vodní 

páry. Při tomto pokusu zůstala viditelnost ohniska požáru, stejně tak únikových cest 

dostatečná a tím pádem byla neutrální rovina zachována. 

 

Obrázek 22 Aktivace SOZ s SHZ [13] 
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Kouř byl již v časné fázi odváděn střešními otvory budovy. Aktivace SHZ sice 

způsobila růst kouře, ale v konečném důsledku zůstaly volné únikové cesty a dobrá 

viditelnost.  

3. pokus - otvory SOZ od počátku otevřené s aktivací SHZ 

Otvory od SOZ byly od počátku otevřeny. Cílem bylo zjistit, zda SHZ bude 

ovlivněno již otevřenými otvory SOZ a pokud ano do jaké míry. Otevřené otvory SOZ 

odváděly nejen jedovaté zplodiny kouře vně budovy, ale také termický vztlak byl urychlen. 

Teplý kouř tak byl cíleně veden ke sprinklerovým hlavicím a tím byla aktivace zařízení 

SHZ rychlejší než v předešlém pokusu. 

 

Obrázek 23 Otvory SOZ od počátku otevřené s aktivací SHZ [13] 

 

Tímto pokusem bylo zjištěno, že odvody kouře a tepla a SHZ se navzájem 

negativně neovlivňují ve své funkci. Naopak bylo prokázáno, že ohnisko požáru při 

kombinovaném využití SHZ a SOZ bylo mnohem dříve lokalizováno. I při tomto pokusu 

zůstala neutrální rovina zachována. 
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4. pokus - deaktivace SOZ i SHZ 

Při tomto pokusu záměrně bylo deaktivováno zařízení SOZ a SHZ. Po krátké době 

došlo k výraznému zhoršení viditelnosti. I takto velká hala byla během chvilky zakouřena 

defacto při několika kg umělé hmoty. Únikové cesty byly bez sebemenší viditelnosti a 

hasiči mohli ohnisko požáru lokalizovat jen s největšími obtížemi. V tomto případě nebyla 

neutrální rovina zachována.  

 

Obrázek 24 Deaktivace SOZ i SHZ [13] 

 

5. pokus - aktivace SOZ a deaktivace SHZ 

Tento pokus byl proveden při aktivace SOZ a deaktivaci SHZ. V dolní oblasti 

vnitřního prostoru byla neutrální rovina zachována a tím dobrá viditelnost a volné únikové 

cesty. V tomto případě je zřejmé, že umožní hasičům rychlé nalezení ohniska požáru a 

bezpečnější přístup k němu v zakouřeném prostoru, zásah hasičů může být v takovém 

případě rychlý a bezproblémový. 
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Obrázek 25 Aktivace SOZ a deaktivace SHZ [13] 

Z předešlých pokusů je zřejmé, že neutrální rovina byla zachována ve třech 

případech, kdy bylo aktivováno zařízení pro odvod kouře a tepla, nebo již byly otevřené 

otvory ZOKT.  

Pohled na pokusy v případě použití hlavic ESFR 

Dle mého názoru nelze jednoznačně potvrdit, že odvody kouře a tepla se SHZ 

navzájem negativně neovlivňují ve své funkci, protože na tento pokus nebyly použity 

hlavice ESFR (s rychlou odezvou), které se v dnešní době převážně instalují. Mohlo by se 

stát, že pokud dojde k otevření ZOKT dříve než bude aktivována správná ESFR hlavice, 

horké spaliny by mohly aktivovat jinou hlavici, než by bylo žádoucí.  
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6 Modelace požáru s variantami časové prodlevy spuštění ZOKT 
 

 Tato studie má za cíl pomocí modelového programu Orca, ověřit a porovnat 

funkčnost systému odvodu kouře a tepla v kombinaci s SHZ. Jde především o porovnání 

vývoje teplot a viditelnosti při činnosti systému ZOKT a SHZ v případě požáru. Dalším 

cílem studie je prokázat vysokou zakouřenost objektu, který ačkoliv je vybaven zařízením 

ZOKT, ale na žádost investora či provozovatele, bude toto uvedeno do činnosti až 

s příjezdem jednotky HZS, tedy při zahájení hasebních prací (cca 900 s). Celkem byly 

provedeny 4 scénáře požáru: 

 

 

 

