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narůstajícího počtu vozidel s pohonem na plynná paliva.

Právní předpisy v ČR to v současné době v zásadě neumožňují. Do roku 2009 nebyly vydány

technické předpisy obsahující podmínky pro vybavení garáží, ve kterých by bylo možné bez
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Úvod

Řešení dopravy v klidu se s přibývajícími vozidly stává zejména ve velkých městech

diskutovaným tématem. Velkým problémem je nedostatek parkovacích míst na povrchu,

a proto stále častěji preferujeme výstavbu podzemních garáží. Tento trend se velmi rozšířil

především u objektů OB2, kdy je snaha o zabezpečení rezidenčního parkování v rámci

objektu.

Dalším problémem spojeným s houstnoucí dopravou ve městech je zvyšování emisí spalin,

což je jedním z důvodů, proč se stále více pozornosti upíná k alternativním palivům, neboť

spalování alternativních paliv je ekologičtější.

Zejména ekonomické důvody společně s „energetickou krizí“ jsou hlavní hybnou silou

masivního rozvoje alternativních paliv v dopravě.  Hrozí totiž, že v průběhu 40 let budou

vyčerpána ložiska, ze kterých se nyní ropa těží s relativně nízkými náklady na těžbu a svět,

který je dnes převážně závislý na ropě, se ocitne ve velkém problému, neboť lidstvu zůstanou

dvě alternativy:

 buď se snažit těžit ropu v místech, kde těžba už nebude tak ekonomicky výhodná,

 nebo se zaměřit na jiný zdroj energie (což je asi hlavním důvodem stále

intenzivnějších vědeckých pokusů v oblasti využívání vodíku jako zdroje energie).

Nová paliva a nové technologie motorů s sebou přinášejí i nové podmínky, které musíme

například v oblasti parkování těchto vozidel řešit. Vzhledem k tomu, že již nyní je parkování

vozidel na alternativní pohon dennodenním problémem, je nutné posoudit a stanovit

podmínky, za kterých mohou vozidla na plynná a jiná paliva parkovat v uzavřených garážích

bez omezení.

Diplomová práce je členěna do dvou částí. V první části je pozornost věnována především

třídění garáží a srovnání fyzikálně chemických vlastností paliv v dopravě. Na tomto základě

jsou vyhodnoceny podmínky, které je z hlediska bezpečnosti při parkování daných vozidel

nutné v uzavřených garážích dodržet.

Nedílnou součástí první části práce je i vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti při

parkování vozidel na plynná a jiná paliva a návazně zhodnocení možností zásahů jednotek

požární ochrany v uzavřených garážích.

Druhá část práce je zaměřena na naplnění stanovených podmínek požární bezpečnosti

uzavřených garáží prostřednictvím instalace požárně bezpečnostních zařízení a vhodného

vybavení garáží pro parkování vozidel na plynná paliva.
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Cílem práce je posoudit požární bezpečnost především uzavřených garáží v objektech OB2

z hlediska současných předpisů a dále navržení potřebných úprav v garážích, které byly

uvedeny do provozu před účinností předpisů platných v současné době.
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Rešerše
Při studiu podkladů pro vypracování této diplomové práce byly použity zejména následující

prameny:

POSPÍŠIL, M.; ŠEBOR, G.; ŽÁKOVEC J. Technicko – ekonomická analýza vhodných

alternativních paliv v dopravě.  VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha

2006

Publikace je zaměřena na problematiku alternativních pohonných hmot v dopravě v České

republice. Publikace se zabývá významem využití alternativních paliv v dopravě, kdy

pozornost je zaměřena na technické aspekty jejich využití v dopravě. Rovněž je v publikaci

charakterizován současný stav využití alternativních pohonných hmot v dopravě u vybraných

zemí EU včetně ČR.

BEBČÁK, P. Požárně bezpečnostní zařízení. SPBI Ostrava, 2004. ISBN: 80-86634-34-5

Publikace se zabývá vybavováním objektů požárně bezpečnostními zařízeními a jejich

logickými návaznostmi. Publikace vysvětluje základní postupy a filozofii při řešení požární

bezpečnosti staveb v návaznosti na vybavování objektů požárně bezpečnostním zařízením.
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1 Třídění garáží

Garáže jsou v České republice tříděny podle dvou norem. Třídícím aspektem je umístění

garáží, jejich stavební dispozice, způsob provozu vozidel v garáži a v neposlední řadě druh

parkovaných vozidel. Garáže jsou roztříděny v normách ČSN 73 6058, ČSN 73 6057

a ČSN 73 0804.

1.1 Třídění garáží podle ČSN 73 6058 a ČSN 73 6057

Podle stavebního (dispozičního) řešení se třídí garáže na:

 jednopodlažní (zpravidla halové) – pro umístění vozidel v jedné nebo i více řadách za

sebou, vozidla vyplňují i celou plochu haly; garáž má vždy přímé vjezdy z terénu;

slouží zpravidla k odstavování nákladních automobilů, autobusů a speciálních vozidel,

 vícepodlažní – pro umístění vozidel v jedné nebo více řadách za sebou; garáž má vždy

konstrukce (např. rampy) nebo zařízení (např. výtahy) pro vertikální dopravu vozidel;

slouží převážně k odstavování a parkování osobních automobilů.

Podle vztahu podlahy nejnižšího podlaží k úrovni přilehlého terénu se třídí garáže na:

 nadzemní – podlaha nejvýše 0,5 m pod úrovní přilehlého terénu,

 podzemní – podlaha níže než 0,5 m pod úrovní přilehlého terénu,

 kombinované – podlahy nad i pod úrovní přilehlého terénu.

Podle provozu:

 garáže s pohybem vozidel vlastní silou - vozidla se pohybují silou vlastního motoru:

 garáže se samoobsluhou – řidič sám zajíždí se svým vozidlem až na stání

v garáži a sám také s vozidlem vyjíždí,

 garáže s obsluhou - vozidla zavážejí na stání a vyvážejí ze stání pouze

zaměstnanci garáže; do garáže mají přístup pouze její zaměstnanci,

 garáže s mechanickou dopravou vozidel – vozidla se přemísťují mechanickým

zařízením; do garáže mají přístup pouze její zaměstnanci.

1.2 Třídění garáží podle ČSN 73 0804
Garáže se v normě třídí podle druhu vozidel, jimž mají sloužit, a podle seskupení odstavných

stání.
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Podle druhu vozidel:

 garáž skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla,

 garáž skupiny 2 – pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily,

 garáž skupiny 3 – pro traktory a samojízdné pracovní stroje.

Podle seskupení odstavných stání:

 jednotlivé garáže – s nejvýše třemi stáními a s možným i jediným vjezdem,

 řadové garáže – s více než třemi stáními, která jsou buď v jedné řadě, nebo ve dvou

řadách za sebou a každé stání v první řadě má samostatný výjezd,

 hromadné garáže – sloužící k odstavování nebo parkování více jak tří vozidel se

společným výjezdem.

Hromadné vestavěné nebo volně stojící garáže se dále člení dle parametru odvětrání

požárních úseků na:

 otevřené – parametr odvětrání Fo ≥ 0,08 m1/2 – trvale otevřené plochy So,

 částečně otevřené – parametr odvětrání 0,025 ≤ Fo <0,08 m1/2,

 uzavřené – parametr odvětrání Fo< 0,025 m1/2.

1.3 Zakladačové garáže

V posledních 20 letech se velmi rozšířil zakladačový systém garáží, který se vzhledem ke

svým přednostem (úspora místa) stal a nadále bude používaným způsobem řešení dopravy

v klidu, zejména v případě garáží v obytných objektech OB2 a v centrech měst.

Zakladačový systém je plně nebo poloautomatický systém a je určen pro parkování v OB2,

u obchodních center, hotelů, letišť a na záchytných parkovištích. Stále perspektivnějším se

stává využití tohoto systému při parkování na sídlištích, kde je v současné době velká

koncentrace osobních automobilů parkujících na volných prostranstvích. Konstrukční řešení

zakladačového systému umožňuje stavbu garáží realizovat na volném prostranství nebo

v rámci rekonstruovaných prostorů, a to jak nad povrchem tak i pod povrchem.
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Hlavními výhodami zakladačového systému jsou:

 jednoduchost vjezdu do prostorů parkování, zamezení zcizení, poškození či vykradení

automobilu po zaparkování,

 sníženi emisí v parkovacím prostoru - automobil při ukládání nepoužívá vlastní motor,

 minimalizace prostoru na zaparkování automobilu,

 zvýšení průjezdnosti ve městech, především v sídlištní zástavbě a u velkých

administrativních, nákupních a kulturních center.

Typy zakladačových systémů:

 zakladačový systém plošinový (kolébky),

 zakladačový systém klecový (rastrový),

 zakladačový systém automatický, paletový.

Protože garáže se zakladačovým systémem jsou vzhledem k úspoře místa, kterou nabízejí,

vhodnou alternativou parkování u objektů OB2, budou zvláštní podmínky požární bezpečnosti

tohoto druhu garáží řešeny dále.
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2 Požadavky na hromadné garáže

Garáže pro vozidla skupiny 1 se mohou umísťovat v obytných částech měst. ČSN 73 6058

doporučuje vestavovat je pod obytné objekty.

Garáže pro vozidla skupiny 2 a 3, kromě garáží pro speciální automobily policejní, hasičské,

sanitní a obytné, se musí umísťovat jen mimo obytné části měst.

Při umísťování garáží musí být dodrženy zejména požadavky:

 hygienické,

 požární bezpečnosti,

 ochrany zemědělské půdy,

 provozu na pozemních komunikacích.

Neméně důležité jsou další stavebně technické požadavky na garáže, které jsou uváděny

v normě na projektování garáží ČSN 73 6058 a ČSN 73 6057. Jedná se především

o požadavky na světlou výšku, na vstupní otvory a velmi důležitý je požadavek na větrací

otvory.

Garáže pro vozidla skupiny 1 s pohybem vozidel vlastní silou musí mít světlou

(i podchodnou) výšku nejméně 2,10 m. Garáže pro vozidla skupiny 1 s mechanickou

dopravou vozidel, kde obsluha nevstupuje na stání, musí mít světlou výšku o 0,20 m větší,

než je výška nejvyššího projektem předpokládaného vozidla v garáži.

Instalací požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SSHZ, HV, ZOKT) dochází ke snížení

podjezdné výšky garáže. Proto je nutné u nově budovaných garáží vzít v úvahu nutné

vybavení garáže již v počáteční, tzn. přípravné projektové části výstavby a světlou výšku

náležitě upravit.

Mnohem větším problémem je instalace PBZ do stávajících garáží. Jejich zabudováním může

dojít ke snížení světlé výšky garáže a omezení vjezdu vyšších vozidel (viz obr. 1).

Obrázek 1: Instalace PBZ do stávajících garáží. Zdroj: autor.



8

Okna se v garážích nepožadují, ale z hlediska využití denního světla se doporučují.

Větrací otvory a průduchy nesmějí být uzavíratelné a mají se chránit mřížovým průvětrníkem.

Větrací otvor – rozdíl mezi geometrickou a aerodynamickou plochou

Obrázek 2: Geometrická a aerodynamická plocha pro přirozené odvětrání. Zdroj: archiv vedoucího
práce.

Obrázek 3: Žaluzie. Zdroj: archiv vedoucího práce.

Šířka vrat garáže pro vozidla do 5,00 m délky má být nejméně o 0,50 m větší, pro vozidla

dlouhá 5,00 až 10,00 m nejméně o 0,80 m a pro vozidla delší než 10,00 m o 1,00 m větší, než

je největší šířka projektem předpokládaného vozidla v garáži.
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Výška vrat má být nejméně o 0,20 m větší než je největší výška projektem předpokládaného

vozidla v garáži, nejméně však 2,00 m. Při změně podélného sklonu v místě vjezdu je třeba

vzít v úvahu i zvednutí zadní (přední) části vozidla při zajíždění (vyjíždění).

Vrata, která jsou ovládaným zařízením EPS, mohou být využita jako odvětrací plochy.
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3 Počty osobních vozidel podle paliva v ČR

V současnosti jsou stále nejvíce užívanými palivy benzin a nafta. V posledních letech byl

však i v České republice zaznamenán výrazný příklon k alternativním pohonům osobních

i užitkových vozidel. Viz přehled rozdělení vozidel podle druhu použitého paliva.

Obrázek 4: Rozdělení vozidel podle paliv. Zdroj: autor.

Velmi častá je přestavba nejen zážehových, ale i vznětových motorů na LPG. Počet přestaveb

LPG překročil v České republice 135 tis. vozidel a dále se očekává nárůst nejen v přestavbách

vozidel, ale především v prvovýrobě vozidel na plynná paliva. Viz graf vytvořený ze statistik

ministerstva dopravy.

