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ANOTACE 

OTIPKA, Stanislav. Možnosti využití hasebního aerosolu pro hašení požáru v silničních 

tunelech. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 52s. 

 

Klíčová slova: aerosol,  generátor aerosolu, stabilní hasící zařízení, silniční tunel. 

 

Diplomová práce se zabývá prověřením možnosti instalace aerosolového stabilního 

hasícího zařízení a jeho následného využití v silničních tunelech. V první části práce je 

proveden rozbor silničních tunelů s ohledem na využití aerosolového stabilního zařízení. Dále 

se práce zabývá hasebním aerosolem jeho vlastnostmi a jednotlivými prvky aerosolového 

stabilního hasicího zařízení. Na závěr je provedeno zhodnocení a navržení za jakých 

podmínek je možno aerosolové stabilní hasící zařízení instalovat do silničních tunelů. 

 

ANNOTATION 

OTIPKA, Stanislav. Possibilities of Utilization of Fire Extinguishing Aerosol for  

the Extinguishing of Road Tunel Fire.. Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 52s. 

 

Keywords: aerosol, aerosol extinguishing generator, fixed firefighting systems, road tunel. 
 
 

The thesis deals with verification of possibilities installing aerosol fixed firefighting 

systems and his consecutive utilization at road tunnels. At first part of thesis is executed 

analysis of road tunnels with reference to utilization fixed firefighting systems. The next part 

of this thesis analyse characteristics of fire extinguishing aerosol and components of  fixed 

firefighting systems. At the conclusion is executed evaluation and design under what 

conditions is possible to install an aerosol fixed firefighting systems to the road tunnels.  
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1 Úvod 
Dnešní moderní doba vyžaduje zkracování vzdáleností mezi jednotlivými místy. To 

nám na silnicích mohou zabezpečit různé silniční zkratky které mohou nabývat např. podobu 

tunelů skrze horský masív nebo městské podzemní tunely které nám odlehčují pozemní 

dopravu a rovněž přispívají ke zmírnění znečištění způsobené výfukovými plyny automobilů. 

Bez silničních tunelů si již představit dopravu nelze. Vždyť jen v Evropě existuje více 

než 700 tunelů delších než 1 km, kde prozatímním rekordmanem je tunel v Norsku o délce 

24,5 km . V posledních 20-ti až 30-ti letech se velmi rozmáhá budování nových silničních 

tunelů a tím pádem vzrůstá i možnost a pravděpodobnost škody na majetku, zranění či 

dokonce smrti lidí při svých každodenních cestách za prací, zábavou apod.  Automobilová 

nehoda v tunelu spojená se vznikem požáru bývá v nesprávně navržených tunelech často 

fatální. To nám dokazují nehody které se staly v minulosti např. v tunelu Mont Blanc roku 

1999, kde zemřelo 39 osob nebo nehoda v Tauernském tunelu nacházející se v rakouském 

Salzburgu, kde přišlo o život 12 lidí. Proto je důležité dbát na to, aby nově postavené tunely a 

také i ty již stávající měli jistou úroveň (garanci) bezpečnosti. 

Výsledkem toho je směrnice rady evropského parlamentu a rady 2004/54/ES  

o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Do České 

legislativy je tato směrnice implementována nařízením vlády č. 264/2009 Sb.,  

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikacích delších než 500 metrů. 

Je zapotřebí dále vyvíjet nová a nová možná řešení systému bezpečnosti v tunelech 

mezi které také patří včasné a efektivní uhašení vzniklého požáru ať už z důvodu 

ekonomického či nalezení jednoduššího a efektivnějšího boje proti nežádoucímu hoření čili 

požáru a omezení škod na minimum. V dnešní době je nejvíce rozšířeno vodní samočinné 

stabilní hasící zařízení, které nám realizuje uhašení případného požáru v tunelech.  

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení možnosti využití systému 

aerosolového hašení v silničních tunelech. Dalším cílem je prověření možných instalací 

aerosolového stabilního hasícího zařízení v silničních tunelech. 

V první části diplomové práce se budu zabývat analýzou tunelové stavby s ohledem na 

možnosti využití aerosolového stabilního hasícího zařízení. Svůj prostor dostane také rozbor 

požáru v silničním tunelu. V druhé části se budu zaobírat problematikou hasebního aerosolu 

jeho vlastností, jednotlivými prvky systému aerosolového stabilního hasícího zařízení a krátce 
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se zmíním o systému zkoušek v připravované české technické normě o aerosolovém stabilním 

hasícím zařízení ČSN P CEN/TR 15276. 
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2 Rešerše 
Při vytváření této diplomové práce jsem potřebné informace nalezl v odborných 

knižních publikacích, specializovaných internetových serverech a především v českých 

normách, právních předpisech a zákonech. 

 

 

PŘIBYL, Pavel; JANOTA, Aleš; SPALEK, Juraj. Analýza a řízení rizik v dopravě : Tunely 

na pozemních komunikacích a železnici. Vyd. 1. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 527 

s. ISBN 978-80-7300-2140-0. 
 

Tato technická publikace se v úvodních kapitolách zabývá metodami pro odhalování 

dopravních excesů na komunikační síti, které jsou základem pro analýzy rizik v silničních 

tunelech. V dalších kapitolách se kniha zabývá problematikou bezpečnosti v tunelech a vše co 

s ní souvisí. 

 

 

TP98. Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací : Technické podmínky. Praha : 

ELTODO EG, a.s., 2004. 142 s. 
 

Technické podmínky „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ 

stanovují zásady pro návrh a realizaci technologického vybavení tunelu pozemní komunikace. 

Jsou zde stanoveny základní technické požadavky a funkční principy. TP jsou základním 

dokumentem pro systémově sjednocenou technologii tunelů v České republice. 

 

 

ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha : Český normalizační 

institut, Leden 2006. 56 s. 
 

Česká technická norma stanovuje podmínky pro projektování tunelů pozemních 

komunikací, Zabývá se také technickým vybavením tunelu, prostorovým uspořádáním tunelu 

a zohledňuje také navrhování tunelové stavby z hlediska požární bezpečnosti. 
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Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/54/ES: o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. In Úřední věstník Evropských společenství. 

2004, OJ L 167, 30.04.2004, s. 29. 
 

Směrnice se zaobírá problematikou zajištění minimální úrovně bezpečnosti uživatelů 

komunikací v tunelech transevropské silniční sítě prostřednictvím předcházení vzniku 

kritických událostí, které mohou ohrozit lidský život. Vztahuje se na všechny tunely 

transevropské silniční sítě o délce větší než 500 metrů. 