 Pro studii byl použit teoretický model objektu o půdorysných rozměrech 

100x90x10 m, který je rozdělen na 6 kouřových sekcí. Objekt byl navržen jako jeden 

požární úsek - sklad s provozovanou skupinou výrob a provozů 5, což je v současné době 

nejčastěji projektovaný objekt s použitím SHZ a ZOKT. Předpokládané zatížení je 100 

kg/m2. Ostatní stanovené a výpočtové hodnoty udávají tabulky 3 a 4. 
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Tabulka 3 Hodnoty pro SHZ a ZOKT  

Akce : sazka 1.PP

10,00 [m]

1500,00 [m2]

8,00 [m]

2,00 [m]

a

a

900,00 [s]

100,00 [kg/m2]

1,10 [ ]

19,01 [m2]

15,46 [m]

50,26 [ kg/s]

5 500,00 [kW]

127,29 [°C]

16,00 [m2]

15,64 [m2]

56,99 [m3/s]

3,64 [m/s]

5,86 [Pa]

41,72 [m3/s]

4,74 [m/s]

8,00 [ks]

1,95 [m2]

Navržené zařízení:                                                       A 1900x1600 Aav 2,05 [m2]

KS_1

Rychlost vzduchu přívodními otvory vn

Počet zařízení ZOKT

Minimální aerodynamicky volná plocha 1ks zařízení ZOKT

Objemové množství odváděných plynů Vv

Rychlost odváděných plynů požárními klapkami vv

Vztlak u výtoku plynů z požárních klapek ∆pv

Objemové množství přiváděného vzduchu Vn

Geometrická plocha přívodních otvorů Agn

Požadovaná aerodynamická plocha klapek ZOKT Aav

Přirozené odvětrání kouře a tepla -  klapkami ZOKT
Číslo kouřové 

sekce

Světlá výška kouřové sekce hv

Plocha kouřové sekce Ak

Spodní hrana kouřové vrstvy nad podlahou Y

Teplota kouřové vrstvy Tg

Plocha požáru Af

Tloušťka kouřové vrstvy  hk

Koeficient odhořívání a

Obvod požáru P

Hmotný proud kouřových plynů Mf '

Tepelný výkon požáru sdíleného konvekcí Q1

EPS

SHZ

Čas návrhového požáru tv

Požární zatížení p
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Tabulka 4 Hodnoty pro ZOKT 

 

 

Předpokládá se požár v jedné sekci a pro tento požár byly vytvořeny modely, které 

simuluji jednotlivé kombinace ZOKT a SHZ. 

Pomocí firemního programu CFD (COMPUTATION FLUID DYNAMCS) společnosti 

Colt International, s.r.o. simulace proběhla pro celkem 4 scénáře požáru. Pro simulaci bylo 

použito návrhového požáru dle výše uvedených výpočtů, tepelný výkon požáru stanoven 

na 5,5MW a 19,6MW na základě požárního zatížení. Při výpočtech nebylo uvažováno 

s působením externích vlivů, jako je zatížení sněhem, zatížení větrem, teplotou okolí apod. 

Požár je předpokládán vždy v jedné kouřové sekci. 
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 Výkon požáru je maximální v čase 900 s od vzniku požáru (předpokládané zahájení 

hasebních prací jednotkami HZS).  

 Při simulaci byly sledovány tyto hodnoty: 

- Teplota 

- Viditelnost 

Pro simulaci byly použité tyto programy: 

- Orca – vytvoření a výpočet modelu 

- FloVIZ 11,0 for FloVENT (softwarový modul) – grafické vyhodnocení výsledků 

modelu 

6.1 SHZ s prodlevou ZOKT  
 

Tato simulace byla provedena pouze s aktivací SHZ. V tomto pokusu nebude 

v objektu spuštěno ZOKT.  

 

Obrázek 26 Půdorys s SHZ bez ZOKT [14]  

Půdorys uvedený na obrázku 26 názorně zobrazuje místo navrhovaného požáru. 

Výsledkem simulace jsou řez prostředkem objektu (viz příloha 1) a půdorys 2,5 m nad 
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podlahou obrázek 27, které velice názorně ukazují vysokou zakouřenost objektu v již 

uvedeném čase 900 s. Takto zakouřený objekt, je pro hasiče velice špatně přístupný a 

jejich prvním úkonem je nutné jeho odvětrání, s takovýmto zakouřením může být i velice 

nesnadné určení místa požáru. Simulace jasně ukazuje, jak špatné rozhodnutí může být, 

když investor požaduje otevírání přívodů a odvodů ZOKT až po příjezdu HZS. Kouřem, 

který se hromadí v objektu, jsou o to víc poničené uložené materiály či výrobky, ničeny 

samotné konstrukce objektu. Hasební práce hasičů samozřejmě také započnou s mírným 

zpožděním díky nutnosti odvětrávání objektu, z čehož vyplývá, že škody napáchané 

požárem budou vyšší než při okamžitém zásahu.  