Obrázek 5: Rozdělení vozidel na alternativní paliva. Zdroj: autor.
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Podle nařízení EU je v rámci globálního přístupu k podpoře alternativních zdrojů a snížení

emisí v dopravě, Česká republika do konce roku 2020 povinna uvést do provozu příslušný

počet vozidel na plynná paliva (viz obr. 6). Na rozdíl od jiných evropských států, kde vozidla

na alternativní pohon jsou daňově a jinak zvýhodněna, se v ČR tato filozofie uplatňuje

pomaleji.

Obrázek 6: Předpokládaný vývoj počtu vozidel na CNG v ČR. Zdroj:[30]
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4 Paliva v dopravě

Paliva používaná k pohonu vozidel se rozdělují na paliva klasická (např. benzin, nafta) a na

paliva alternativní, která se dále dělí na biopaliva a plynná paliva. Do biopaliv patří bioplyn,

který se vyrábí ze zbytkových a odpadních plynů, částečně lze zahrnout i bionaftu.

Reprezentanty alternativních plynných paliv jsou LPG, zemní plyn a v neposlední řadě vodík,

jehož využití pro pohon vozidel je nyní ve fázi intenzivního výzkumu a vývoje motorů.

Důvodů, proč se využití alternativních paliv u vozidel dostává v posledních letech výrazně do

popředí, je několik. Kromě značného snížení nákladů pro jednotlivé uživatele, je to především

pokles produkce škodlivých látek a současně i výrazně menší závislost na ropě.

4.1 Klasická paliva v dopravě

4.1.1 Benzin
Benzin je jedním z nejčastěji používaných paliv pro pohon vozidel. Benzin je kapalná směs

uhlovodíků (zejména alkanů, cykloalkanů, aromatických uhlovodíků a alkenů) vyráběná

frakční destilací z ropy a používaná jako palivo v zážehových spalovacích motorech.

Tabulka 1: Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti benzinu. Zdroj: 35

Parametr Rozměr Hodnota
Relativní hustota plynné fáze (vzduch = 1) 3,5
Rozmezí teplot varu C 37-205
Teplota vzplanutí C - 20
Výhřevnost (plynná fáze) MJ. m3 43,5
Meze výbušnosti se vzduchem při 0,1 MPa %obj. 2,1- 9,4
Zápalná teplota (vzduch) C 510-580
Maximální teplota spalování se vzduchem C 0,6-8
Maximální rychlost hoření se vzduchem m.s-1 0,5

Vozidla na benzin nejsou považována v oblasti parkování v podzemních garážích za riziko.

Vzhledem k tomu, že palivo v těchto vozidlech není pod tlakem, nehrozí nečekaná expanze,

ale je nutné si uvědomit, že toto vozidlo je bez bezpečnostních prvků. Dále je nutné vzít

v úvahu, že plášť nádrže, ve které se palivo uchovává, je obvykle jednovrstvý, tudíž oproti

nádržím na plynná paliva je mnohem náchylnější k následkům nárazů a možným

mechanickým poškozením. Nebezpečím je také teplota vznícení benzinových par, která je

o polovinu nižší než teplota vznícení zemního plynu.
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4.1.2 Nafta
Dalším velmi významným používaným palivem je nafta, která našla své uplatnění zejména

jako pohon užitkových vozidel. Nafta je směsí kapalných uhlovodíků. Získává se destilací

a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150 - 370C. Kvalita motorové nafty se udává

cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.

V případě nafty jako paliva pro vozidla, je situace stejná, jako u benzínu. Nafta je uchovávána

ve vozidle obvykle v jednoplášťové nádrži. Výhodou nafty ve srovnání s benzínem je teplota

vzplanutí nafty, která je oproti benzínu trojnásobná.

Tabulka 2:  Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti nafty. Zdroj: 35

Parametr Rozměr Hodnota
Relativní hustota plynné fáze (vzduch = 1) 6
Teplota varu C 180-370
Teplota vzplanutí C nad 55
Výhřevnost MJ.kmol-1 2054,6
Výhřevnost (plynná fáze) MJ. m3 41,8
Meze výbušnosti se vzduchem při 0,1 MPa % obj. 0,5-6,5

4.2 Alternativní paliva v dopravě

4.2.1 Bionafta
Bionafta je vyráběna pomocí Fischer-Tropschovy syntézy a nabízí se jako alternativa k naftě

vyráběné klasickým způsobem z ropy. Vytváří nové možnosti strategické diverzifikace

automobilových paliv. Nafta vyráběná ze zemního plynu (GTL) a biomasy (BTL) má výborné

vlastnosti (cetanové číslo), neobsahuje síru ani nežádoucí aromáty, takže při jejím spalováním

ve vznětových motorech automobilů vzniká výrazně méně škodlivých emisí než při používání

konvenční nafty, s kterou má ostatní vlastnosti téměř stejné.

4.2.2 Zkapalněný ropný plyn - LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG se získává převážně ze dvou zdrojů: 60% ze zemního plynu a zbylých 40% z ropných

frakcí. Dříve se získával karbonizací z černého nebo hnědého uhlí, ale vzhledem

k neefektivnosti výroby se nyní vyrábí pouze z ropných produktů.
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4.2.2.1 Vlastnosti LPG

Zkapalněný ropný plyn je hořlavý, výbušný, specifického zápachu a jeho páry jsou 2x těžší

než vzduch. Jeho hlavními složkami jsou nasycené uhlovodíky propan, n-butan a isobutan.

V kapalném stavu je to bezbarvá, extrémně těkavá, hořlavá a výbušná kapalina s teplotou

vzplanutí pod 0C. LPG zkapalněním zmenšuje svůj objem cca 260x, a uchovává se pod

tlakem 0,8 MPa.

Vzhledem k faktu, že kapalná fáze LPG může akumulovat statickou elektřinu, je zařazena do

teplotní třídy T1, skupiny výbušnosti II A.

Při expanzi kapalného LPG do prostoru s atmosférickým tlakem dochází v důsledku

odpařování k silnému ochlazení kapaliny.

Tabulka 3:  Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti propanu a n-butanu. Zdroj: 26

Parametr Rozměr Propan n-Butan
Molární hmotnost g.mol-1 44,094 58,120
Relativní hustota plynné fáze (vzduch = 1) 1,562 2,091
Výparné teplo (0,1MPa, bod varu) kJ.kg-1 444,05 387,791
Teplota varu C -42,6 -0,5
Teplota tání C -190,2 -135,0
Kritická teplota C/K 96,74 152,04
Kritický tlak MPa 4,256 3,800
Kritický objem cm3. mol-1 200 255
Objem plynu, který vznikne odpařením
- 1 kg kapalné fáze při 0C a 101,3 kPa m3 0,496 0,368
- 1 kg kapalné fáze při 20C a 101,3 kPa m3 0,553 0,395
Výhřevnost MJ.kmol-1 2054,6 2660,5
Výhřevnost (kapalná fáze) MJ.kg-1 46,34 47,70
Výhřevnost (plynná fáze) MJ. m3 93,57 123,55
Meze výbušnosti se vzduchem při 0,1 MPa %obj. 2,1- 9,4 1,9-8,4
Zápalná teplota (vzduch) C 510-580 475-550
Maximální teplota spalování se vzduchem C 1925 1897
Maximální rychlost hoření se vzduchem m.s-1 0,38 0,37

4.2.2.2 LPG v dopravě

Již 30 let je s pohonem vozů LPG spjata přestavba vozidel. Plynová přestavba se uplatňuje

především u zážehových motorů, okrajově u vznětových. V České republice prošlo

přestavbou na LPG  od jeho uvedení na trh cca 135 tisíc osobních a malých užitkových

vozidel.
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LPG má v různých zemích různé složení

Tabulka 4: Složení směsi LPG podle země. Zdroj: 27

Země Složení  LPG  (poměr propan/butan)
letní směs zimní směs

Belgie 30/70 50/50
Německo převaha propanu převaha propanu
Finsko propan propan
Holandsko 30/70 70/30
Norsko propan propan
Rakousko 20/80 80/20
Švédsko, Švýcarsko propan propan

Od počátku přestaveb vozidel na LPG se změnil i jejich systém přestavby, a to s ohledem na

vývoj spalovacích motorů a na vývoj zařízení dávkování paliva do motorů. V současné době

rozeznáváme čtyři základní systémy přestavby [26]:

 mechanicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem,

 elektronicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem,

 systém s elektronicky řízeným vícebodovým kontinuálním vstřikováním plynu,

 systém s elektronicky řízeným vícebodovým sekvenčním vstřikováním plynu.

Obrázek 7: Vozidlo na LPG. Zdroj: [4]

Bezpečnostní aspekty vozidel LPG[26]:

- nádrž je umístěna v mimodeformační zóně,

- na multiventilu je tepelná pojistka, která se

při požáru vozidla při teplotě cca 95°C přetaví

a vypustí obsah nádrže do ovzduší,

- nádrž je tlakovou nádobou, tzn. musí být

celistvá a projít pravidelnou tlakovou

zkouškou,

- všechny komponenty systému podléhají homologaci,

- každé vozidlo musí být označeno na viditelném určeném místě značkou LPG (viz příloha 4),

- povinností provozovatele je podrobovat pravidelně vozidlo kontrolám těsnosti systému

a kontrole stavu zařízení.

Obliba přestavby LPG se promítla především v segmentu osobních a lehkých užitkových

vozů. V posledních letech je dodatečná instalace plynové přestavby v autorizovaných
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servisech na dobré technologické úrovni. Legislativa upravuje i způsob bezpečného užívání

systému, který zahrnuje především pravidelné kontroly a revize systému.

4.2.2.3 Uchovávání LPG

Používání LPG k pohonu vozidel s sebou přineslo i specifické bezpečnostní požadavky na

nádrže (zásobníky) vozidel, neboť palivo je v nádržích uchováváno pod tlakem 0,8 MPa na

rozdíl od nádrží vozidel na benzin nebo naftu. Bezpečnostní požadavky na nádrž (zásobníky)

zahrnují povinnost označit nádrž štítkem s uvedením výrobce, data výroby a schválení. Dále

musí být na nádrži (zásobníku) uvedeno výrobní číslo, homologační číslo a číslo certifikátu

o provedené tlakové zkoušce. [27]

Pokud výrobce nádrže na LPG nestanoví jinak, je její životnost stanovena vyhláškou

č. 341/2002 Sb., přílohou 1, §50 na 10 let.

4.2.3 Zemní plyn

4.2.3.1 Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn je za normálních podmínek hořlavý, bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti. Jeho

nejnepříznivější vlastností je výbušnost. Ve směsi se vzduchem je výbušný v rozmezí od 5%

do 15% koncentrace. Z důvodu včasné detekce lidskými smysly je do zemního plynu při jeho

distribuci přidáván merkaptan.

Fyzikální vlastnosti zemního plynu jsou jeho lehkost (zemní plyn je lehčí než vzduch) a dále

má dvakrát tak vysokou zápalnou teplotu než benzin.

Ekologickou výhodou zemního plynu je, že vytváří nižší hodnoty emisních spalin než

klasické pohonné hmoty.

Tabulka 5: Složení zemního plynu. Zdroj: 4

Zemní plyn
CH4 (%) vyšší uhlovodíky (%) CO2 (%) N2 (%)

97,99 1,07 0,11 0,83

Tabulka 6: Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti zemního plynu. Zdroj: 26

Parametr Rozměr Hodnota
Relativní hustota plynné fáze (vzduch = 1) 0,568
Teplota varu C -162
Teplota vzplanutí C 152
Teplota hoření C 650
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Kritická teplota C/K -82,62
Kritický tlak MPa 45,96 (bar)
Kritický objem cm3. mol-1 0,0061 (m3.kg-1)
Výhřevnost (plynná fáze) MJ. m3 34,091
Meze výbušnosti % obj. 4,4 - 15
Zápalná teplota (vzduch) C 537-580
Maximální teplota spalování se vzduchem C 2055
Maximální rychlost hoření se vzduchem m.s-1 0,34
Pozn.: hodnoty jsou vztaženy na normální podmínky (P 101,3kPa, T 288K, relativní vlhkost 0).

4.2.3.2 Zemní plyn v dopravě

Zemní plyn se v dopravě používá ve dvou alternativách:

 ve formě stlačeného plynu (20 MPa) – CNG (Compressed Natural Gas),

 ve zkapalněné formě (při teplotě -162C) – LNG (Liquefied Natural Gas).

Technologie použití zemního plynu je již plně vyvinutá a vyzkoušená, ve světě se již zemní

plyn běžně používá jako palivo. V budoucnu se očekává několikanásobné rozšíření podílu

těchto vozidel.