 

 

ČSN P CEN/TR 15276. Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení. 
 

Tento dokument se skládá ze dvou částí. Část 1: Požadavky a zkušební metody pro 

komponenty. Tato část se zabývá problematikou komponentů aerosolového stabilního 

hasícího zařízení. Stanovuje požadavky a popisuje metody zkoušení pro jednotlivé 

komponenty aerosolových hasících zařízení. Součástí technické zprávy je i  

Část 2: Navrhování, instalace a údržba. V této části se stanovují požadavky a popisují se 

metody pro navrhování, instalaci, zkoušení, údržbu a bezpečnost aerosolových hasících 

zařízení, charakteristiky hasiva a druhy požárů, pro které je aerosol vhodným hasivem.   
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3 Základní terminologie 
 
Tunelová trouba 

Část tunelu, vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní komunikace. 

 

Portál tunelu 

Část tunelu, která zvnějšku ohraničuje tunelovou troubu a utváří vjezdový, výjezdový nebo 

kombinovaný otvor tunelové trouby a prostor kolem něho. 

 

Délka tunelu 

Vzdálenost mezi portály obou tunelů, měřená v ose tunelové trouby. U tunelu s několika 

tunelovými troubami se stanoví délka každé tunelové trouby samostatně; za délku tunelu se 

pak považuje délka nejdelší tunelové trouby. 

 

Průjezdní prostor tunelu 

Příčný obrys v rovině kolmé k ose jízdního pásu pozemní komunikace, do kterého nesmějí 

obecně zasahovat žádné části konstrukce tunelu a jeho vybavení. 

 
Jízdní pruh 

Dle zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikací je jízdní pruh část vozovky 

dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jednom jízdním proudu za 

sebou. 

 

Nebezpečná látka 

Je látka, která za podmínek stanovených v zákoně č. 356/2003 Sb.,  chemických látkách a 

chemických přípravcích, má jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou 

klasifikovány rovněž zákonem č. 356/2003 Sb. 

 

Aerosol 

Hasivo sestávající se z jemně rozmělněných pevných částic a plynné látky, která vzniká při 

procesu hoření pevné látky tvořící aerosol. 
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Generátor aerosolu 

Beztlakové zařízení, které při spuštění vyvíjí aerosol. Zahrnuje i montážní konzoly. 

 

Hasící intenzita dodávky 

Minimální hmotnost specifické látky tvořící aerosol na metr krychlový uzavřeného prostoru, 

která je požadována pro uhašení požáru konkrétního paliva při stanovených experimentálních 

podmínkách, s využitím konkrétního typu a velikosti aerosolového generátoru, s vyloučením 

jakéhokoliv součinitele bezpečnosti. 

 

Návrhové množství 

Hmotnost pevné látky tvořící aerosol, nezbytné pro dosažení návrhového součinitele 

(intenzity) v maximálním chráněném objemu konkrétního rizika. Návrhové množství se 

vyjadřuje v gramech. 

 

Doba udržování hasící intenzity dodávky 

Časový interval během něhož se požaduje, aby se v celém chráněném prostoru/objemu 

udržela alespoň hasící intenzita dodávky. 

 

Blokovací zařízení 

Ruční uzavírací zařízení, které brání elektrickému spuštění aerosolových generátorů. 

 

Konstrukční řada 

Skupina generátorů se stejnou pevnou látkou, stejným druhem chladícího zařízení, stejným 

typem vypouštěcího otvoru, stejným iniciačním zařízení, stejným uspořádáním a stejnou 

vnitřní/vnější skladbou. 
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4 Silniční tunely 

4.1 Charakteristika silničních tunelů 
Česká technická norma ČSN 73 7507 definuje tunel pozemní komunikace jako liniový 

podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, dálnice nebo místní 

komunikace), umožňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masiv, 

vodních překážek, osídlených oblastí, kulturněhistoricky či ekologicky cenných území apod.; 

vyznačuje se uzavřeným příčným profilem. [5] 

Tunely nám nabízí unikátní možnost jak relativně snadno propojit dva konce silniční 

komunikace kterým brání různé překážky. Jako jsou to například: 

- Velké terénní převýšení v trase komunikace 

- Vodní překážky (řeky, jezera) 

- Jiné uzly silničních komunikací 

- Zastavěné území 

- Území chráněné krajiny 

4.2 Rozdělení silničních tunelů 
Silniční tunely je možno rozdělit podle různých hledisek, které jsou: 

4.2.1 Podle způsobu výstavby 
- ražené – celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu do nadloží. Uplatňuje se 

především pro díla ve větších hloubkách 

- hloubené – nejčastěji se výstavba díla provádí v otevřené jámě a po vybudování se 

hotové dílo zasype. 

- budované zvláštními způsoby výstavby 

4.2.2 Podle délky tunelu 
ČSN 73 7507 rozlišuje silniční tunely na: 

krátké – délka tunelu je do 300 m, 

střední – délka tunelu je v rozmezí 300 m až 1000 m, 

dlouhé – délky tunelů přesahují 1000 m. 
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4.2.3 Podle technického vybavení tunelu 
Silniční tunely se  zatřiďují do tří bezpečnostních kategorií TA, TB a TC. Začlenění se 

odvíjí od délky tunelu a intenzity dopravy ekvivalentních vozidel. Příslušné zatřízení určuje 

rozsah povinného a doporučeného technického vybavení tunelu jako jsou např. hlásky 

nouzového volání, systém videodohledu, dopravní systém, spojovací a dorozumívací zařízení, 

evakuační vybavení požární zařízení a osvětlení tunelu. 

Intenzita dopravy je dána ročním průměrem denní intenzity ekvivalentních vozidel. 