 

Obrázek 27 Půdorys ve 2,5metrech - s SHZ bez ZOKT [14]  

Příloha 2 až 4 názorně ukazuje teploty v různých částech a výškách objektu. Nejvyšší 

teploty jsou zaznamenány v místě požáru, kde je ale z půdorysů, ve kterých jsou uvedeny 

teploty, patrné, že teplota požáru stoupala do cca 5 m a ve vyšších částech naopak klesala, 

což je způsobeno spuštěným SHZ, které teplotu požáru výrazně snižuje. Naopak teplota 

okolí požáru po celou výšku objektu stoupá a nejvyšších hodnot dosahuje v 10 m, což je 
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také výška objektu. Vysoká teplota u stropu je zase důkazem toho, že nebyly použity žádné 

odvodní otvory ZOKT. 

6.2 SHZ s přirozeným ZOKT 
 

Tato simulace byla provedena s aktivací SHZ a přirozeným ZOKT. V tomto pokusu 

je navrženo 8 odvodních otvorů ZOKT v jedné kouřové sekci s aerodynamickou plochou 

klapek 15,64 m2, což znázorňuje půdorys objektu. Tento půdorys je uvedený na obrázku 

28, názorně zobrazuje místo navrhovaného požáru a 3 přívodní otvory, jejichž požadovaná 

geometrická plocha je 16 m2. 

 

Obrázek 28 Půdorys SHZ a s přirozeným ZOKT [14]  

Dalším z výstupů simulace jsou řez prostředkem objektu (viz příloha 5) a půdorys 

2,5 m nad podlahou (viz obrázek 29). Obrázky názorně ukazují, již podstatně menší 

zakouření objektu, než tomu bylo při simulaci bez použití ZOKT. Nejmenší míra zakouření 

je v prostoru, kde jsou osazeny přívodní otvory, se vzrůstající vzdáleností od přívodních 

otvorů viditelnost v objektu klesá, což dokazují číselné hodnoty uvedené v obrázcích. 
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Příloha 6 až 8 názorně ukazuje teploty v různých částech a výškách objektu. 

Nejvyšší teploty jsou zaznamenány v místě požáru, kde je ale z půdorysů, ve kterých jsou 

uvedeny teploty, patrné, že teplota požáru stoupala do cca 2,5 m a ve vyšších částech 

naopak rapidně klesala, což je způsobeno spuštěným SHZ a současně ZOKT, které teplotu 

požáru výrazně snižují. Naopak teplota okolí požáru po celou výšku objektu stoupá a 

nejvyšších hodnot dosahuje v 10 m. V porovnání s předchozí simulací (požár objektu bez 

ZOKT) jsou tyto teploty výrazně nižší. 

 

Obrázek 29 Půdorys ve 2,5 m - SHZ s přirozeným ZOKT [14]  

 

6.3 SHZ s nuceným ZOKT 
 

Tato simulace byla provedena s aktivací SHZ a nuceným ZOKT. V tomto pokusu je 

navrženo, navrženo 8 odvodních otvorů ZOKT v jedné kouřové sekci s aerodynamickou 

plochou klapek 15,64 m2, což znázorňuje půdorys objektu. Tento půdorys je uvedený na 

obrázku 30, názorně zobrazuje místo navrhovaného požáru a 3 přívodní otvory, jejichž 

požadovaná geometrická plocha je 16 m2. 

hodnoty v grafu 1 
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Obrázek 30 Půdorys SHZ a s nuceným ZOKT [14]  

Dalším z výstupů simulace jsou řez prostředkem objektu (viz příloha 9) a půdorys 

2,5 m nad podlahou (viz obrázek 31), Obrázky názorně ukazují, již podstatně menší 

zakouření objektu, než tomu bylo při simulaci s použitím přirozeného ZOKT. Nejmenší 

míra zakouření je v prostoru, kde jsou osazeny přívodní otvory, se vzrůstající vzdáleností 

od přívodních otvorů viditelnost v objektu klesá, což dokazují číselné hodnoty uvedené 

v obrázcích. 
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Obrázek 31 Půdorys ve 2,5 m - SHZ s nuceným ZOKT [14]  

Příloha 10 až 12 názorně ukazuje teploty v různých částech a výškách objektu. 