CNG
V ČR je u využití zemního plynu v dopravě rozšířenější plynná fáze - CNG. V prvovýrobě se

v budoucnu počítá s rozvojem právě pohonu na stlačený zemní plyn. Stlačený zemní plyn se

v ČR začíná postupně více využívat nejen v osobní dopravě, ale především v dopravě

užitkových vozidel, kdy dochází k jeho rozšíření v rámci hromadné dopravy. V současné době

je na územní ČR již vybudováno 25 čerpacích stanic současně bylo vypracováno Technické

doporučení pro vybavení garáží a jiných prostor pro motorová vozidla s pohonným systémem

CNG (TDG 982 01). Nyní je velmi intenzívně věnována pozornost domácím plničkám. (VRA

Vehicle Refuelling Appliance) TDG 982 03.
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Obrázek 8: Vozidlo na zemní plyn. Zdroj:26

Bezpečnostní aspekty vozidel na CNG[26]:

- nádrž se plní na tlak 20 MPa,

- pokud tlak překročí 26 MPa je plyn

pojistnými ventily odveden do okolí,

- uzavírací ventil na nádrži je opatřen

nadprůtokovou pojistkou, která uzavře

nádrž při náhlém vysokém objemu odběru

plynu,

- vysokotlaké rozvody jsou vyrobeny z ocelových trubek potažených polyethylenem,

- elektromagnetické ventily uzavírají přívod paliva při nečinnosti systému,

- podmínkou bezpečného provozu jsou pravidelné kontroly těsnosti systému.

LNG
Zkapalněný zemní plyn, je namodralá tekutina bez zápachu, nekorozivní a netoxická. Má

vysoký obsah metanu. Bývá uchováván při teplotě -162C. Zkapalněný metan zaujímá 600x

menší objem než zemní plyn.

LNG systém vozidel je mnohem méně rozšířen než CNG, způsobuje to především fakt, že

není rozvinutá síť čerpacích stanic. V České republice je hlavní příčinou především absence

zdroje tohoto paliva. Další překážkou v rozvoji je fakt, že na rozdíl od vozidel na CNG, která

jsou již běžně továrně vyráběna, LNG vozidla zatím nemají u výrobců tak široké zastoupení.

Systém LNG je konstrukčně podobný systému CNG, jediný rozdíl je v nádrži (zásobníku).

Používají se kryogenní nádrže, v nichž se udržuje teplota hluboko pod bodem mrazu

(-160°C).

Použití LNG v praxi způsobuje tzv. boil-off-effect, který má za následek úniky metanu do

ovzduší. Jestliže je totiž LNG skladován v nádrži vozidla stojícího delší dobu než cca 15 dní,

dochází přirozeným pronikáním tepla do nádrží k odpařování metanu a k jeho odfuku do

atmosféry, neboť nádrže jsou dimenzovány jen na tlak 0,8 – 1,6 MPa. 38 Přestože odpar

metanu z nádrže není velký, má pochopitelně i bezpečnostní aspekty, které komplikují

parkování těchto vozidel v uzavřených prostorech (např. v podzemních garážích), kde není

dostatečné odvětrání.
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U výše uvedených systémů je již dopracována technologie. Další výrazný technický rozvoj

systému LPG, CNG a LNG se v oblasti jejich využití v dopravě nepředpokládá, bude

docházet pouze k jejich masovějšímu využívání.

4.2.3.3 Uchovávání zemního plynu

Uchovávání CNG

Z hlediska bezpečnosti je zemní plyn ve vozidle plněn do silnostěnných tlakových nádob

vyrobených z hliníku, oceli nebo kompozitních materiálů. Tlakové láhve jsou osazeny

pojistnými ventily.

Pojistkou bezpečnosti jsou provozní opatření, kdy tlakové láhve podléhají revizím

a kontrolám předepsaným legislativou.

Obrázek 9: Bezpečnostní ventil nádrže. Zdroj: 37

Každý zásobník zemního plynu má

vlastní elektronicky kontrolovaný ventil,

který zabezpečuje dodávku zemního

plynu do motoru pouze v době jeho

chodu. Také speciální mechanické

ventily přeruší v případě snížení tlaku

v přívodu plynu (např. způsobeného

nehodou) dodávku paliva k motoru. 37

Pro případ požáru jsou zásobníky plynu vybaveny ochrannou pojistkou, která zaručí

odlehčení tlaku expandujícího plynu v okamžiku, kdy teplota přesáhne cca 95C.

Obrázek 10: Uložení nádrží s CNG . Zdroj: 37

Pojistkou bezpečnosti jsou provozní

opatření, kdy tlakové láhve podléhají

revizím a kontrolám předepsaným

legislativou.

Pokud výrobce nádrže na CNG nestanoví

jinak, je její životnost stanovena vyhláškou

č. 341/2002 Sb., přílohou 1, §50 na 15 let.
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Uchovávání LNG

Používají se kryogenní nádrže, v nichž se udržuje teplota hluboko pod bodem mrazu

(-160°C). Podmínkou je kvalitní tepelná izolace, neboť nekvalitní izolace má vliv na odpar

plynu. Odparem plynu dojde ke zvýšení tlaku v nádrži až na nejvyšší přípustnou hodnotu, kdy

zafunguje ventil, který z nádrže vypustí část plynné fáze, čímž dojde ke snížení tlaku.

Skladba a vybavení nádrže na LNG (nádrž na tlak 1,6 MPa) [26]:

 dvouplášťová nádoba (nerez, ocel),

 superizolace mezi plášti (hliníková fólie + sklovláknitý papír),

 armatury pro plnění a regulaci tlaku.

4.2.4 Vodík

Na rozdíl od výše uvedených paliv používaných v dopravě (LPG, CNG apod.) je používání

vodíku zatím tzv. „ na začátku“.

Záměrně je v této práci věnována vodíku zvýšená pozornost, neboť v oblasti využití této

komodity jako paliva v dopravě, je prozatím vše nové a ještě ne zcela prozkoumané. Vozidla,

která se na vodíkový pohon vyrábějí, jsou převážně prototypy ve fázi zkoušení. V České

republice probíhá výzkum v oblasti využití vodíku jako pohonu pro vozidla na VŠB

Technické univerzitě v Ostravě.

4.2.4.1 Vlastnosti vodíku

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vodíku, je třeba věnovat při vývoji a zavádění této

technologie velkou pozornost dosažení vysoké míry bezpečnosti vozidel na tento pohon.

Vodík je nejlehčí plyn, asi 14,4x lehčí než vzduch. Je hořlavý, vysoce reaktivní a vznětlivý.

Potřebuje minimální energii, aby se vznítil, a vznítí se i pomocí statické elektřiny. Hoří

světlým plamenem, který za denního světla není téměř viditelný, teplo, které při hoření

vyzařuje je velmi nízké.
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Vodík tvoří výbušnou směs s:

 kyslíkem v rozmezí  4-95 % obj.,

 vzduchem v rozmezí 4 – 75 % obj.,

 fluorem a chlorem.

Zkapalněný vodík musí být skladován při teplotě nižší než -253°C. Chladný vodík je těžší než

vzduch takže se nejprve drží u země, ale se stoupající teplotou velmi rychle difunduje, vytváří

mlhu, která je lehčí než vzduch.

Tabulka 7: Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti vodíku. Zdroj: 36.

Parametr Rozměr Hodnota
Molární hmotnost g.mol-1 2,0158
Relativní hustota plynné fáze (vzduch = 1) 0,0696
Teplota varu C -252,8
Teplota tání C -259,2
Kritická teplota C/K -239,9
Kritický tlak MPa 0,29
Výhřevnost (kapalná fáze) MJ.kg-1 120,05
Výhřevnost (plynná fáze) MJ. m-3 10,79
Meze výbušnosti se vzduchem při 0,1 MPa %obj. 4-75
Meze výbušnosti s kyslíkem při 0,1 MPa %obj. 4-95
Teplota samovznícení C 585
Maximální rychlost hoření se vzduchem m.s-1 3,46

Vodík má na rozdíl od ostatních plynů, při obvyklých teplotách záporný Joule-Thomsonův

koeficient, a proto se zahřívá při uvolnění tlaku. Hrozí nebezpečí, že při náhlé expanzi

stlačeného vodíku může dojít k jeho samovolnému vznícení. 39

4.2.4.2 Vodík v dopravě

Vodík je používán jako palivo již od padesátých let 20. století, kdy začal být aplikován

především organizací NASA ve vesmírném programu.

Vodík není primárním zdrojem energie pro pohon motorových vozidel, ale je jeho nositelem.

Vodík může být k pohonu motorových vozidel využíván dvěma způsoby[33]:

 jako palivo ve spalovacích zážehových motorech,

 jako surovina pro elektrochemickou oxidaci v palivových článcích generujících

elektrickou energii.
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Vodíkové spalovací motory

Tento systém pracuje na stejném

principu jako klasický spalovací

motor. Je zde možnost kombinovat

pohon vodíkem i benzinem. Pokud

je jako paliva používáno vodíku,

je provoz vozidla mnohem

ekologičtější. Oproti druhé

variantě využití vodíku k pohonu

vozidel, je tato verze ekonomicky

méně nákladná.

Obrázek 11: Vozidlo na vodík- spalovací motor. Zdroj: 36.

Palivové články
K pohonu vozidel se vodík používá v kombinaci s kyslíkem, kdy vytváří elektrickou energii

spotřebovávanou elektromotorem k velmi tiché a ekologické jízdě, jedinou emisí je pára.

Obrázek 12: Vozidlo na vodík- palivové články.
Zdroj: 36.

Obrázek 13: Palivový článek-detail. Zdroj: 36.
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Využití vodíku v rámci palivových článků je přínosem hlavně z hlediska vyšší účinnosti

využití energie, než například při použití klasického elektromotoru. Při tomto druhu pohonu

jsou emise nulové. Nevýhodou jsou pouze vyšší pořizovací náklady na automobil.

Vozidla jsou poháněna elektrochemickou kombinací plynného vodíku a kyslíku, kdy se směs

přemění na vodní páru a elektrickou energii. Energie vyrobená tímto způsobem se používá,

jak k lokomoci vozidla, tak k provozu elektrického zařízení ve vozidle (radiopřehrávače,

klimatizace).

Znatelný rozdíl mezi stávající a novou technologií vozidel je v potřebném napětí k chodu

elektrického motoru. U nové technologie je požadováno mnohem vyšší napětí než

u stávajících vozidel. Stávající napětí u spalovacích motorů je 12V, navržené je 42V. Hodnota

42V byla zvolena z důvodu osobní bezpečnosti v případě možného elektrického šoku, neboť

50V může způsobit zástavu srdce [32].

4.2.4.3 Uchovávání vodíku

Vodík je v automobilové nádrži uchováván v kapalné fázi. Viz obr. 14 Kryogenní nádrž na

vodík.

Obrázek 14: Kryogenní nádrž na vodík. Zdroj: 36.

Zkapalněný vodík se musí uchovávat při teplotě -253°C. Dokonce ani velmi dobře

zaizolované palivové nádrže nemohou udržet danou teplotu skladování bez vnějšího chlazení,

což není ideální stav pro využití kapalného vodíku jako pohonu pro osobní vozidla.

Důsledkem ohřátí nádrže je očekávaný únik 1 – 3% vodíku z nádrže denně, a to v závislosti

na použití a konstrukci vozu. Tato kontrolovaná emise vodíku není v daném časovém rozmezí

podstatně nebezpečná, neboť je pravděpodobný buď rozptyl anebo kontrolovaná oxidace.
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Kritická puklina nádoby na zkapalněný vodík neohrožuje osoby pouze extrémní teplotou

kapaliny, ale může vést i k velmi rychlému nárůstu koncentrace vodíku v ovzduší, především

v uzavřených prostorech (tunely, uzavřené garáže apod.)

Jeden z bezpečných způsobů uchování vodíku ve vozidlech je jeho chemické navázání

s hydridy kovů. Velkou nevýhodou této technologie je neúměrná hmotnost, neboť je potřeba

1250 kg hydridů k navázání 15 kg vodíku a další nevýhodou je hořlavost hydridů.

Vysoká pravděpodobnost odkapu vodíku a nízká dolní mez výbušnosti (DMV) okolo 6%,

podmiňují potřebu včasné detekce, třeba i jen velmi nepatrné koncentrace vodíku v ovzduší.

Senzory plynové detekce, které snímají koncentraci vodíku pod dolní mezí výbušnosti,

existují, ale jsou stále velmi nákladné. Odoranty, které jsou dodávány do zemního plynu,

nemohou být jednoduše přidávány do vodíku, neboť tím by byl vodík jako palivo článků

znehodnocen.[32]

Podmínky při skladování a používání lahví s vodíkem by měly zaručit, aby teplota plynu

v tlakové láhvi nepřekročila 50C. V případě, že láhve jsou vystaveny vysokým teplotám

(např. sálavý zdroj tepla) výrazně roste riziko mechanického poškození odběrového systému

vodíku v důsledku neúměrného zvýšení tlaku (ventil, regulátor).

Dvě základní nebezpečí u vozidel poháněných vodíkem jsou:

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem (vozidel s palivovými články),

 hořlavost a výbušnost vodíku.
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5 Srovnání vlastností paliv

Meze výbušnosti plynovzdušných směsí:
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Obrázek 15: Graf – srovnání mezí výbušnosti paliv. Zdroj: autor.