Pokud máme separované dopravní proudy v oddělených tunelových troubách, tak se intenzita 

dopravy počítá pro každou troubu zvlášť. Pro obousměrné tunelové trouby se intenzita 

dopravy sčítá ze všech dopravních proudů. Hodnoty intenzity dopravy respektují rozložení 

dopravy na ekvivalentní koeficienty vozidel, které jsou: 

Osobní automobil … 1 

Motocykl … 0,5 

Nákladní automobil, autobus … 1,7 

Přívěsy a návěsové soupravy … 2,5 

Zatřídění do bezpečnostních kategorií je graficky vyjádřeno na obr. 1 

 

Obrázek č.  1: Zatřídění do bezpečnostních kategorií [20] 
 

Obě osy grafu jsou v logaritmickém měřítku. Pro intenzity nižší než 1000 vozidel/den 

se tunely zatřiďují pouze podle délky tunelu a to:  TC (100 - 500) m, TB (500 - 3000) m, TA 

(3000 – 10 000) m. Pokud se předpokládá intenzita dopravy vyšší než 15 000 vozidel/den jsou 

automaticky tunely zařazeny do kategorie TA. Jestli že má tunel tři nebo více dopravních 
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pruhů v jednom dopravním pásu je vždy zařazen do kategorie TA. Výhledová intenzita 

dopravy se pomocí výhledových koeficientů stanovuje na 15 let. [20] 

 

4.2.4 Podle způsobu vedení dopravy 
Silniční tunely lze také rozdělit podle vedení dopravy a to na: 

- jednotroubový jednosměrný 

- jednotroubový obousměrný 

- vícetroubový 

V každém tunelové troubě se může nacházet více dopravních pruhů. Počty a směry 

dopravních pruhů nám významně ovlivňují tlakové působení vzduchu dopravy v tunelu, kde 

vzniká tzv. "pístový efekt“. Jedna tunelová trouba pro oba dopravní směry se převážně 

navrhuje pro místní  dvoupruhové komunikace. Jedna nebo více tunelových trub pro každý 

dopravní směr se převážně navrhuje pro dálniční komunikace nebo pro směrově rozdělené 

místní komunikace. 

4.3 Přeprava nebezpečných látek silničními tunely dle ADR 
Silniční přeprava nebezpečných látek skýtá v případě havárie obrovské nebezpečí. Při 

nehodách spojené s přepravou nebezpečných látek vznikají tři hlavní nebezpečí, které mohou 

způsobit početné oběti nebo vážné poškození zdraví a majetku. Jsou to výbuchy, úniky 

toxických plynů nebo těkavých toxických kapalin a požár. Každé toto nebezpečí je ještě 

zvýrazněno díky specifickým podmínkám v tunelech. Dochází zde např. k rychlému 

zakouření prostoru a šíření škodlivých toxických zplodin tunelovou troubou. V případě 

výbuchu v tunelu může dojít ke zřícení části tunelu a zasypání tak většího počtu osob. Požár 

v tunelu se vyznačuje vysokými teplotami a velkým sálavým teplem. 

Aby se co nejvíce snížila rizika při přepravě nebezpečných látek, zavedla se v této 

oblasti určitá pravidla. Nutnost sjednocení podmínek pro přepravu nebezpečných látek a 

předmětů mezi státy vedla k tvorbě mezinárodních dohod pro přepravu. Výsledkem tohoto 

sjednocení vznikla Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ADR. V které můžeme také nalézt mimo jiné i omezení průjezdu automobilů přepravujících 

nebezpečnou látku. 
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4.3.1 Kategorizace tunelů dle ADR 
Silniční tunely jsou rozděleny do pěti různých kategorií A až E. Pro každou kategorii 

jsou stanoveny omezení s tím že každá další kategorie obsahuje také omezení předešlých 

kategorií. Jednotlivé kategorie s příslušnými omezeními jsou pro přehlednost znázorněny ve 

zjednodušené tabulce Tabulka č. 1. Podrobnější kritéria pro kategorizaci tunelu jsou 

k nalezení v již zmíněné ADR-ce. Odhad kritérií vychází ze skutečných nebezpečných 

vlastností přepravovaných věcí, typu ochrany a přepravovaného množství. [8] 

 
Tabulka č. 1*: Kategorizace tunelů dle ADR [8] 

Kategorie 
tunelu Příslušná omezení přepravy nebezpečných věcí 

A Žádné omezení pro dopravu nebezpečných věcí 

B Omezení přepravy nebezpečných věcí, které mohou vést k velmi silnému 
výbuchu 

C Omezení přepravy nebezpečných věcí, které mohou vést k velmi silnému 
výbuchu nebo velkému úniku toxické látky 

D 
Omezení přepravy nebezpečných věcí, které mohou vést k velmi silnému 
výbuchu, silnému výbuchu, velkému úniku toxické látky nebo velkému 
požáru 

E Omezení přepravy pro všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 
3331 a 3373 

 
 

Při aplikaci omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečnou látku nebo předmět 

tunely, musí příslušný orgán označit silniční tunel jednou z kategorií tunelů. Musí být vzaty 

v úvahu charakteristiky tunelu, odhad rizika, včetně možnosti a vhodnosti alternativních tras a 

způsobů a řízení provozu. Jeden tunel může být označen i více kategoriemi. Rozdílné 

označení (více násobné zařazení tunelů do jednotlivých kategorií) bývá odvislé od denních 

hodin nebo určitých dnech v týdnu apod. 

 

                                                 
*Poznámka k tabulce Tabulka č. 1: 
 
Látka označená UN 2919 je látka radioaktivní, přepravovaná za zvláštních podmínek (jiná než štěpná nebo 
vyjmutá štěpná). 
Látka označená UN 3291 je odpad klinický nespecifikovaný nebo odpad (bio) medicínský nebo odpad 
medicínský regulovaný, ve zmraženém kapalném dusíku. 
Látka označená UN 3331 je látka radioaktivní. Přepravovaná za zvláštních podmínek, štěpná. 
Látka označená UN 3373 je biologická látka kategorie B (pouze zvířecí materiál). 
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4.4 Požáru v tunelu 
Silniční tunel je svou konstrukcí velmi specifická stavba. Při požáru nedochází 

k dobrému odvodu tepla do okolí. Vyzářené teplo požárem se akumuluje a můžeme očekávat 

velké hodnoty sálavého tepla. Sálavé teplo je jev který negativně působí na okolí ať už přímo 

na pokožku člověka nebo pokud je tepelný tok dostatečně velký, může postupně zapalovat 

další a další automobily a urychlovat tak šíření požáru. K rychlému šíření požáru přispívá také 

fakt, že se zde nachází vetší množství vysoce hořlavých látek jako jsou např. provozní nádrže 

vozidel nebo případně transportované nebezpečné látky.  Hrozí také možnost výbuchu, který 

může být zapříčiněn např. plynovou nádrží u automobilů na plynový pohon. Dalším 

negativním faktorem při požáru v tunelu se kterým se můžeme setkat je rychlé šíření velkého 

množství toxických zplodin. Tyhle dva faktory nám podstatně zkracují čas na záchranu a 

evakuaci osob z tunelu. Požár v tunelové stavbě lze předpokládat zejména: 

- v rámci dopravy (požár dopravního prostředku: osobní automobil, autobus, 

nákladní vozidlo nebo pracovního stroje) 

- v souvislostí s dopravou (požár transportovaného nákladu) 

- v souvislosti s provozem tunelové stavby (požár v technických prostorech) 

Aniž si to hned uvědomujeme může nás ohrozit také požár který nevznikl přímo 

v tunelové troubě nýbrž v blízkém okolí. Požár vyskytující se v blízkosti nasávacích průduchů 

větrání tunelu může nasát kouř a rozšiřovat ho tunelovou troubou. [14] Požáry v tunelu se 

mohou také dělit dle tabulky č. 2. 