Nejvyšší teploty jsou zaznamenány v místě požáru, kde je ale z půdorysů, ve kterých jsou 

uvedeny teploty, patrné, že teplota požáru stoupala do cca 2,5 m a ve vyšších částech 

naopak rapidně klesala, což je způsobeno spuštěným SHZ a současně ZOKT, které teplotu 

požáru výrazně snižují. Naopak teplota okolí požáru po celou výšku objektu stoupá a 

nejvyšších hodnot dosahuje v 10 m. V porovnání s předchozí simulací (požár objektu  

s přirozeným ZOKT a SHZ) jsou teploty okolí požáru vždy o cca 10 °C vyšší, což je 

způsobeno rychlejší cirkulací vzduchu. 

 

6.4 Přirozené ZOKT bez SHZ 
 

Tato simulace byla provedena bez aktivace SHZ a s přirozeným ZOKT. V tomto 

pokusu je navrženo 12 odvodních otvorů ZOKT v jedné kouřové sekci s aerodynamickou 

plochou klapek 30,32 m2, což znázorňuje půdorys objektu. Tento půdorys je uvedený na 

obrázku 32 a názorně zobrazuje místo navrhovaného požáru a 5 přívodních otvorů, jejichž 

požadovaná geometrická plocha je 31,25 m2. 

hodnoty v grafu 1 
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Obrázek 32 Půdorys přirozené ZOKT bez SHZ [14]  

Dalším z výstupů simulace jsou řez prostředkem objektu (viz příloha 13) a půdorys 

2,5 m nad podlahou (viz obrázek 33). Obrázky názorně ukazují lepší viditelnost v objektu 

než bylo při simulaci s použitím přirozeného ZOKT a aktivací SHZ. Nejmenší míra 

zakouření je v prostoru, kde jsou osazeny přívodní otvory, se vzrůstající vzdáleností od 

přívodních otvorů viditelnost v objektu klesá, což dokazují číselné hodnoty uvedené 

v obrázcích. 
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Obrázek 33 Půdorys ve 2,5 m - přirozené ZOKT bez SHZ [14]  

Příloha 14 až 16 názorně ukazuje teploty v různých částech a výškách objektu. 

Nejvyšší teploty jsou zaznamenány v místě požáru, kde je ale z půdorysů, ve kterých jsou 

uvedeny teploty, patrné, že teplota požáru stoupala do cca 5 m a ve vyšších částech klesala, 

což je způsobeno spuštěným ZOKT. Naopak teplota okolí požáru po celou výšku objektu 

stoupá a nejvyšších hodnot dosahuje v 10 m. V porovnání s druhou simulací (požár objektu 

s přirozeným ZOKT a SHZ) jsou teploty okolí požáru velice vysoké a v některých místech 

až dvojnásobné.  

6.5 Vyhodnocení  
 

Vyhodnocení viditelnosti s důrazem na časovou prodlevu ZOKT 

 

 

 

 

hodnoty v grafu 1 
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Graf 1 Vyhodnocení viditelnosti v čase 900 s 

 

Tabulka 5 Hodnoty grafu 1 - viditelnost v čase 900 s  

  viditelnost v metrech 

  20 m od požáru 10 m od požáru 

1. simulace 0 0 

2. simulace 4,47 4,28 

3. simulace 11,5 7,59 

4. simulace 5,99                      6,38 

 

Na základě výstupů z jednotlivých simulací byl vytvořen graf 1, který uvádí 

hodnoty viditelnosti v místech vzdálených 10 a 20 m od ohniska požáru. Z tohoto grafu je 

zřejmé, že viditelnost se výrazně liší s ohledem na použití nuceného či přirozeného ZOKT, 

ale především ukazuje vliv časové prodlevy ZOKT, která byla modelována při simulaci 1. 