Teploty vznícení:
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Obrázek 16: Graf - Teplota vznícení paliv. Zdroj: autor.
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Relativní hustota par

Obrázek 17: Graf – Relativní hustota par. Zdroj: autor.
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6 Požáry, hašení, následky

6.1 Požáry garáží

Požáry v garážích můžeme roztřídit podle předmětu, který bude hořet:

 objekt,

 vybavení v objektu:

 stálé požární zatížení,

 nahodilé požární zatížení (vozidlo).

Jednotlivé garáže, určené pouze pro několik vozů, nejsou nijak korigovány z hlediska

materiálů na jejich konstrukci. U nově postavených garáží je rozhodující stálé požární

zatížení, kdy dle legislativy je garáž samostatným PÚ (mimo rodinného domu nebo stavby

pro rodinnou rekreaci s plochou do 600m2) a nesmí být dílnou ani opravnou.

Často je požár v garáži způsoben technickou závadou na palivové soustavě nebo na elektrické

soustavě.

Požár může vzniknout:

 při vjezdu do garáží,

 ihned po zaparkování,

 krátce po zaparkování,

 dlouhodobě po zaparkování.

Jestliže se jedná o vznik požáru v době, kdy je řidič v blízkosti vozu, je požár okamžitě

nahlášen. Zcela stejná situace nastane v případě, kdy je v garáži instalována EPS (zjistí

a signalizuje požár v prvopočátku do místa s trvalou obsluhou).

Nejméně příznivá situace nastává, vznikne-li požár v garáži, která není střežena a není v ní

instalováno zařízení EPS, začne se šířit po zaparkování vozidla a opuštění garáže obsluhou.

O nejúčinnější způsob hašení požáru se bude jednat, bude-li garáž vybavena SHZ. Stabilní

hasicí zřízení je samočinné, bez ohledu na nahlášení se po dosažení destrukční teploty baňky

skrápěcí hlavice spustí hasicí systém.
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Při úniku paliva je třeba rozlišit o jaké palivo se jedná (kapalné, plynné). Existuje souvislost

mezi únikem plynu a požárem (výbuchem), která je vázána na přítomnost dostatečně velkého

a po dostatečnou dobu trvajícího výskytu iniciačního zdroje.

Samotný únik paliva ještě neznamená vznik požáru popř. výbuchu. U kapalného paliva je

výhodou, že ve vozidle není pod tlakem a tudíž uniklé množství je závislé na množství úniku

v čase a na velikosti otvoru ve vztahu k nádrži.

Naproti tomu při úniku plynného paliva je v závislosti na intenzitě rozhodná pouze doba

úniku, ale reálně lze předpokládat, že unikne celý objem plynného paliva.

V těchto souvislostech je nutné dodat, že palivové soustavy na kapalná paliva nemají

ochranné prvky při úniku na rozdíl od soustav na plynná paliva. U kapalných paliv je vyšší

předpoklad vzniku požáru v místě úniku kapaliny, kdežto u plynných paliv se může

v důsledku jejich úniku požár projevovat ve značně velkých vzdálenostech.

Dosavadní praxe ukazuje, že požáry automobilů probíhají převážně v důsledku technických

závad a převážně se jedná o vozidla již zaparkovaná.

Samostatným tématem jsou požáry úmyslné, kterými se tato práce nebude zabývat.

6.2 Hašení požárů v garážích

Požáry v hromadných uzavřených garážích se velmi obtížně hasí z těchto důvodů, např.:

 malý parametr odvětrání F0,

 malá světlá výška hs garáže,

 geometricky nepravidelné prostory,

 s přibývajícím časem velmi rychlý nárůst šíření rychlosti požáru vl,

 velmi rychlý pokles neutrálné roviny atd.

Z těchto uvedených důvodů patří garáže mezi prostory se složitými podmínkami pro zásah,

zejména když v nich nejsou instalována PBZ (SSHZ, EPS).

Pro snazší provedení zásahu je přínosné, když je v garáži PHZ. Jelikož se jedná o suchý

systém, je v neaktivním stavu do doby příjezdu JPO. Po napojení hadice z CAS na

plnícím místě určeném pro připojení požární techniky, dochází k rychlému potlačení rozvoje

požáru. Pokud je PHZ doplněno systémem EPS a je vyhovující dojezdový čas HZS (H2), lze

při hodnocení požárního rizika snížit součinitel „c“.
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O vysoký stupeň zajištění požární bezpečnosti garáže se bude jednat, jestliže v garáži bude

nainstalována EPS a SHZ. Nejvyšším stupněm zajištění požární bezpečnosti je instalace EPS,

SHZ a ZOKT. Pro garáže, ve kterých lze připustit parkování vozidel na plynná paliva, vyjma

objektů shromažďovacích (kam vozidla na plynná paliva mají zakázaný vjezd), a ve kterých

je zájem provozovatele garážovat vozidla s plynnými palivy, existuje od března 2010 možnost

vybavit garáže zařízením plynové detekce a nuceným větráním prostoru garáží. Cílem

instalace těchto dvou zařízení je při úniku plynného paliva únik detekovat a následně

aeračními podmínkami zabezpečit zředění plynovzdušné směsi pod DMV nebo její odvětrání

mimo prostor garáže.

Podle velikosti garáží a všech výše uvedených faktorů umožňuje současná ČSN 730804 nejen

podstatně vyšší úroveň možností provedení hasebního zásahu (tzn. vyšší kulturu hašení, nižší

škody způsobené požárem i následné, menší množství nasazených sil a prostředků JPO apod.)

a také parkování vozidel na plynná paliva.

6.3 Požáry v zakladačových garážových systémech

Garáže se zakladačovými systémy se v převážné většině nacházejí pod zemí, a to jak

v podzemních podlažích objektů, tak mimo ně. Z převážné části se jedná o garáže uzavřené,

se samočinným transportem vozidla do jeho parkovací polohy. Z toho vyplývá, že při požáru

v takové garáži se nepředpokládá potřeba evakuace nebo záchrany osob – řidičů. V této

souvislosti je však nutné dodat, že vstup do celého objemu parkovacích stání - pozic je pro

pohyb osob přizpůsoben pouze technologickými pochozími lávkami a žebříky. Při požáru

zakladačových garáží je tedy obtížné provádět prvotní zásah po uvedených technologických

lávkách a žebřících. Mimo jiné i z tohoto důvodu byly v příloze I ČSN 73 0804 velmi

zpřísněny podmínky pro instalaci SHZ, DHZ, PHZ. Zejména laická veřejnost nezná

problematiku taktického nasazení a potřebné množství SaP k provedení hasebního zásahu,

a proto se neoprávněně domnívá, že nové přísné podmínky nejsou opodstatněné. V případě,

že tyto podzemní hromadné uzavřené garáže se zakladačovými systémy jsou vybaveny EPS

a některým hasicím zařízením, jsou z hlediska provedení případného zásahu při požáru

splněny základní podmínky pro provedení takového zásahu jako účinného.

Předpokladem bezpečného parkování vozidel s plynnými palivy v podzemních uzavřených

hromadných garážích se zakladačovými systémy je zabezpečení instalace a vzájemné
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koordinace těchto dvou PBZ - plynové detekce s multifunkčními detektory tak, aby byla

zajištěna detekce případného úniku, kteréhokoliv plynného paliva a instalace havarijního

větrání schopného v případě aktivace plynové detekce zabránit svojí funkcí vzniku výbušné

koncentrace.

Při splnění uvedených požadavků na instalaci PBZ, a to jak ve vztahu k hašení požáru, tak ve

vztahu k zabezpečení účinného větrání, se takové garáže mohou, respektive musí hodnotit

jako garáže s vysokou mírou bezpečnosti.

V takových garážích již není důvod omezovat parkování vozidel ve vztahu k druhu paliva

a současně lze předpokládat, že případný zásah jednotek požární ochrany bude účinný.

Obrázek 18: Zakladačové garážové systémy. Pochozí lávka. Zdroj: Archiv vedoucího práce.

Všechny tyto aspekty umožňují uživatelům těchto garáží, aby nebyli vázáni na to, jaký

automobil z hlediska druhu paliva vlastní a mohli parkovat své vozidlo v bezpečné garáži, kde

je instalací hasicího zařízení zajištěno, že rozvoj případného požáru bude potlačen, popř.

pozastaven, čímž se minimalizují škody na ostatních vozidlech, instalované technologii,

zakladačů a stavební konstrukci. Lze tedy předpokládat, že případný požár bude malý,

nerozvíjející se, s minimalizací přímých i následných škod a současně, že při úniku plynu

nevznikne výbušná koncentrace, takže nemůže dojít k nahromadění plynu a jeho následnému

výbuchu. Osazením multifunkčních čidel plynové detekce je zajištěno, že nemusí být

zohledňován druh plynu a aktivací havarijního větrání, že nemůže dojít ke vzniku výbušné

koncentrace.

Na závěr tohoto bloku je vhodné uvést, že při pohybu zakladačových plat s automobily je

v těchto garážích vlivem přirozeného větrání málokdy zcela vyloučen pohyb vzduchu, a proto

nelze zohlednit jejich specifické vlastnosti a hmotnosti plynů, protože při turbulenci (pohybu)

vzduchu vzniká směs.
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6.4 Následky požárů v garážích
Stav po požáru:

Obrázek 19: Požár v podzemní garáži. Zdroj: HZS
Pardubického kraje

Obrázek 20: Požár v podzemní garáži. Zdroj:
HZS Pardubického kraje

Obrázek 21: Vozidlo po požáru
v podzemních garážích. Zdroj: HZS

Pardubického kraje

Obrázek 22: Požár v garážích. Zdroj: HZS
Pardubického kraje

6.5 Statistika

Počet požárů - budovy a objekty pro garážování

y = 2,75x2 - 25,25x + 168,25
R2 = 0,984

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008

počet požárů

Polynomický (počet požárů)

Obrázek 23: Počet požárů objektů pro garážování. Zdroj: statistická ročenka HZS.
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7 Bezpečnostní opatření v garážích

7.1 Větrání garáží

7.1.1 Větrání garáží hygienické dle ČSN 73 6058

Normativní požadavky na hygienické větrání hromadných garáží jsou stanoveny v ČSN

73 6058.

Prostory stání a vnitřních komunikací v garážích s pohybem vozidel vlastní silou se musí

větrat tak, aby bylo zabráněno vzniku nepřípustných koncentrací škodlivin produkovaných při

provozu motorových vozidel. Rozhodující škodlivinou je pro stanovení průtoku větracího

vzduchu (v garážích pro vozidla se zážehovými a vznětovými motory) CO.

Větrání musí zajišťovat, aby škodliviny nepronikaly z prostoru stání a vnitřních komunikací

do sousedních prostorů s jiným využitím.Větrání může být navrženo jako přirozené nebo

nucené.

Prostory stání a vnitřní komunikace v garážích s mechanickým přemísťováním vozidel,

místnosti zařízení osobní hygieny, provozní a administrativní místnosti všech garáží se větrají

podle požadavků hygienických směrnic a ČSN 73 4108.

Přirozené větrání lze použít pro prostory stání a vnitřních komunikací ve všech nadzemních

podlažích, které splňují podmínku otevřených prostor. Výměna vzduchu se zajišťuje

větracími otvory po přívod a odvod vzduchu.

Volná plocha větracích otvorů je stanovena nejméně 0,15 m2 na každé stání. Polovina této

plochy se umísťuje u podlahy (nejvýše 0,5 m nad podlahou), polovina pod stropem (nejníže

0,3 m pod stropem). Otvory u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3 m nad

terénem.

Na větrací otvory mohou navazovat větrací šachty o minimálním průřezu 0,075 m2 na každé

stání; šachty vyšší než 2 m musí mít po celé výšce průřez 0,15 m2 na každé stání. Plochu

větracích otvorů i šachet v jednom podlaží lze sdružovat, musí však být zajištěno rovnoměrné

provětrávání celého prostoru.

Nucené větrání se navrhuje tam, kde přirozené větrání nevyhovuje. Řeší se nuceným

odvodem a přirozeným přívodem vzduchu nebo nuceným odvodem a nuceným přívodem
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vzduchu (průtok přiváděného vzduchu musí být o 10 až 20% nižší než průtok odsávaného

vzduchu).

Průtok větracího vzduchu v garážích se špičkovým provozem (společenské objekty), se

stanoví nejméně na 90 m3.h-1 na každé stání.