 
Tabulka č. 2: Dělení události typu požár. [17] 

Typ požáru Důsledky Riziko 

Požár malého rozsahu1

Škody na zařízení tunelu a 
škody na majetku účastníka. 
Ohrožení zdraví účastníka 
 

- vyvolané nehody 
- riziko rozšíření požáru 
- zastavení/omezení provozu 

Požár do 5 MW 

Požár do 20 MW 

Škody na zdraví (teplem, 
kouřem). Úmrtí vlivem požáru 
a zplodin. Materiální škody na 
stavbě a zařízení.  

- riziko rozšíření požáru 
- vyvolané nehody 
- zastavení provozu na delší 

dobu 
Požár do 100 MW 
Velká exploze2

Velmi velká exploze3

- Velké škody na zdraví (teplem, kouřem) 
- Velký rozsah úmrtí vlivem požáru 
- Rozsáhlé materiální škody na stavbě a zařízení 
- Dlouhodobé omezení provozu 

                                                 
1 Požár uhašen lokálně, na místě účastníkem nehody 
2 Exploze vyvolaná ohněm nehořlavých látek 
3 Exploze vyvolaná ohněm tankeru převážejícího hořlavé látky např. pohonné hmoty 
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Nejpravděpodobnější příčinou vzniku požárů v tunelu je dle TP 98 [20] mechanická 

nebo elektrická závada na vozidle (přehřátí brzd, pneumatiky, přívod paliva, zkrat atd.). Další 

možnost vzniku požáru je při autonehodě a vzájemného sražení automobilů.  

4.4.1 Tepelné výkony požáru 
Jedním z důležitých fyzikálních parametrů požáru je velikost tepelného výkonu 

požáru. Mnohé nám také napoví závislost tepelného výkonu na čase. Je to důležitá hodnota, 

která nám naznačí zda a případně jak dlouho budou lidé schopni odolávat tepelnému záření 

požáru. Působí-li teplo na kůži člověka, pokožka se postupně nahřívá a při dosažení teploty 

cca 45 °C je překročen práh bolesti. Pokračuje-li tepelné působení i nadále, dochází ke stále  

větším a horším popáleninám. Přesáhne-li teplená radiace kritickou hodnotu lidé přestávají 

být schopni pohybu. Člověk začíná pociťovat bolest již při 3 – 5 kW.m-2. Na základě zkoušek 

se určilo, že kritická hodnota pro lidské tělo je 10 kW.m-2 po dobu 5 s.  

Doporučené a nejběžněji používané hodnoty tepelného výkonu v evropských zemích 

jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 
Tabulka č. 3: Doporučené hodnoty vyzářeného tepelného výkonu a množství zplodin [17] 

Druh Automobilu 
Vyzářený 

tepelný výkon 
[MW] 

Průtokové množství 
zplodin [m3.s-1] 

1 osobní vůz 5 20 
2-3 osobní vozy nebo mikrobus 8 - 15 30 
1 dodávkový vůz nebo malý městský autobus 15 – 20 50 
1 autobus nebo městský autobus bez nebezpečného 
nákladu 20 – 30 60- 80 

1 těžký nákladní automobil 100 200 
1 cisterna s benzínem 200 - 300 300 
 

Pro nedostatek zkušeností s velkými požáry v tunelech a pro ověření teoretických 

hodnot se v roce 2003 uskutečnily testy v norském tunelu Runehamar. Tunel je dlouhý  

1,6 km, 6 m vysoký a 9 m široký. Při zkouškách byl simulován požár velkého nákladního 

vozidla o rozměrech: délka 10 m, šířka 2,6 m a výška 2,6 m. Trajler byl umístěn cca 600 m 

před portálem tunelu. Celkem byly provedeny čtyři testy s různým nákladem. Maximální 

tepelný výkon se měnil v rozmezí 70,5 – 203 MW v závislosti na nákladu viz. obrázek č. 2. 

Při všech testech byly naměřeny téměř shodné křivky náběhu. Vysokých tepelných výkonů 

okolo 100 MW se dosahovalo již v cca 6 – 9 minutách. [17]  
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        Obrázek č.  2: Tepelný výkon v tunelu Runehamar [23] 
 
 

4.4.2 Teploty požáru v tunelu 
Pokud probíhají požáry velkých výkonů a zároveň je velmi omezené sdílení tepla do 

okolí, což vše požár v tunelu splňuje, dosahuje se při požáru vysokých teplot. Jako příkladem 

nám poslouží již zmiňována zkouška v norském tunelu Runehamar, kde se dosahovalo 

maximálních teplot v rozmezí (1200 – 1365) °C. Maximální teplota kolísala v důsledku 

různého množství a typu paliva (byly provedeny 4 různé zkoušky). [17] 

Nárůst teploty byl velmi strmý. Z grafu na obrázku č. 3 je patrné, že teploty přes  

1100 °C se již dosáhne během prvních desíti minut. Dále můžeme z grafu vyčíst průběh teplot 

v různých vzdálenostech. Za zmínku stojí, že teplota ve vzdálenosti 40 m od ohniska požáru 

se v průběhu testu dosahuje hodnoty kolem 200 °C. Této teploty se dosáhne cca v patnácté 

minutě. Zajímavé také je, že se ve vzdálenosti 70 m od ohniska požáru dosahovalo teplot přes 

100 °C. Teplota se v této vzdálenost po třiceti minutách blížila dokonce 200 °C. Teploty byly 

měřeny ve směru proti rychlosti proudění, které bylo 3 m.s-1. 
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Obrázek č.  3: Změny teplot během zkoušky v tunelu Runehamar [23] 
 

4.4.3 Vývin a šíření kouře v tunelu 
Dalším ne méně důležitým projevem požáru v tunelech je toxicita a rychlost vývinu 

kouře. Ohrožení osob zplodinami hoření bývá ve většině případů nebezpečnější než přímé 

ohrožení tepelnou radiací. Složení kouře je přímo ovlivněno látkami které hoří. Nejčastější a 

nejvíce vyskytující jsou CO, CO2, a HCN.  