Blokace ZOKT a její nespuštění do příjezdu HZS je velice nebezpečné především pro 

zasahující hasiče, kteří tak vstupují do objektu, který je zcela zakouřen. Viditelnost 

v takovém objektu, je i dle simulace 1 nulová. Ačkoliv hasiči započnou objekt odvětrávat a 

viditelnost v něm se zvyšuje, není natolik dokonalá, aby byli schopni rozpoznat všechna 

potenciální nebezpečí, jako jsou například, tlakové lahve, skladované hořlavé kapaliny atd. 
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Vyhodnocení teplot v simulovaném objektu 

 

Následující grafy 2 - 4 znázorňují naměřené teploty požáru ve výšce 2,5 m a dále ve 

vybraných výškách 5 a 10 m. Teplota požáru dle výsledků simulací se odvíjí od aktivace 

SHZ. V případě aktivního SHZ a současně aktivního ZOKT jsou teploty požáru nižší. 

Teploty požáru dosahují vysokých hodnot v případě simulace 1, kde je evidentní vliv 

časové prodlevy ZOKT, stejně tak při simulaci 4, kde je zřejmý vliv deaktivace SHZ.  

Grafy názorně ukazují, jak použití SHZ a nuceného ZOKT snižují teplotu v objektu 

a jeho zakouření. Tyto dvě veličiny mají vždy největší vliv na poškození konstrukcí 

objektu, či na zvýšení škod na skladovaném zboží. Ačkoliv pořizovací náklady těchto 

zařízení jsou finančně nákladné, v porovnání s možnými uchráněnými hodnotami nejsou až 

tak vysoké. 

Graf 2 Teplota ve 2,5 metrech 

 

Tabulka 6 Hodnoty grafu 2 

 teplota požáru ve výšce 2,5 m nad podlahou 

  
teplota nad 
ohniskem teplota 10 m od požáru teplota 60 m od požáru 

1. simulace 341 83,7 88,9 

2. simulace 327 37,6 41,3 

3. simulace 260 45 49,1 

4. simulace 393 48,1 51,3 
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Graf 3 Teploty požáru a okolí ve výšce 5 metrů 

 

Tabulka 7 Hodnoty grafu 3 

  teplota ve výšce 5 m nad podlahou 

  
teplota nad 
ohniskem teplota 10 m od požáru teplota 60 m od požáru 

1. simulace 403 103 94,5 

2. simulace 247 43,6 43,6 

3. simulace 248 62,1 52,4 

4. simulace 402 61,3 58 

 

Graf 4 Teploty požáru a okolí ve výšce 10 metrů 
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Tabulka 8 Hodnoty grafu 4 

  teplota ve výšce 5 m nad podlahou 

  
teplota nad 
ohniskem teplota 10 m od požáru teplota 60 m od požáru 

1. simulace 295 169 104 

2. simulace 160 84,9 55,9 

3. simulace 173 101 62,9 

4. simulace 340 170 84,6 

 

Shrnutí 

Z provedených simulací je patrné, že ZOKT má velký vliv na teplotu v okolí 

požáru a na viditelnost v objektu. 

- První simulace (SHZ bez ZOKT) jasně ukazuje, jak špatné rozhodnutí může být, když 

investor požaduje otevírání přívodů a odvodů ZOKT až po příjezdu HZS, viditelnost 

v tomto objektu je nulová. Kouřem, který se hromadí v objektu, jsou o to víc poničené 

uložené materiály či výrobky a samozřejmě i samotné konstrukce objektu.  

- Druhá simulace (SHZ s přirozeným ZOKT) nám neprokázala až tak velkou viditelnost 

cca 4,5 metru, ale teploty ve výšce objektu 5 a 10 metrů a v okolí 10 a 60 metrů od 

ohniska požáru byly až o 150 ˚C nižší než při první simulaci. Tím, že ZOKT nám 

koriguje teplotu vrstvy horkých plynů pod stropem objektu je zamezeno nebo alespoň 

dočasně zabráněno porušení a zřícení nosné konstrukce v důsledku překročení 

kritických teplot materiálů (kritická teplota oceli je cca 470 ˚C).  

- Třetí simulace (SHZ s nuceným ZOKT) prokazuje, že nucené ZOKT je účinnější 

zařízení než přirozené ZOKT (od první minuty činnosti systému se odvádí finální 

množství tepla a kouře, kdežto u přirozeného systému, kde je rychlost proudění dána 

zejména rozdílem teplot, není z počátku výměna plynů tak vysoká). Teploty v okolí 

požáru, ale byly srovnatelné s druhou simulací (SHZ s přirozeným ZOKT) a proti tomu 

viditelnost cca 12,5 metrů v objektu byla znatelně větší.  