Pokud jsou známy skutečné a trvalé provozní podmínky, stanoví se průtok větracího vzduchu

na jedno stání ze vztahu:

 610..60
..







ep

vCO

CC
nMV 

[m3/h/garážové stání]

Rovnice 1: Výpočet průtoku větracího vzduchu na jedno stání. Zdroj: 14

Legenda:

V - průtok větracího vzduchu na každé stání (m3. h-1)

Mco - výpočtová emise oxidu uhelnatého jednoho vozidla v (m3. h-1)

nv - výměna vozidel v garáži (součet vozidel do garáže vjíždějících a z garáže

vyjíždějících za dobu jedné hodiny připadající na jedno stání) v h-1

Cp - přípustná (výpočtová) koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší garáže ppm

Ce - výpočtová koncentrace oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší v ppm

τ - doba chodu motoru vjíždějícího (vyjíždějícího) vozidla v minutách

Průtok větracího vzduchu v garážích, u nichž nevzniká špičkový provoz, se stanoví nejméně

300 m3.h-1 na každé stání.

 nCC
nM

V
ep

pCO

.10.
.

6
 [m3/h/garážové stání]

Rovnice 2: Výpočet průtoku větracího vzduchu na jedno stání – špičkový provoz. Zdroj: 14

Legenda

V - průtok větracího vzduchu na každé stání (m3. h-1)

Mco - výpočtová emise oxidu uhelnatého jednoho vozidla v (m3. h-1)
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np - počet vozidel současně v provozu

n - počet stání

Cp - přípustná (výpočtová) koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší garáže ppm

Ce - výpočtová koncentrace oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší v ppm

Zařízení pro nucené větrání musí být navrženo tak, aby bylo možno snížit průtok vzduchu na

jednu třetinu základní hodnoty.

Pro větrání lze využít hygienicky nezávadný teplý vzduch odváděný z jiných části budovy,

pokud je k dispozici v provozní době garáží.

U garáží s počtem stání nad 100 musí být větrání zajišťováno nejméně dvěma samostatně

provozu schopnými větracími jednotkami. Při poruše jednoho zařízení je nouzové větrání

zajišťováno zařízením druhým, přičemž porucha musí být opticky nebo zvukově hlášena

obsluze. Ventilátory musí být připojeny na dva na sobě nezávislé zdroje elektrického proudu.

Jako rezervní zdroj může být použit dieselagregát nebo přívod elektrického proudu z jiné

transformační stanice.

7.1.2 Větrání garáží podle ČSN EN 60079-10

Dle této normy musí nucený systém, který je navržen pro ochranu proti výbuchu, splňovat

tyto požadavky:

- jeho účinnost má být kontrolována a monitorována,

- je třeba zvážit klasifikaci uvnitř odsávacího systému a v těsné blízkosti místa výfuku

z odsávacího systému a jiných otvorů odsávacího systému,

- pro větrání nebezpečných prostorů má být obvykle odebírán vzduch pro větrání

z prostoru bez nebezpečí výbuchu s ohledem na účinky sání v okolním prostředí,

- před stanovením rozsahu a konstrukce ventilačního systému je třeba definovat stupeň

a rychlost úniku.

Normou je stanoveno, že na kvalitu nuceného větracího systému mají vliv navíc tyto faktory:

- hořlavé plyny a páry mají obvykle jinou hustotu než vzduch,

- změny hustoty plynu s teplotou,

- clony a překážky mohu dokonce zabraňovat pohybu vzduchu.
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Tato norma platí pro elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru a jejího obsahu bylo

využito vzhledem k tomu, že se jedná o normativně určené výpočty využitelné pro potřeby

této práce.

Existují tři stupně větrání – vysoký, střední a nízký stupeň větrání. Pro hodnocení stupně

větrání je nutné znát maximální rychlost úniku plynů nebo par ze zdroje úniku, buď na

základě ověřených zkušeností, odůvodněného výpočtu nebo odhadu.

Tabulka 8: Výpočet pro zjišťování stupně větrání. Zdroj:21.

Charakteristiky úniku Hořlavá látka propan - plyn

Molární hmotnost propanu 44,1 (kg. kmol-1)

Zdroj úniku těsnění kompresoru

Dolní mez výbušnosti (LEL)
0,039 kg . m-3

(2,1% objemová)

Stupeň úniku sekundární

Bezpečnostní koeficient, k 0,5

Rychlost úniku, (dG/dt)max 0,02 kg . s-1

Charakteristiky větrání Vnitřní situace

Počet výměn vzduchu, C 2/h, (5,6 x 10-4 . s-1)

Koeficient jakosti, f 5

Okolní teplota, T 293 K

Teplotní koeficient, ( T/293K) 1

Minimální objemová

rychlost větrání čerstvého

vzduchu (m3.s-1)
 

02,1
293
293

039,05,0
02,0

293.
/

)/ max
min 




T
LELk
dtdGdtdV

Rovnice 3: Minimální objamová rychlost větrání. Zdroj: 21.

Hodnocení hypotetického

objemu (m3)  
9200

106,5
02,15/

4
min 







 C
dtVdf

Vz

Rovnice 4: Hodnocení hypotetického objemu. Zdroj: 21.

Doba přetrvání (h)
4,11

100
5,01,2ln

2
5ln 







ox
kLEL

C
ft

Rovnice 5: Doba přetrvání. Zdroj: 21.
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7.1.3 Výpočet proudového větrání vzorového objektu garáží v objektu OB2

Pro vzorový výpočet a návrh větrání garáže (CO, LPG, H2, zemní plyn a odvod kouře a tepla)

byly stanoveny tyto okrajové podmínky:

 Garáž je umístěna pod objektem OB2, tvoří samostatný PÚ. Plocha garáže je: 300 m2,

což odpovídá max. 15 stáním pro osobní vozidla.  Výška garáže pod stropní desku je

minimálně 2,5 m.  Celkový objem garáže je 750 m3.

 Garáž bude mít vždy šachtu pro odvod vzduchu vyvedenou do volného prostoru (např.

nad střechu). Pro nasávání náhradního vzduch stačí žaluzie, volná plocha cca 1,5 m2,

nebo volná plocha v příjezdu do garáže (ve vratech).

Výpočet množství potřebného vzduchu je uveden v příloze č. 2, i s návrhem rozmístění

zařízení ve vzorové garáži. Je navržena  6 násobná výměnu vzduchu za hodinu pro větrání CO

a LPG případně zemního plynu. V případě použití tohoto systému jako ZOKT odvodu tepla

a kouře je  intenzita výměny zvýšena na  10x za hodinu.

Protože se v návrhu jedná vždy současně i o odvod kouře a tepla, budou osazeny vždy

ventilátory pro odvod o průměru 400 mm, pomaluběžné, dvouotáčkové s el. příkonem

0,4/1,5 kW, 2 ks á 4500 m3. h-1 = celkem 9000 m3. h-1, s kruhovým tlumičem hluku.

Pod stropem garáže je navržen jedem proudový ventilátor AUO-290 nebo odstředivý

CGF-500. Návrh  větrání uvedený v příloze 2 je kapacitně dostačující i pro odvod kouře

a tepla.

Komplexní systém (ventilátor, tlumič hluku, čidla CO a LPG, řídící systém a systém

signalizace překročení koncentrace) je vhodné napojit na zařízení EPS pokud je instalována.

Aktivace větrání se stanovuje vícestupňovitě na nejnižší DMV předpokládaného plynu.

7.1.4 Přehled typů větrání
Přirozené větrání je zajištěno

otevřenými plochami. Výměna vzduchu

probíhá pohybem vzduchu větrem nebo

na základě teplotních rozdílů. Tento

druh větrání je vhodný pouze pro

otevřené garáže.

Obrázek 24: Schéma přirozeného větrání. Zdroj: [34]
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Podpůrné větrání

Systém větrání se skládá z přívodních

otvorů v obvodové stěně a odváděcího

ventilátoru osazeného v nejvyšším místě

garáže, kde se shromažďují jak zplodiny

z motorů, tak produkty hoření při

požáru. Tento systém není zcela vhodný

pro uzavřené garáže.

Obrázek 25: Schéma podpůrného větrání. Zdroj: [34]

Nucené větrání

Systém se skládá z přívodních

a odvodních ventilátorů napojených na

vzduchotechnický potrubní systém.

Využívá se v uzavřených garážích, kde

je jeho užití vhodné.

Obrázek 26: Schéma nuceného větrání. Zdroj: [34]

Obrázek 27:  Nucené
větrání - vrchní pohled.

Zdroj: [34

Obrázek 28: Nucené větrání -
řez garáží. Zdroj: [34] Obrázek 29: Nucené větrání garáží. Zdroj:

[34]

Podle přílohy I ČSN 73 0804 se garáže třídí na otevřené, částečně otevřené a uzavřené. Pro

klasifikaci garáží podle větrání se musí zvolit vhodný způsob větrání například podle výše

uvedených schémat.

7.2 Měření a detekce plynů

Měření hladiny výskytu plynů a detekce plynů se provádí plynovými detektory nebo

multidetektory. Nainstalované detektory buď mohou být autonomní, nebo mohou být

zakomponovány do uceleného bezpečnostního systému.
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Detektory jsou v objektech obecně instalovány z různých důvodů. Slouží k:

 detekci výbušných plynů – úkolem je signalizovat vzrůst koncentrace k dolní mezi

výbušnosti.

 detekci toxických (nebezpečných) plynů – úkolem je signalizovat přítomnost

nebezpečné látky. Nastavené signalizované koncentrace obecně odpovídají

požadavkům hygienických norem. V případě garáží se jedná především o detektory

CO.

Pro detekci výskytu více plynů v objektu jsou nejúčelnější kombinované detektory (na různé

druhy plynu), které jsou určeny pro komplexní ochranu osob proti otravě a výbuchu.

Přehled detektorů výbušných plynů

Stacionární detektory :

- bez vyhodnocovací ústředny,

- s vyhodnocovací ústřednou.

Detektory signalizují překročení nastavené

úrovně koncentrace plynu opticky a akusticky.
Obrázek 30: Detektor CO a CH4.

Zdroj: archiv autora.
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8 Návrh systému PBZ pro případ úniku plynných paliv
v uzavřených garážích

8.1 Možnosti úniku

V garážích nejsou vždy stabilní aerační podmínky. Různými vzdušnými proudy

procházejícími garáží dochází k promísení vzduchových vrstev, a tudíž nelze spolehlivě

předpokládat, že při úniku zemního plynu se zemní plyn bude beze zbytku shromažďovat

u stropu, nebo LPG u podlahy. K promísení může docházet i pomocí hygienického větrání.

Z tohoto důvodu je velmi důležitá volba správné detekce a především návrh jejího umístění,

který musí navrhnout odborníci se zkušenostmi z projektování podobných prostor.

Celý systém nainstalovaných bezpečnostních zařízení musí velmi přesně a včasně zareagovat

na únik škodlivin a plynů do ovzduší v garáži.

Možné provozní stavy:

 normální stav – aktivace ventilátorů (výměna vzduchu-hygienické větrání);

 únik látky:

 malý průběžný,

 masivní.

Obrázek 31: Možné provozní stavy - únik  látky. Zdroj: autor.

 mimořádná událost (požár, popř. výbuch):

Obrázek 32: Možné provozní stavy – mimořádná událost. Zdroj: autor.
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Podle stavu, ve kterém se garáž nachází, musí fungovat instalované systémy PBZ tak, aby

nedošlo k havárii. Jejich funkcí je potlačit rozvoj havarijní situace.

8.2 Systémy PBZ

Jedním z hlavních cílů této práce je navržení úprav v podzemních uzavřených hromadných

garážích, které byly uvedeny do provozu před datem účinnosti současně platných předpisů,

a to tak, aby bylo možno v nich parkovat vozidla bez ohledu na druh paliva používaného

k jejich pohonu. Realizace navržených úprav je uskutečnitelná pouze v případě, že jsou

známy okrajové (mezní) podmínky prostředí, které mohou v garáži nastat, a jsou ještě

považovány za bezpečné a dále jsou známé specifické vlastnosti paliv, která se v garáži budou

vyskytovat při případném úniku v podobě par nebo plynů.

Pokud by bylo záměrem využít tento systém druhotně i jako požární větrání, musí být

dimenzován odlišně a musí splňovat požadavky ČSN 73 0804 přílohy I.

I když navržený systém nebude řešit přímo „požár“, i přesto dle ČSN 73 0810 musí jednotlivé

součástí navrženého systému vzájemně logicky funkčně navazovat, aby byla zajištěna

požadovaná úroveň bezpečnosti evakuovaných osob a v prostoru garáží se zamezilo možné

přeměně havarijního stavu na havárii.

8.2.1 Detektory

Detektory jsou zařízení sloužící k detekci jednoho plynu nebo směsi. K detekci výskytu plynů

a spalin v prostoru garáží jsou optimální volbou multidetektory. Při jejich umísťování je nutno

dbát nejen fyzikálních zákonitostí spojených s jednotlivými plyny, ale zohlednit veškeré

okrajové (limitní) podmínky objektu (prostoru), ve kterém mají tato zařízení detekovat

zvýšenou koncentraci výskytu plynů a spalin v ovzduší. Při umísťování multidetektorů

v uzavřených garážích se musí zohlednit možnost promísení ovzduší (vzduchovými proudy)

jako důsledku umístění otvorů na odvětrání garáže a provozu hygienického větrání.