Produkovaný kouř se rychle rozšiřuje tunelem. Může dosahovat rychlosti až několik 

metrů za sekundu a to buď na jednu stranu nebo na obě dvě strany to záleží na způsobu 

větrání tunelu. Rychlost šíření kouře tunelem zobrazuje Obrázek č.  4. Popisuje simulaci 

požáru kde se zapálila nádrž s benzínem o ploše 4 m2 a s okolním prouděním vzduchu 

menším než 0,5 m.s-1. Jednalo se o test v jednosměrném tunelu. 
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Obrázek č.  4: Rychlost šíření kouře tunelem [2] 
 

Z obrázku č. 4 je patrné, že za pouhých 6 minut se kouř rozšířil na velkou vzdálenost 

téměř 600 m. V krátkém časovém okamžiku od vzniku požáru může v tunelu docházet 

k nebezpečnému jevu tzv. back layeringu, což je otočení kouře vlivem rozdílu hustot a kouř se 

pak šíří proti stojícím vozidlům a unikajícím osobám. K předcházení back layeringu je 

nezbytně nutné udržovat alespoň tzv. kritickou rychlost podélného proudění, která zamezí 

otáčení kouře. Kritická hodnota proudění  je přibližně 2,5 m.s-1.[15] Množství produkovaného 

kouře je úzce spjato také s vyzářeným tepelným výkonem (velikostí požáru). Z Tabulka č. 3 

vyplývá, že se při požáru jednoho osobního automobilu vyvíjí cca 30 m3.s-1 toxického kouře, 

při požáru malého nákladního vozidla (dodávka) je to 50 m3.s-1 až po požár cisterny 

s benzínem, kde dochází k obrovské produkci kouře a to až 300 m3.s-1. 

Při měření koncentrací během testů v norském tunelu Runehamar bylo zjištěno, že ve 

vzdálenosti 458 m od ohniska požáru ve výšce 2,9 m bylo po 20-ti minutách dosaženo 

koncentrací, které ochromí a následně usmrtí osoby, které se zde vyskytují.. Tyto vysoké 

koncentrace se zde drželi po dlouhou dobu 16-ti minut. Proto je velmi důležité mít správně a 

efektivně navržený systém ventilace a odvodu spalin z tunelu. 
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4.5 Větrání silničních tunelů a větrací systémy 
Větrání je jedna z velmi důležitých částí technického vybavení silničních tunelů. 

Značně ovlivňuje průběh požáru, hasičské a záchranářské práce. Rovněž zabezpečuje 

při normálním režimu provozu bezpečný průjezd tunelem. Větrání silničních tunelů má 

zejména zajišťovat tyto funkce: 

- zabezpečit koncentraci škodlivin ve vzduchu v tunelu v mezích nejvyšších 

přípustných koncentrací ve smyslu hygienických předpisů, 

- zajistit dobrou viditelnost pro průjezd vozidel i při znečištění tunelového vzduchu 

způsobeného emisemi výfuků vznětových motorů a prachem a to s ohledem na 

povolenou rychlost vozidel v tunelu, 

- snížení účinků kouře a tepla při požáru vozidla na osoby nacházející se v tunelu, 

včetně složek IZS, 

- řízení rozptylu škodlivých látek ve vzduchu způsobených exhalacemi vozidel do 

okolí tunelu a tím snížení imisního zatížení tunelu. 

První minuty od vypuknutí požáru jsou velmi důležité z hlediska bezpečnosti osob, 

proto je nutné mít správně nastavené řízení ventilace, aby docházelo k dobrému rozvrstvení 

kouře (stratifikaci) a umožnilo tak co nejdelší čas úniku osob z tunelu. Optimalizaci řízení 

ventilace v případě požáru je u každého tunelu jedinečné a musí být řešeno v projektové 

dokumentaci a v dokumentaci pro zdolávaní požáru. Proudění vzduchu by zpravidla mělo 

probíhat ve stejném směru jako před vypuknutím požáru. Pokud je nutné změnit směr 

proudění vzduchu musí se při návrhu brát zřetel zejména na evakuaci osob a časové ztráty 

spojeny s reverzaci ventilátoru. Uvažovat se musí také s možným působení protivětru na obou 

portálech. Pokud máme dvou-troubový tunel, tak se zpravidla spouští větrání ve stejném 

směru jako v požárem zasažené tunelové troubě. V nezasažené tunelové troubě se musí 

zabezpečit přetlak oproti zasažené požárem z důvodu ochrany evakuovaných osob zamezení 

šíření kouře do druhé tunelové trouby. 

4.5.1 Přirozené větrání 
Jedná se o nejjednodušší systém větrání tunelu. Přirozené větrání nevyžaduje žádné 

přídavné technické vybavení. Využívá se zde fyzikálních principů pohybu vzduchu. Výměna 

vzduchu probíhá díky rozdílům tlaku a teploty mezi jednotlivými tunelovými portály. Tlakové 

rozdíly bývají způsobeny rozdílnou nadmořskou výškou portálů. Aby se dalo využít 

tlakových rozdílů k pohybu vzduchu musí být tlakový rozdíl dost velký na to, aby pokryl 
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ztráty prodění tunelovou troubou. Směr proudění vzduchu je od místa s vyšší barometrickým 

tlakem do místa s barometrickým tlakem nižším. Dle směrnice 2004/54/ES [9]u tunelů 

kratších než 1000 m a s intenzitou dopravy nižší než 2000 vozidel za 24 hodin v jednom 

jízdním pruhu, není nutné zavádět nucený způsob větrání. Z hlediska vedení dopravy se 

můžeme setkat s dvěma případy vedení dopravy které nám může měnit prodění vzduchu 

v tunelové troubě. 

 Při obousměrném provozu se v tunelu vyskytuje neustálené proudění vzduchu a 

dochází tak k turbulentnímu proudění. Tunelový vzduch se v oblasti u portálů rychle mění a 

v centrální oblasti se mohou hromadit zplodiny. Čím je větší intenzita dopravy tím je i větší 

riziko hromadění zplodin. Přirozený způsob větrání se proto moc nedoporučuje. 

U tunelových trub s jednosměrným provozem se projevu jev který se nazývá pístový 

efekt. Je způsoben pohybující se dopravou, která „tlačí“ vzduch před sebou a dopomáhá tak 

přirozenému způsobu větrání. Při hustém provozu je se takto schopno větrat i více než 

kilometr tunelové trouby. V době dopravní špičky a v době minimálního provozu dochází 

k poklesu rychlosti prodění vzduchu a může se vyskytovat nadlimitní koncentrace 

výfukových zplodin. 