- Při čtvrté simulaci (přirozené ZOKT bez SHZ) byla viditelnost cca 6,5 metru v objektu 

lepší než při druhé simulaci s použitím (přirozeného ZOKT a aktivací SHZ) a vysoká 

teplota v místě ohniska požáru byla zřejmě způsobena deaktivací SHZ, ale teploty ve 
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výšce objektu 5 a 10 metrů a v okolí 10 a 60 metrů od ohniska požáru byly srovnatelné 

s druhou a třetí simulací.  

Závěrem lze konstatovat, že pokud je systém ZOKT kodexem norem PBS 

požadován, tak je činnost ZOKT nutná od prvních minut požáru (alespoň od vyhlášení 

všeobecného poplachu, případně s vazbou na systém SHZ). Výjimku mohou tvořit případy 

požadované např. ČSN EN 12845 a to výlučně v požárních úsecích, kde je hašení prioritou 

číslo 1 s doporučením vyšší světlé výšky. Samozřejmostí je nutnost návrhu správné polohy 

ruční aktivace SOZ (umístění v zakouřeném prostoru může být problém), ale zajištění 

aktivace správné kouřové sekce. Správné se zdá být navrhnout stav, kdy systém EPS 

rozpozná kouřovou sekci a jednotka HZS po příjezdu (případně trvalá obsluha po uvážení) 

např. u ústředny EPS (tj. v bezpečném prostoru) pouze dá (například stiskem speciálního 

tlačítka EPS) pokyn k aktivaci ZOKT. Systém EPS zajistí otevření kouřové sekce, kde 

došlo k požáru, tj. správné sekce. Samozřejmě je na veliteli zásahu (resp. na trvalé obsluze) 

zda dojde k aktivaci více sekcí, systémy pak ale nemusí pracovat zcela správně. 

Doporučením může být v takovýchto případech zvětšení plochy otvorů pro přívod 

vzduchu, jelikož může být správné otevření a odvětrání více kouřových sekcí. Modelování 

a software na takovéto případy však není běžný. 
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Závěr   
 

Práce podává základní informace o požárně bezpečnostních zařízení, poukazuje na 

jednotlivé nedostatky při projektování, montáži a následném užívání vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení. Z této práce je patrné, že každé požárně bezpečnostní zařízení, 

zejména vyhrazené, je nutné detailně nadefinovat v projektové části a pečlivě popsat 

charakter a chování celého systému.  

Drobná závada či nedostatek v projektu, montáži a následném užívání objektu je 

potencionální nebezpečí pro osoby užívající objekt nebo případně zasahující hasiče, kteří 

jsou často při zásahu odkázáni na bezchybnou činnost instalovaných požárně 

bezpečnostních zařízení. Popisované nedostatky při projektování, montáži a užívání 

vychází ze zkušeností osob vykonávajících státní požární dozor, vytvářejících PBŘ či jiné 

části projektové dokumentace. Chyby jsou zaznamenávány osobami provádějícími 

kontrolní prohlídky či funkční zkoušky vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.  

Dále práce představuje nové požárně bezpečnostní zařízení. Jedná se o zařízení 

zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu, a to konkrétně zařízení OxyReduct. Tato 

kapitola popisuje základní principy, projektování a montáž tohoto zařízení. Jsou zde 

popsány důsledky dočasné deaktivace a vazba na kodex norem požární bezpečnosti staveb. 

Záměrem této práce bylo představení tohoto zařízení a dostání do povědomí projektantů 

požárně bezpečnostních zařízení a projektantů PBŘ. Zároveň i zamyšlení se nad jeho 

funkcí a činností a další detailnější propojení na kodex norem požární bezpečnosti staveb. 

Zařízení bylo na český trh uvedeno v roce 2010 a je v současné době instalováno pouze na 

dvou místech naší republiky. Zkušenosti tedy nejsou velké. 

 V závěrečné části tato práce řeší omezení funkce zařízení pro odvod kouře a tepla, 

základní principy tohoto zařízení, jeho vliv na neutrální rovinu, modelace požáru s 

variantami s nuceným a s přirozeným odvodem kouře a tepla v součinnosti se stabilním 

hasicím zařízením včetně časové prodlevy ZOKT a jeho aktivace až po příjezdu jednotek 

HZS.  
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