Multidetektory jsou certifikovaným systémem a tudíž musí splňovat podmínky uvedené

v ČSN 73 0810 a dalších předpisech.
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Zásady umísťování

Rozmístění multidetektorů je odvislé především na dispozičním řešení podzemní garáže.

Nezbytný počet detektorů je určen členitostí garáže. Jeden detektor může monitorovat prostor

100 až 400 m2 (např. v Belgii).

8.2.2 Akustická a optická signalizace překročení limitů koncentrace plynů
v ovzduší

Jedním z bezpečnostních zařízení ve vybavení podzemních garáží, které má dopomáhat

k včasné a bezpečné evakuaci osob v případě překročení nastavených limitů koncentrace

plynů v ovzduší a zplodin nedokonalého spalování, je akustická a optická signalizace. Toto

zařízení na nastaveném prvním stupni vyhlášení poplachu, ještě před dosažením 10% hodnoty

DMV u daných látek, upozorní včas osoby pohybující se v prostorech garáží na vznikající

nebezpečí. Při dosažení nastavené hranice koncentrace látek v ovzduší bude signalizovat, že

osoby musí neprodleně opustit daný prostor (evakuace). Pří dosažení 50% DMV se bude

jednat o výbušnou koncentraci.

Součástí signalizace jsou výstražné tabule, signální světla a sirény. Zařízení akustické

a optické signalizace musí být napájeno z náhradních zdrojů a musí podléhat systému

provozních kontrol a revizí.

8.2.3 Proudové větrání

Požární větrání, jak je uvedeno výše, bylo a je řešeno při určitých kapacitách garáží. Poslední

dobou dochází ze strany projektantů a investorů k rozvoji požadavků na různé druhy větrání

garáží. Garáže se podle režimů provozu větrají hygienicky, provozně, havarijně a požárně.

Bezesporu velkým přínosem je systém proudového větrání v uzavřených garážích. Tento typ

větrání je v současné době využíván především jako hygienické větrání, ale ve světě je užíván

i jako systém na odvod kouře a tepla (požární větrání). Filozofií tohoto větrání je směrováním

proudu vzduchu dosažení účinnějšího rozředění koncentrace kouře. Tento systém je velmi

dobře využitelný i v případě snižování koncentrace zplodin a rozředění koncentrace uniklého

plynu pod přípustnou koncentraci. Velký rozvoj využití tohoto systému je možné očekávat

především v menších garážích (do 3000 m3) kde tento systém napomáhá udržet viditelnost
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a rozředit koncentraci kouře. Jak již bylo uvedeno výše, tento typ odvětrání bude

pravděpodobně stěžejním řešením v malých uzavřených garážích pod objekty OB2, kde bude

rozhodovat především místo. Předpokládá se, že široké využití tohoto systému větrání se

může uplatnit především v souvislosti s parkováním vozidel na plynná paliva, současně jak

u nových, tak zejména s ohledem k rozměrům ve stávajících garážích.

Systémy proudového větrání se skládají z rozměrově malých, ale kapacitně výkonných

ventilátorů, které nezabírají tolik místa v porovnání s tradičními potrubními systémy.

Existují dvě varianty větrání:

Varianta 1

V garáži je jedno odsávací místo osazené ventilátorem, proudové ventilátory jsou

namířeny přímo naproti tomuto místu ve směru jízdních drah, nad kterými se

nacházejí, a kouř, případně zplodiny tlačí přímo do odsávacího otvoru.

Obrázek 33: Proudové větrání- varianta 1. Zdroj: autor.

Varianta 2

Komplexnější systém je založen na znalosti místa požáru. Ovládací zařízení nasměruje

ventilátory a tím směr proudění mimo předpokládaný vstup hasičů. Tento systém je

mnohem nákladnější, je třeba mít doplňkový odvod škodlivin.
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Obrázek 34: Proudové větrání – varianta 2. Zdroj: autor.

Systém proudového větrání garáží není zatím nijak normativně ošetřen, proto se vychází

z analýzy CDF simulací (výpočtové dynamiky tekutin). Výpočet pomocí tohoto programu

zabrání neplánované změně proudu vzduchu a prověří dostatečnost navržených ventilátorů.

V současné době se proudové větrání využívá zejména k odvětrání oxidu uhelnatelného a ve

světě se postupně začíná využívat ke kontrole pohybu kouře. Větrání nových hromadných

podzemních garáží se provádí obvykle dvěma způsoby:

1) Všechny ventilátory pracují v provozním větrání a v případě potřeby přejdou

z polovičního výkonu na výkon plný.  Jedná se o jednoduché řešení s nevysokými

pořizovacími náklady, ale stálými provozními náklady.

2) Druhé řešení nabízí pouze kontrolu CO emisí v garáži. Ventilátory reagují na

zvýšenou koncentraci CO v garáži a při překročení limitů jsou spuštěny.

V obou případech se zatím jedná o hygienické větrání, neboť systém není v ČR

certifikovaný jako systém požárního odvětrání, i když svým výkonem požadavky na

požární větrání dle ČSN 73 0804 přílohy I splňuje.
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Obrázek 35: Proudové větrání - schéma umístění ventilátorů a detektorů. Zdroj:29

Princip proudového větrání

Při proudovém větrání je kouř ředěn proudem vzdušiny a „přesunován“ k sacímu místu.

Tímto je zabezpečen bezpečný pohyb hasičských zasahujících jednotek v nezakouřeném

a tepelně nezatíženém prostoru.

V ČR je systém instalován v objektu CTPark Brno, v SR v objektu Eurovea v Bratislavě.

V Evropě je tento systém využíván mnohem více, zejména v Německu, Británii, Nizozemí,

Holandsku a Belgii, kde nahrazuje standardní systém s potrubím.

Proudové ventilátory nejsou vyráběny v provedení do výbušného prostředí. Navržený systém

větrání musí zabezpečit, že v žádném případě nebude dosaženo 50% DMV v ovzduší garáží.

Celý systém je založen na principu minimálně tří úrovní poplachu:

 10% DMV – spuštěno hygienické větrání,

 20% DMV – spuštěno provozní větrání,

 50% DMV – spuštěno havarijní větrání.

Ukázky instalace proudových ventilátorů v garážích
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Obrázek 36: Větrání garáží Eurovea. Zdroj: Colt
International Limited

Obrázek 37: Větrání garáží objektu Eurovea.
Zdroj: Colt International Limited

Obrázek 38: City Plaza Spijkenisse. Zdroj:34 Obrázek 39: City Plaza Spijkenisse. Zdroj:34

Obrázek 40: Rathaus Garage Ulm. Zdroj: 34 Obrázek 41: Rathaus Garage Ulm. Zdroj: 34
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Liniové větrání garáží pomocí proudových ventilátorů

Obrázek 42: Vrchní pohled na účinnost proudového větrání. Zdroj: 29

Obrázek 43: Boční pohled na účinnost proudového větrání. Zdroj: 29

U garáží s více než 100 stáními je v 14 uvedena povinnost zajistit větrání nejméně dvěma

samostatně provozovanými větracími jednotkami, přičemž při poruše jednoho zařízení je

druhé schopno je plně zastoupit a informace o tomto stavu musí být předána obsluze.

K provozu ventilátorů musí být použito dvou na sobě nezávislých zdrojů energie (např. UPS

nebo dieselagregátu).

Umístění ventilátorů

Při instalaci ventilátorů je nutné zohlednit především:

 umístění otvorů pro odvod kouře a plynů (namíření přímo na odvodné otvory),

 dispoziční podmínky v místě instalace ventilátoru (přepážky, podhledy). Pro dosažení

optimálně efektivního proudového větrání musí být ventilátor umístěn nejméně 0,5 m

od nejbližšího podhledu (nebo příčky) na vstupní straně a alespoň 2,0 m od příčky

(překážky) na výstupní straně tak, aby nedošlo k tříštění proudu vzduchu.

Technická specifikace:

Výkon ventilátorů – obvykle mají popisované ventilátory výkon 20m3.s-1. Proudové

ventilátory jsou vyráběny s požární odolností 60 minut a odolávají teplotě 300°C.

Velikost a druh ventilátorů se volí v závislosti na dispozičním řešení a velikosti větraného

prostoru. Výkon ventilátorů se musí zvolit s ohledem na účel větrání (hygienické, provozní,

havarijní).  Musí se přihlédnout, zda volíme jen některou s alternativ větrání, nebo zda po

systému požadujeme kombinaci všech výše uvedených alternativ.

Reversibilní chod u ventilátorů je vhodný v prostorech, kde jsou dvě odtahové šachty

škodlivin a je tudíž možno měnit směr větrání.
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Tabulka 9:  Porovnání proudového větrání a nuceného požárního odvětrání. Zdroj: autor.

Nucené požární větrání Proudové větrání
+ spolehlivost odsávání z předem
definovaných míst

+ prostorové uspořádání (úspora místa)

+ nelimitovaný výkon + směrováním účinnější ředění koncentrace
plynů v ovzduší

- prostorové uspořádání potrubními
systémy

+ vhodné pro prostory objemově do 3000
m3

- ztráty v potrubních systémech - jejich velký počet potřebný k odvětrání
prostoru
- při aktivaci vyžaduji volné otevřené
plochy ve stavební konstrukci

8.2.4 Hasicí zařízení

Technická specifikace těchto hasicích zařízení je uvedena v ČSN 73 0810 v obecném znění

a dále v jednotlivých ČSN nebo ČSN EN pro jednotlivá hasicí zařízení.

Stabilní hasicí zařízení sprinklerového typu je samočinné hasicí zařízení, které při destrukci

baňky skrápěcí hlavice začne samočinně do chráněného prostoru dodávat vodu. Jeho funkce

není proto závislá na jiném PBZ ani nevyžaduje zásah lidského faktoru. Vzhledem

ke stanoveným dojezdovým časům jednotek požární ochrany je minimální požadovaná doba

činnosti SHZ 60 minut v zásadě časem, který jednotky při svém příjezdu, nedojde-li

k mimořádné události, nikdy nepřekročí. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že ani

samočinné stabilní hasicí zařízení není určeno k uhašení požáru, ale k potlačení jeho rozvoje,

lokalizaci, popř. likvidaci. Vždy se předpokládá dohašení jiným způsobem v garážích, tedy

prostřednictvím jednotky požární ochrany.

DHZ se od stabilního hasicího zařízení odlišuje tím, že je napojeno na normou definovaný

veřejný vodovodní řad nebo má podle normy redukovaný objem zásobní nádrže vody a nelze

již tedy, tak jako u SHZ, počítat s minimální dobou jeho funkce 60 minut. DHZ je možné

instalovat v těch případech, kdy jsou splněna kritéria časového pásma dojezdu předurčené

jednotky požární ochrany a současně je zabezpečen systém dodávky vody pro funkci

doplňkového hasicího zařízení. Je nutné zdůraznit, že se jedná o samočinné hasicí zařízení,

jehož funkce není závislá na ostatních PBZ a nevyžaduje zásah lidského faktoru.
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PHZ je možné instalovat pouze v těch případech (chceme-li je použít jako snižujícího

součinitele c respektive  c2), ve kterých jsou splněna kritéria pro časové pásmo H1 nebo H2

do 7 respektive do 15 minut. Jedná se o hasicí zařízení, u něhož je dodávka vody závislá na

doplňování z CAS jednotky požární ochrany.  Z toho tedy vyplývá, že funkci polostabilního

hasicího zařízení pro hašení musí předcházet zjištění vzniku požáru přítomnými osobami nebo

zařízením EPS (EPS se musí instalovat současně s PHZ), vyhlášení poplachu jednotce PO,

výjezd, jízda na místo, připojení CAS a dodávka tlakové vody. I přes tyto relativně nejnižší

srovnávací parametry s SHZ či DHZ je instalace EPS/PHZ vždy významným příspěvkem ke

zvýšení požární bezpečnosti objektu a současně ke zvýšení účinnosti zásahu JPO. PHZ je

nutné vysoce kladně hodnotit minimálně v tom, že zasahující JPO nemusí vstupovat do

požárního úseku garáže, kde hoří, pohybovat se po požárně neodolných konstrukcích

zakladačů a v zakouřených prostorech s obtížnou orientací. V zásadě v několika desítkách

sekund po napojení CAS na plnící místo je voda dodávána do místa, kde hoří, tzn. do místa,

kde vlivem teploty došlo k destrukci baněk skrápěcích hlavic. V porovnání s postupem

zasahující skupiny s hadicovým vedením je instalace PHZ ve všech aspektech výše

uvedených významným přínosem. Tím v žádném případě není popřeno, že nejvyšším

stupněm zajištění je SHZ dimenzované podle příslušných technických předpisů.