V případě požáru však dochází k zastavování dopravy a tím pádem i k omezení 

podpůrných účinků dopravy na proudění vzduchu v tunelu. Proto může být přirozené větrání 

silničních tunelů doplňováno jednoduchým systémem nuceného větrání, které se uvádí do 

provozu pouze v případě požáru a usnadňuje tak odvod kouře z tunelu. 

4.5.2 Podélné větrání 
Podélné větrání je jeden ze způsobů nuceného systému větrání. Proudění vzduchu 

v tunelu zajišťují proudové ventilátory obvykle umístěné v páru. Ty jsou instalovány u stropu 

rovnoběžně s vozovkou. Poloha ventilátorů nesmí nijak snížit průjezdný profil tunelu. 

Nejčastější instalace ventilátorů bývá uprostřed stropu. Pokud se umístěním ventilátoru sníží 

průjezdný profil musí se zbudovat výklenek do kterého se ventilátory nainstalují. Druhou 

variantou umístění proudových ventilátorů je po krajích u stropu. Rovněž zde platí, že   pokud 

by ventilátory snižovaly průjezdný profil umísťují se do výklenků nejčastěji se k tomuto účelu 

využívají nouzové či otáčecí zálivy. Tato varianta se nejčastěji využívá u tunelů s pravoúhlým 

profilem. 

Principem podélného větrání je nasávání části vzduchu proudovými ventilátory 

v kterých je urychlován a hnán dále tunelem k portálu tunelu nebo k ventilačnímu komínu, 

který je využíván pro odtah znečištěného vzduchu. Schématické zobrazení příčného větrání je 
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na obrázku č. 5. Při podélném větrání tunelů narůstá koncentrace výfukových plynů mezi 

oběma portály lineárně. Rychlost vzduchu v tunelu nesmí překročit 10 m.s-1 při 

jednosměrném provozu a 8 m.s-1 u obousměrného provozu. Pro efektivnější využití podélného 

větrání jsou vhodné spíše profily trouby širší a vyšší a to převážně z důvodu možnosti většího 

dopravovaného vzduchu aniž by byla překročena přípustná rychlost proudění. 

Podélný systém větrání je výhodnější použít u jednosměrného provozu, kde je 

podporován pístovým efektem dopravy. Nevýhodou tohoto způsobu větrání je, že jsou 

zplodiny unášeny přes celou tunelovou troubu nebo k ventilačnímu komínu a to může 

zapříčinit další dopravní nehodu. Další nevýhodou je nevhodnost použití pro obousměrný 

způsob dopravy. Naopak výhodou jsou nižší počáteční náklady, jednoduchá instalace a 

efektivnost pro jednosměrné tunely. Použití systému podélného větrání je také omezeno 

délkou tunelu viz. tabulka č. 4. 

 

Obrázek č. 5: Podélné větrání [11] 
 

4.5.3 Příčné větrání 
Příčné větrání je další způsob nuceného větrání tunelů. Principem příčného větrání je 

přívod vzduchu do dopravního prostoru tunelové trouby separátním distribučním kanálem a 

znečištěný vzduch je odváděn podél tunelu sběrným kanálem. Na rozdíl od podélného 

systému větrání je vzduch dodáván a odváděn po celé délce tunelové trouby. Čerstvý vzduch 

je dodáván po stranách tunelu několik centimetrů nad vozovkou a odváděn v prostorech nad 
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dopravou. Pokud je při požáru potřeba je přívod čerstvého vzduchu zastaven a kouřové 

zplodiny jsou odsávány potrubím u stropu tunelu. Schématické zobrazení příčného větrání je 

na obrázku č. 6. Odsávání je vybaveno klapkami, které se v případě požáru uzavřou. Otevřené 

se nechají pouze ty nad oblastí požáru minimálně však tři kusy. Odsávací rychlost v klapce je 

12 – 15 m.s-1. Během krátkého  času musí být k dispozici  celá odsávací kapacita 

vzduchotechnického zařízení. Odsávací zařízení musí být v provozu až do příjezdu jednotky 

HZS a musí mít možnost být ovládáno dálkově. 

Ačkoliv je instalování příčného systému větrání poměrně drahé jedna se o jeden 

z nejefektivnějšího a nejlepších způsobu větrání silničních tunelů. Je vhodný pro dlouhé, 

jednosměrné i obousměrné tunely. Další výhodou oproti podélnému systému větrání je, že 

v případě požáru „netáhne“ zplodiny hoření celou tunelovou troubou. Nevýhodou jsou však 

poměrně velké počáteční investiční náklady a to hlavně z důvodu vybudování 

vzduchotechnického vedení skrze celý tunel a vystavění strojovny vzduchotechniky. 

 

Obrázek č. 6: Příčné větrání [11] 
 

4.5.4 Polopříčné větrání 
Polopříčný systém větrání tunelů je další ze způsobu nuceného větrání. Kombinuje 

podélné a příčně větrání. Vzduch je přiváděn separátním kanálem po celé délce tunelu 

(napodobuje příčné větrání) a je vyfukován v pravidelných vzdálenostech výustky v tunelové 

troubě. Vyfukovaný vzduch proudí portály ven mimo tunelovou troubu (napodobuje podélné 

větrání). Schématické zobrazení polopříčného větrání je na obrázku č. 7. Při obousměrném 

provozu v tunelech delších než 3000 m a intenzitě dopravy vyšší než 2000 vozidel za 24 
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hodin na jízdní pruh jsou instalovány samostatně ovadané požární klapky pro odvod kouře a 

tepla. Delší tunely jsou rozděleny na více větracích úseků. 

 

 
Obrázek č. 7: Polopříčné větrání [11] 

 
V případě požáru je větrací tunel využit nikoliv pro přívod čerstvého vzduchu, ale pro 

odvod kouře a zplodin z místa požáru. Zajišťují nám to axiální ventilátory, které umí pracovat 

i v reverzním režimu a odsávají tak kouř mimo tunelovou troubu. Větrací otvory jsou osazeny 

dálkově ovládanými požárními klapkami, které zajišťují bodový odvod kouřových zplodin při 

požáru. Výhodou polopříčného větrání je možnost instalace systému na střední až delší tunely 

viz. tabulka č. 4 a také je vhodný pro obousměrnou dopravu. Kouř je místně odtahován a 

vypouštěn do okolí tunelu. Nevýhodou jsou větší pořizovací náklady a menší účinnost než u 

příčného větrání tunelů. 