PHZ je možné instalovat pouze do požárních úseků nebo jejich částí, u kterých lze kapacitně

zajistit dodávku vody z CAS.
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Obrázek 44: Schéma DHZ. Zdroj: 40
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9 Legislativní a normativní úprava parkování v uzavřených

garážích

9.1 Legislativní úprava v ČR

V České republice došlo ke změně v podmínkách pro parkování vozidel na alternativní pohon

především u nově budovaných garáží a u garáží, které se rekonstruují. Vyhláška č. 23/2008

Sb. v § 21 uvádí podmínky, za kterých je možno vozidla na plynná paliva v garážích

parkovat. Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být

vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním. V nově revidované ČSN 73 0804 je

v příloze I. specifikováno, jaké musí být splněny technické podmínky, aby bylo možné

parkovat vozidla na plynná paliva a to bez omezení. Výjimku tvoří objekty uvedené v § 30

citované vyhlášky, kde ani přes splnění technických podmínek stanovených normou nelze

v podzemních hromadných garážích určených pro veřejné užívání parkovat vozidla na plynná

paliva.

Požární úsek hromadné podzemní garáže určené pro veřejnost musí být vybaven domácím

rozhlasem s nuceným poslechem.

9.2 Technické podmínky pro garáže v ČR

Požární bezpečnost staveb se v Požárně bezpečnostním řešení pro požární úseky zpracovává

podle požadavků uvedených v ČSN 73 0804:2/2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní

objekty, v příloze I. Současně jsou vydána TDG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro

motorová vozidla.

Podle uvedené ČSN a TDG se musí:

 garáž zatřídit do skupiny, podle počtu parkujících vozidel, podle druhu paliva parkujících

vozidel a posoudit způsob parkování vozidel,

 posoudit garáž jako samostatný požární úsek,

 stanovit parametr větrání,

 určit, zda se jedná o garáž otevřenou, částečně otevřenou nebo otevřenou,

 zařadit, zda se jedná o garáž vestavěnou nebo volně stojící,

 stanovit maximální počet parkujících vozidel,
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 stanovit povinné vybavení požárně bezpečnostním i zařízeními podle požadavků normy,

 určit vybavení požárně bezpečnostními zařízeními v případě požadavků na snížení

požárního nebo ekonomického rizika,

 určit případné vybavení dalšími zařízeními, jejichž funkce je nutná k zajištění požární

bezpečnosti požárního úseku garáže nebo objektu, u těchto zařízení stanovit minimální

požadovanou dobu jejich funkce včetně zajištění náhradního napájení nebo zdroje energie,

 posoudit stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti, popřípadě materiály použité ve

stavebních konstrukcích z hlediska třídy reakce na oheň,

 nadimenzovat  parametry únikových cest, t. j. typ, délka (čas úniku), šířka, počet a jejich

rozmístění,

 je-li to nutné, stanovit odstupové vzdálenosti,

 určit počty přenosných hasicích přístrojů, bezpečnostního značení a systémů výstrahy pro

případ nebezpečí a vyhlášení požárního poplachu,

 určit případně vybavení požárního úseku nástěnnými hydranty,

 určit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany,

popřípadě zpracovat Expertizní zprávu,

 u požárně bezpečnostních zařízení zpracovat jejich systémovou integritu a to jak

v požárním úseku garáže, prostorů sousedních, tak ve vazbě na celý objekt,

 určit požadavky na kabely, které zajišťují dodávku elektrické energie pro napájení

požárně bezpečnostních zařízení a ostatních zařízení, jejichž funkce se vyžaduje při

požáru,

 stanovit zásady organizačních opatření pro provoz v garáži a je-li potřebné, tak také

v objektu.

Z uvedených zásad rozsahu Požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že požadavky normy

a současně také TPG jsou směřovány ke dvěma základním cílům:

 umožnit vybavením garáží parkování vozidel na plynná paliva,

 zabezpečit podmínky pro funkci požárně bezpečnostních zařízení a případně dalších

zařízení tak, aby v případě vzniku havarijní situace byl zastaven její rozvoj a nedošlo

k havárii,

 vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany,

 aby byla zajištěna bezpečnosti osob přítomných v garáži i celém objektu.
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V porovnání s požadavky ČSN 73 0804:2002  pro garáže došlo k významné změně v:

 rozsahu požadavků na vybavení požárně bezpečnostním i zařízeními,

 možnosti parkovat ve všech typech garáží s vozidly na plynná paliva,

 podmínkách pro zásah jednotek požární ochrany,

a to při zachování podmínek požární bezpečnosti osob. Požadavky na stavební konstrukce se

prokázaly jako vyhovující, proto v této oblasti zůstaly požadavky beze změn.

9.3 EU a ostatní svět
Ve většině zemí Evropy není problematika parkování vozidel na plynná paliva výslovně

řešena. Přehled vybraných požadavků (z evropské legislativy) na garáže z hlediska požární

bezpečnosti a bezpečnosti provozu je uveden v příloze č. 3. Ve většině zemí není stanoven

zákaz vjezdu vozidel na CNG do podzemních garáží. Většinou se argumentuje tím, že vozidla

na CNG mají oproti vozidlům na klasická paliva díky bezpečnostním prvkům v palivové

soustavě vyšší úroveň bezpečnosti.

I když odborníci z řad výrobců a distributorů vozidel na CNG garantují vysokou míru jejich

bezpečnosti, je na místě zvažovat určité procento nespolehlivosti těchto prvků. Navzdory

snaze techniků a proklamované spolehlivosti může dojít k selhání v systému,

a právě v tento okamžik musí zafungovat navržená požárně bezpečnostní zařízení

a organizační opatření (opatření v garážích), která musí zareagovat na vzniklou a rozvíjející se

mimořádnou událost.

Proto je pro umožnění parkování vozidel na alternativní pohon v uzavřených prostorech,

uzavřených garážích rozhodně potřebné stanovit alespoň základní podmínky bezpečnosti

garáží a jejich plnění následně vyžadovat.

Musí se jednat především o technické požadavky na garáže i na automobily, a dále požadavky

organizační povahy na garáže a taktéž na automobily.

Vhodné je nezaměřit se pouze na pohon CNG a LPG, i když v současnosti jsou to alternativy,

které se nejvíce šíří, ale je potřeba hledět do budoucna a vzít v potaz i jiné druhy

potencionálních pohonů vozidel, jako např. vodík. Při stanovení podmínek úpravy garáží, je

potřeba přemýšlet nadčasově a úpravy přizpůsobit skutečnosti, že náhrada klasických paliv

neskončí u CNG, ale s ohledem na hrozící ropnou krizi bude nutno se soustředit i na jiné

alternativy, jako např. vodík.

Stanovit podmínky pro jeden plyn je sice profesně na vysoké úrovni zajištění požární

bezpečnosti, ale v praxi není uplatnitelné. Od řidičů nelze vyžadovat, aby sledovali značení
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v jednotlivých garážích. Docházelo by k porušování zákazů a celý propracovaný systém by

ztratil smysl.



54

10 Návrhy na řešení

Při stanovení návrhů na řešení musí být provedeno diferencované posouzení, zda se jedná

o garáž novou, rekonstruovanou nebo o garáž, jejíž majitel má zájem vytvořit podmínky pro

parkování vozidel na plynná paliva.

U nově postavených garáží musí být dodrženy požadavky ČSN 73 0804, přílohy I a ČSN

souvisejících, včetně TDG.

Při rekonstrukcích garáží (kde se předpokládá parkování vozidel na plynná paliva) musí být

dodrženy požadavky změny staveb podle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0804 a předpisů

souvisejících s tím, že základním kritériem je odvětrání těchto garáží a zajištění podmínek pro

rychlý a účinný zásah jednotek požární ochrany. Při těchto rekonstrukcích se předpokládají

stavební úpravy.

V případě, že provozovatel nepředpokládá rekonstrukci nebo stavební úpravy, musí být

zajištěny podmínky pro odvětrání a zásah JPO, přičemž lze předpokládat pouze drobné

stavební úpravy vyvolané potřebou zajistit větrání nebo zásah JPO.

Ve všech případech je nutné řešit celý systém větrání a podmínek pro zásah JPO jako

integrovaný a respektovat, že se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. Zejména u ventilátorů

a zařízení závislých svou funkcí na elektrické energii musí být splněny podmínky podle

požadavků ČSN včetně stanovení potřebné doby jejich funkce, tzn. určení doby, po kterou

musí být záložní zdroje elektrické energie funkční. Současně s tím je důležité stanovení

podmínek pro kabely, napájející požárně bezpečnostní zařízení, a to jak z hlediska jejich třídy

funkčnosti, tak z hlediska zajištění jejich funkce v podmínkách požáru.
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Závěr

V současné době byla v ČR překročena hranice 135 000 přestaveb vozidel na LPG, ke konci

druhého čtvrtletí roku 2010 jezdilo v ČR asi 1783 osobních a dodávkových vozidel na CNG

a popularita tohoto alternativního paliva neustále vzrůstá. Předpokládá se, že kolem roku 2020

bude v ČR jezdit na CNG přibližně 350 tisíc vozidel (vozidel skupiny 1). Jak je uvedeno

v úvodu, v práci není řešena problematika parkování vozidel skupiny 2 a 3. Přestože je

problematika parkování těchto skupin vozidel s plynnými palivy obdobná, přesáhlo by to

rozsah diplomové práce. U vozidel všech skupin bude dále narůstat podíl vozidel na plynná

paliva a s tím bude současně vzrůstat i problém s jejich parkováním.

V současné době stále platí ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., kde je v § 30, odst. 8 uveden

zákaz parkování vozidel na plynná paliva v podzemních hromadných garážích určených pro

veřejné užívání.

Oblast technických předpisů zabývajících se touto problematikou se od roku 2008 výrazně

změnila. V roce 2008 byly v TDG specifikovány technické podmínky (TDG 982 01 – 3), za

kterých je možno parkovat vozidla na plynná paliva v uzavřených prostorech. Tato pravidla

převzala a rozšířila ČSN 73 0804 v příloze I. V roce 2011 by měla být revize TDG na TPG.

Ke splnění podmínek v právních a technických předpisech k parkování vozidel na plynná

paliva v uzavřených garážích je nutno využít i technických zařízení, jež musí splňovat

podmínky, které stanovuje ČSN 73 0810. Tato zařízení se tímto stávají požárně

bezpečnostními zařízeními nebo zařízeními, která musí při vyhlášení poplachu a případně i při

požáru být plně funkční.

Práce popsala současný stav pro garážování vozidel na plynná paliva v ČR. Poskytla výčet

systémů, které je možno aplikovat v garážích, aby byly splněny podmínky stanovené

právními a technickými předpisy. Navrhla možnosti řešení v současných garážích uvedených

do provozu před účinností současně platných předpisů. Pozornost byla věnována zejména

středně velkým garážím, jak již existujícím umístěným pod a v objektech OB2, ve kterých je

hlavním problémem instalace PBZ vzhledem ke světlé výšce garáží, tak i garážím, jejichž

výstavba pod a v objektech OB2 se předpokládá.
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Přínosem této diplomové práce jsou příklady řešení (ze kterých vyplývají obecné zásady), při

jejichž splnění bude možné bezpečně parkovat vozidla bez ohledu na palivo vozidla

a prostorů parkování i v podzemních garážích, platí to jak v objektech OB2, tak také

v objektech, kde se vyskytuje veřejnost a kde dosud výše uvedená vyhláška parkování vozidel

na plynná paliva zakazuje. Navržená řešení lze uplatnit jak v nových garážích, při

rekonstrukcích objektů, tak při řešení možnosti parkování vozidel na plynná paliva ve

stávajících garážích.
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Seznam použitých zkratek
CAS - Cisternová automobilová stříkačka

CDF - Výpočtová dynamika tekutin

CNG - Stlačený zemní plyn - Compressed Natural Gas

DHZ - Doplňkové hasicí zařízení

DMV - Dolní mez výbušnosti

EPS - Elektrická požární signalizace

H1 - Pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu – do 7 minut

H2 - Pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu – do 15 minut

HMV - Horní mez výbušnosti

HV - Havarijní větrání

JPO - Jednotka požární ochrany

LNG - Zkapalněný zemní plyn – Liquefied Natural Gas

LPG - Zkapalněný ropný plyn – Liquefied Petroleum Gas

OB2 - Bytové domy

PBZ - Požárně bezpečnostní zařízení

PHZ - Pomocné hasicí zařízení

PÚ - Požární úsek

SaP - Síly a prostředky

SHZ - Samočinné hasicí zařízení

TDG - Technické doporučení Gas

TPG - Technické pravidlo Gas

VRA - Domácí plnička zemního plynu

ZOKT - Zařízení odvodu kouře a tepla
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Příloha č. 1: Srovnávací tabulka paliv
Mgr. Andrea Manová Požární bezpečnost garáží

Vodík H2 Zemní plyn LPG Benzín Nafta
Fyzikální skupenství při 20C (1 atm) plynné plynné plyn nebo kapalina