 
 Tabulka č. 4: Informativní přehled způsobů větrání tunelových trub [5] 

Délka tunelu  
S obousměrným provozem 

v jedné tunelové troubě 
S jednosměrným provozem v jedné 

tunelové troubě 
Přirozené větrání do 1000 m do 1000 m 
Podélné větrání do 3000 m do 5000 m 
Polopříčné větrání od 3000 m od 4000 m 
Příčné větrání od 3000 m od 4000 m 
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5 Aerosol jako hasivo 
Hašení aerosolem je relativně nový způsob hašení. Má mnohonásobně lepší hasící 

účinnost než ostatní běžná hasiva. Např. při použití 50 - 100 g/m3 aerosolu je ekvivalentní 

použití 0,6 kg/m3 hasících prášků nebo 0,8 kg/m3 oxidu uhličitého. [18] 

Vývoj aerosolových hasících zařízení pravděpodobně započal někdy na přelomu 80. a 

90. let v Rusku. Vývojem se zabýval prof. Baratov z Moskvy.  

Aerosol je směs plynu a rozptýlených jemných kapalných nebo pevných částic. Je to 

prakticky směs ultrajemného hasícího prášku a inertních plynů, které slouží hlavně jako 

transportní médium pro prášek. Samotný prášek, který je umístěn v generátoru hasícího 

aerosolu bývá to lisovaná nebo pojená (pojivo epoxidová pryskyřice) směs oxidovadel a 

anorganických solí např. K2CO3, KNO3, KCl, KClO4 apod. viz. obrázek č. 8. 

 

 
Obrázek č. 8: Směs vytvářející aerosol; A – Tableta, B – Tablety v generátoru GABAR, 
lisovaná směs v generátoru FIRE JACK [21], [22] 
 

5.1 Způsoby hašení 
Hasební prostředky jsou látky ve skupenství tuhém, kapalném i plynném, anorganické 

i organické nebo případně jejich směsi. Od každého hasiva se vyžaduje aby splňovalo 

následující základní vlastnosti: 

- Vysoký hasící účinek (rychlé přerušení hoření na velké ploše při malé spotřebě) 

- Nesmí vykazovat škodlivý účinek na předměty a materiály, k jejichž  hašení byly 

použity (ekologická nezávadnost) 

- Nesmí být škodlivé pro lidský organismus při použití i skladování 

- Dostupnost, levnost a stálost při skladování 

5.1.1 Mechanismus a metody přerušení hoření 
Pod pojmem mechanismus přerušení hoření  se rozumí soustava fyzikálně-chemických 

dějů, které probíhají v místě chemické reakce hoření a jeho okolí působením hasebních 
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prostředků. Dobrá znalost mechanismu přerušení hoření má praktické důsledky pro určení 

intenzity a množství přívodu hasebních prostředků, techniky jejich zavádění do ohniska 

požáru a nalezení nových účinných  prostředků a hasících metod. 

Pojem hoření můžeme definovat jako redukčně-oxidační chemickou reakci při níž 

vzniká světlo, teplo a produkty hoření (spaliny, kouř). Hoření vzniká a probíhá pouze za 

určitých podmínek. Aby samotné hoření probíhalo je nutné aby byla splněna tzv. podmínka 

trojúhelníku, kde se na jeho hrotech vyskytují: přítomnost hořlavé látky (palivo), oxidační 

prostředek (nejčastěji vzduch nebo kyslík) a iniciační zdroj o potřebné kapacitě. Odstraníme-li 

jeden ze tří zmiňovaných „hrotů trojúhelníka“ dojde k přerušení hoření a postupnému uhašení. 

Přerušením této reakce zanikají i všechny následné fyzikální a chemické děje v ohnisku 

požáru a jeho okolí. Tyto metody můžeme rozdělit takto: 

- Metody založené na odvodu tepla z reakčního pásma (ochlazování pásma hoření 

nebo reagujících látek) 

- Metody založené na ovlivňování reakční rychlosti (zřeďování látek, vstupování do 

chemické reakce hoření přerušení řetězové reakce, izolace reagujících látek) [12] 

Teorie řetězových reakcí 

Proces hoření je ve své podstatě řetězová reakce při které vznikají aktivní částice – 

radikály, které jsou podmínkou řetězových reakcí ať již nerozvětvených nebo s rozvětvenými 

řetězci. Rychlost reakcí závisí na vzniku aktivních center (volných radikálů – velmi reaktivní 

částice, která jeden nebo více volných elektronů). Rychlost reakce roste s rostoucím počtem 

aktivních částic. Průběh řetězových reakcí se člení na tři fáze: 

Iniciace řetězce – ze stabilních molekul vzniknou aktivní centra což jsou nestálé 

meziprodukty  reakce. Je to velmi energeticky náročná fáze. 

Propagace (rozvoj) řetězce – během této fáze dochází ke zvyšování počtu aktivních 

center a dochází ke vzájemné  interakci mezi výchozími molekulami a volnými radikály. 

Dochází rovněž ke zvyšování rychlosti reakce. 

Terminace (zánik) řetězce – během této fáze dochází k zániku volných radikálů, ke 

kterému může docházet buď v objemu nebo na stěnách reakční nádoby. V objemu dochází k 

zániku řetězce trojnou srážkou. Příměsi, které umožňují zkracování řetězce se nazývají 

inhibitory. Vzájemnou reakcí vzniká stabilní radikál a řetězová reakce se ta postupně 

ukončuje. Reakce vedoucí k zániku aktivních částic se nazývá terminační reakce. Při nízkých 

tlacích dochází k terminaci na stěnách nádoby (2 volné radikály + stěna nádoby) a při vyšších 

tlacích dochází k terminaci v objemu (2 volné radikály + molekula inhibitoru). [12],[16] 
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5.2 Princip hašení aerosolem 
Aerosolová hasící zařízení nám nabízejí novou a poměrně dobrou alternativu k hašení 

požárů práškovým stabilním hasícím zařízením nebo náhradu za hasící zařízení využívající 

halony. 

Způsob přerušení hoření které využívají aerosoly se velmi podobá hašení práškem. 

Hasební efekt lze tedy charakterizovat jako součinnost jevů antikatalitického (inhibice 

volných radikálů) stěnového (izolačního) a částečně dusivého (inertizačního). Velikost částic 

při hašení práškem se pohybuje okolo 0,1 mm, kdežto při hašení aerosoly je velikost částice 

mnohonásobně menší cca (0,01 až 0,001) mm. Z toho plyne že aerosoly mají až stonásobně 

větší povrch než běžné prášky a proto jsou schopny efektivněji likvidovat požár. Vzniklý 

obrovský reakční povrch který je zapříčiněn velkým množstvím drobných částeček aerosolu. 