(v uzavřené nádobě při vyšším tlaku)
kapalné kapalné

Hustota (kg/m3) 2,02 0,678 498-578 725 - 775 800 - 845
Teplota varu  (bod varu ) - 1 atm -253C -162C - 42 až - 0,5 37- 205 180- 370
Teplota vzplanutí (C) ----- 152 - 69 až – 60 (-40) -20 nad 55
Vzplývavost (hustota jako % vzduch) 7 55 400
Relativní hustota par (vzduch = 1) 0,0696 0,641 1,5 –2,0 3,5 6
Hustota par (bod varu) g/cm3 0,00134 0,00182 0,0045 0,75 –0,79
Koeficient rozptylu v atmosféře (cm2/s) 0,61 0,16 0,05
Rozsah hořlavosti v atmosféře (%) 4,0 – 75 5,3 - 15 1,0 – 7,6
Spalné teplo (KJ/g) 120 50 44,5
Teplota vznícení (C) 510 540 400-450 228 - 471 cca 250
Minimální zápalná energie ve vzduchu
(1atm) (MJ) 0,02 0,29 0,24

Teplota plamene (C) 2045 1957 2197
Relativní tepelná radiace (%) 10 33 50
Maximální rychlost šíření plamene (m/s) 3,2 0,4 0,5 0,5
Dolní mez výbušnosti (%) 4 6 1,5 0,6 0,5
Horní mez výbušnosti (%) 75 14 9 8 6,5
Hranice výhřevnosti  (MJ/ m3) 12 33 46,5 (kapalná fáze  MJ/kg)

94 43,5 41,8

TNT ekvivalent paliva 1 0,42 0,38
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Příloha 2: Výpočet a návrh větrání vzorové garáže pod OB2
Mgr. Andrea Manová Požární bezpečnost garáží

Zadání:
Uzavřená garáž v objektu OB2.
Velikost š x d: 20 x 15m
Počet parkování: 12 vozidel.
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Příloha č 3: Přehled legislativních požadavků EU a ostatní svět
Mgr. Andrea Manová Požární bezpečnost garáží

Anglie Rakousko Finsko NFPA Německo

Předpis: The Building Regulations
2000
Volume 2 _ Buildings other
than dwellinghouses
B3: Section 11: Special
provisions for car parks
and shopping complexes

OIB-300.2-009/07
Richtlinie 2.2
Brandschutz bei Garagen,
überdachten
Stellplätzen und Parkdecks

E4 The National Building
Code of Finland
Ministry of the enviroment

Anex A 88A Standarts for
parking structures

Garagenverordnung M-
GarVO

Datum vydání verze (2006/2007) duben 2007 březen 2005 2007 revize květen 2008
Rozlišení
garáží
(nadzemní,
podzemní,
uzavřené,
otevřené,
nákladní
automobily,
osob apod.

jednotlivé (domácí)
uzavřené
otevřené

Kryté stání
1)s užitnou plochou do 35m2

2)35 m2 – 250m2

3)kryté garáže bez krytých
jízdních pásů větších jak
250m2

4)kryté garáže s krytými
jízdními pásy nad 250m2

Garáže s užitnou plochou do
250m2

Garáže s užitnou plochou nad
250m2

Garáže – bezpečnostní
stupeň
P1 - P2 -P3
Samostatné garáže
Otevřené garáže

Uzavřené garáže
Zakladačové garáže
Otevřené garáže
Rampy (svažované
systémy)

Uzavřené/otevřené
Nadzemní/podzemní
Zakladačové

Podle užitné plochy se garáže
rozlišují na
1. malé garáže do 100 m²,
2. středně velké garáže, do 1000
m²,
3. velkokapacitní garáže, nad
1000 m².

Garáže jako
samostatný
PÚ

součást budovy - ano vícepatrové garáže s užitnou
plochou větší než 600m2 je
každé patro PÚ, přičemž
nesmí být překročena
vzdálenost 80m

pokud sousedí s jinou
budovou

Pokud jsou pod, připojeny
a/nebo vzdáleny méně než
3m od budovy používané
k jiným účelům.

Uzavřené garáže, s výjimkou
automatických parkovacích
domů, musí být rozděleny na
jednotlivé kouřové úseky
minimálně ohnivzdornými
stěnami z nehořlavých materiálů.

Mezní počet
vozidel v PÚ
/mezní
rozměr

Neuveden počet, rozměr
úseku není pro lehká vozidla
limitován

600m2 pro podzemní garáže neuveden neuveden Užitná plocha jednoho
kouřového úseku smí být
1. v nadzemních uzavřených
garážích nejvýše 5000 m²,
2. v ostatních uzavřených
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garážích nejvýše 2500 m²;
Mohou být maximálně dvakrát

větší, pokud mají garáže SSHZ.
Jeden kouřový úsek se nesmí být
ve více podlažích.

Požadavek
EPS

V garážích nad 1600m2 do
4800m2

a)EPS – přenos do ústředny na
veřejné ohlašovně požárů a
přirozené větrání. Garáže
nedosahující PÚ 2400m2

nemusí mít EPS, pokud splní
podmínku přirozeného větrání,
tn. velikost odvětracích
prostor dosáhne nejméně 1%
užitné plochy
b)EPS - přenos do ústředny na
veřejné ohlašovně požárů a
mechanické větrání, výměna
vzduchu 36000m3/h
s napojením na EPS.

Instalace ze zákona v
bezpečnostní úrovni 2.

Pokud jsou garáže na
úrovni podlahy a jsou
v rámci nebo přidružené
k objektu užívanému
osobami za jiným účelem je
třeba vybavení EPS po
celém parkovišti.

Uzavřené středně velké a
velkokapacitní garáže musí být
v případě, že jsou stavebně
spojeny se zařízeními nebo
prostorami, pro které jsou
požární hlásiče povinné,
vybaveny těmito hlásiči.

Požadavek
plynová
detekce

není není není není není

Požadavek
SHZ

V garážích o požárním úseku
4.800 – 10.000 m2 je
požadován
a)sprinklerový systém
s automatickým přenosem na
ústřednu veřejné ohlašovny
požárů, jako odpovídající
zařízení pro odvod tepla a
kouře viz. přirozené větrání
b) sprinklerový systém
s automatickým přenosem na
ústřednu veřejné ohlašovny
požárů, jako odpovídající
zařízení pro odvod tepla a
kouře viz. mechanický systém

V bezpečnostní úrovni 3 –
rozsáhlé garáže -zákonem
MV

Požadováno u uzavřených
garáží, kde strop garáží je
méně než 60cm nad úrovní
země, s ohledem na typ
konstrukce a u konstrukcí
typu III. a IV. ve výšce nad
15m.

Povinnost instalovat PHZ:
1. v uzavřených garážích s více
než 20 místy k stání na
mechanicky poháněných
zvedacích plošinách, pokud vždy
více než dvě vozidla mohou být
řazena nad sebe v zakladačových
systémech s méně než 20 místy k
stání.
SSHZ musí být:
1. v podlažích velkokapacitních
garáží, pokud je podlaha podlaží
více než 4 m pod úrovní okolí a
budova není používána pouze
jako garáže; to neplatí, pokud
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s trojnásobnou výměnou
vzduchu za hodinu.

velkokapacitní garáž není
spojena s jinými podlažími, které
jsou používány k jiným účelům,
2. v zakladačových systémech s
více než 20 místy

Požadavek
větrání

Kryté větratelné garáže:
Přirozené větrání musí být
nejméně v rozsahu 1/40
podlažní plochy patra,
s čehož by měla být alespoň
polovina otevřených ploch
rovnoměrně rozdělena a
umístěna na protilehlých
stranách.
Kryté garáže –podzemní
uzavřené mechanické větrání
– systém musí být nezávislý
na jiném ventilačním
systému a musí být
dimenzován na 10ti
násobnou výměnu vzduchu
za hodinu. Musí být rozdělen
do dvou částí, které jsou
schopny pracovat samostatně
i společně, každá část musí
mít vlastní zdroj napájení,
které bude nezávislé na
centrálním zdroji v případě
jeho výpadku, ventilátory
musí být schopny pracovat
v teplotě 300°C minimálně
po 60 minut napojení musí
být s materiálů, které se
roztékají až při 800°C.

Přirozené větrání:
Každý požární úsek garáží
musí mít nejméně v patře dva
otvory na přijímání vzduchu a
dva na vypouštění vzduchu,
plocha odvětrání musí být
nejméně 0,5% užitné plochy.
Každý otvor musí být nejméně
1m2.
Mechanické odvětrání:
Pokud nejsou splněny
podmínky pro přirozené
odvětrání:
Nucené větrání musí být
dimenzováno nejméně pro 12
ti násobnou výměnu vzduchu
za hodinu.
Zařízení musí odolávat teplotě
400C po 90 minut. Systém je
spouštěn přes detekci,
nejméně jeden detektor kouře
musí být umístěn na 200m2.
Musí být nainstalováno
manuální zapínání , vypínání
na zásahové cesty.
Zařízení musí být připojeno na
nezávislý zdroj, který zaručí
chod v případě výpadku
centrálního zdroje na 90
minut.

Úroveň 1 – přirozené
Úroveň 2- ventilátory, okna

Uzavřené garáže musí být
mechanicky větrány
minimálně 300L/min na m2

plochy během provozní
doby.

Uzavřené středně velké a
velkokapacitní garáže musí být
vybaveny nuceným větráním
s dostatečnou kapacitou. V
uzavřených středně velkých a
velkokapacitních garážích
s malou frekvencí vjezdů a
odjezdů, jako jsou např. garáže
v obytných domech, stačí
přirozené větrání větracími
otvory nebo šachtami. Větrací
otvory musí
1. mít celkový volný příčný
průřez minimálně 1500 cm² na
každé garážové stání,
2. být umístěny ve vnějších
stěnách nad úrovní okolí ve
vzdálenosti nejvýše 35 m proti
sobě,
3. být neuzavíratelné,
4. rozdělené po prostoru garáže
tak, aby bylo zajištěno neustálé
příčné větrání.
Větrací šachty musí
1. být uspořádány vedle sebe v
odstupech nejvýše 20 m a
2. mít při výšce do 2 m celkový
volný průřez nejméně 1500 cm²
na jedno garážové stání a při
výšce více než 2 m celkový
volný průřez nejméně 3000 cm²
na jedno garážové stání.
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Zákaz vjezdu
vozidel na
plynná paliva
a v jakých
případech

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno

Optická a
akustická
signalizace

Garáže a nákupní centra
nouzové osvětlení –
požadavek –
-podzemní objekty nebo
objekty bez oken
-velkoprostorové plochy nad
60m2.
- vnitřní chodby delší než
30m neuvedeno nevyžaduje se nevyžaduje se

Uzavřené velkokapacitní garáže
s nízkou frekvencí příjezdů a
odjezdů musí mít zařízení
k měření CO a k varování při
zvýšené koncentraci (varovné
zařízení CO). Varovná zařízení
CO musí být provedena tak, aby
uživatelé garáže byli při zvýšení
koncentrace CO ve vzduchu nad
250 ppm reproduktory vyzváni,
k vypnutí motorů a opuštění
garáží.. Během této doby je
nutné, aby výjezdy z garáže
zůstaly otevřené. Varovné
zařízení CO musí být napojeno
na náhradní zdroj elektrické
energie.
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Příloha č. 4: Návrh – označování vozidel na plynná paliva
Mgr. Andrea Manová Požární bezpečnost garáží

Označování vozidel provozovaných na pohon LPG

Všechna vozidla provozována na alternativní pohon LPG musí být označena nálepkami

umístěnými:

 u přípojky dálkového plnění, pokud není na krytu přípojky viditelně vyznačen druh

plynu, na jehož pohon je vozidlo provozováno.

 na zadní časti vozidla v pravém horním nebo dolním rohu (pro vozidla kategorie M1 a

N1, N2, N3 viz obr.1).

 vpředu , vzadu a na vnější straně pravostranných dveří (pro vozidla kategorie M2 a M3

- viz obr.2).

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

Barevné provedení

pozadí - žluť chromová střední
písmena - černá

Rozměry:
ohraničení a písmena Černá

kruh o vnějším průměru 70 mm

šířka černého okraje 3 mm

Nápis "LPG"

výška písmene 30 mm

šířka písmene 15 mm

tloušťka čar 3 mm

mezera mezi písmeny 3 mm

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

Barevné provedení

pozadí - zelená
písmena - bílá nebo reflexní bílá
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Rozměry:

ohraničení a písmena bílá nebo reflexní bílá

šířka ohraničení 4 - 6 mm

výška nálepky 80 – 110 mm

šířka nálepky 110 – 150 mm

Nápis "LPG"

výška písma ≥ 25 mm

tloušťka písma ≥ 4 mm

tloušťka čar 3 mm

Nápis LPG musí být vystředěn uprostřed nálepky

Označování vozidel provozovaných na pohon CNG
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