Ty na sebe vážou volné radikály (působí jako inhibitor viz. teorie řetězových reakcí). 

Aktivační energie volných radikálů klesne pod hodnotu aktivační energie. Dochází tak 

k uhašení (terminaci) chemické reakce hoření.  

Díky své nepatrné hmotě je se schopen aerosol vznášet v prostoru až po desítky minut 

a celou tuto dobu inhibovat chemickou reakci hoření. Je však důležité podotknout, že aerosol 

nemá chladící schopnost! Aerosol tedy není vhodný pro hašení žhnoucích materiálů, pouze 

pro jeho lokalizaci k celkovému uhašení těchto požárů se musí použít jiného hasiva. Rovněž 

je třeba mít na paměti, že pokud by koncentrace aerosolu poklesla pod stanovenou hasící 

koncentraci velmi brzo může se požár znovu rozhořet. 

Zdrojová směs (směs anorganický solí, nejčastěji draselných, hořčíku a pryskyřice) 

z níž je v případě požáru vytvořen samotný hasící aerosol je skladován v beztlakových 

plechových nádobách tzv. generátorech hasícího aerosolu. V případě detekce požáru je 

v generátoru zažehnut startér který termochemickou dekompozicí zdrojové směsi vyrábí  

potřebný hasící aerosol a nosný plyn. Generátor lze iniciovat buďto termochemicky přes 

zápalnou šňůru nebo elektrochemicky (elektrickým nábojem). V okamžiku iniciace se 

zdrojová směs začíná přetvářet a reagovat  na samotný hasební aerosol což jsou nejčastěji 

uhličitany případně hydrogenuhličitany draslíku a nosný plyn nejčastěji CO2 a N2 který bývá 

zastoupen v 10-ti až 15-ti % objemu. Poté je aplikován (vyfouknut) do prostou požáru kde má 

za úkol vytvořit potřebnou hasící koncentraci aerosolu a udržet ji po celou požadovanou dobu 

hašení. 
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5.3 Vlastnosti aerosolu 
Abychom lépe porozuměli aerosolu je třeba zmínit několik vlastností kterými aerosoly 

disponují. 

Disperzní soustavy s plynným disperzním prostředím se nezávisle na skupenství 

disperzního podílu nazývají aerosoly. Pokud soustava obsahující alespoň dva druhy hmoty, 

kdy je jeden druh rozptýlen ve druhém tak se rozptýlený druh se nazývá disperzním podílem. 

Aerosoly rozdělujeme podle velikosti částic. Nejjemnější aerosoly např. NH4Cl nebo 

tabákový kouř mají velikost asi 0,2 µm, kdežto kouře a dýmy 5 µm a mlhy 10 µm. Jako 

maximální horní hranice velikosti částic pro aerosoly se bere 10 µm. Čím menší rozměr 

částice má tím rychleji se rozptyluje. S menší velikostí částic také roste stupeň disperzivity. 

Aerosoly s rostoucím stupněm disperze se svým chováním blíží chování plynů. 

Tvar částic aerosolů je různý. Mlhy mají kulový tvar, u kouřů a dýmů je tvar 

nepravidelný mohou nabývat např. jehlicovitého, destičkovitého nebo hvězdicovitého tvaru. 

Koncentrace aerosolů se udává v jednotkách hmotnosti na jednotku  objemu  

např. g.m-3. Počet disperzních částic v 1 m3 je řádově 1011 až 1012 částic. Důležitý je však také 

podíl jednotlivých rozměrových složek aerosolu, který udává distribuční křivka. Distribuční 

křivka charakterizuje zastoupení částic s určitou velikostí. Udává statistické rozdělení 

hmotností částic podle rozměru. Údaje o koncentraci a distribuci složek mají zásadní význam 

pro fyzikálně-chemické vlastnosti jako jsou např. vodivost, rozptyl světla adsorpce apod. 

Nejméně stálé jsou aerosoly s nejhrubšími částicemi, které rychle sedimentují.  

O optických vlastnostech aerosolů můžeme říci, že se nám jeví jako zákal a 

v silnějších vrstvách je zcela neprůhledný avšak při použití infračerveného světla o dostatečně 

dlouhé vlnové délce nastává rozptyl světla a může být průhledný. [1] 

5.4 Prvky aerosolového SHZ společně s požadavky na ně 
Stabilní aerosolový systém hašení se skládá z několika základních prvků, které vám 

přiblížím spolu s požadavky na ně dle připravované normy ČSN P CEN/TR 15276. 

5.4.1 Generátor hasícího aerosolu  
Generátor hasícího aerosolu je beztlaká plechová nádoba, která je naplněna zdrojovou 

směsí z níž se v případě aktivace vytváří hasící aerosol. Obvykle se skládá z těchto hlavních 

částí viz. schéma generátoru hasícího aerosolu na obrázku č. 9. 
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Obrázek č.  9: Schéma generátoru hasícího aerosolu 
1 – přípojný kabel   4 – chladič 

2 – iniciační zařízení (startér)  5 – ochranný kryt 

3 – pevná látka tvořící aerosol 

Generátory jsou charakterizovány svou jmenovitou hasící schopností, která se udává 

jako objem prostoru, ve kterém množství emitovaného aerosolu zabezpečí uhašení požáru 

hořlavých kapalin nebo lokalizaci požáru pevných hořlavých hmot. Jmenovitá hasební 

schopnost odpovídá zkušebnímu prostoru s přesně definovanou malou netěsností. V přepočtu 

činí minimální hasící intenzita dodávky aerosolu 50 g.m-3. Pokud se v hasícím prostoru 

vyskytují větší netěsnosti je nutno tuto hasící intenzitu navýšit. 

5.4.2 Řídící zařízení 
Správný chod aerosolového systému zabezpečují tzv. řídící zařízení (elektronické 

automaty). Obstarávají jednak funkci kontrolní, kde kontrolují stav generátorů a různých 

závad a funkci řídící. Při větších instalacích nám umožňují spouštět i více generátorů aerosolu 

najednou. Automat také vyhodnocuje signály: POŽÁR a KLID, které jsou přiváděny  

z detekčních zařízení prostřednictvím systému elektrické požární signalizace EPS. Ovládací 

automat bývá obvykle stavebnicového typu, kde se jeho velikost a složitost může měnit 

v závislosti na jednotlivých potřebách různých instalacích. Chod automatu v případě výpadku 

elektrické energie bývá zabezpečen akumulátorem. 
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5.4.3 Generátor aerosolu 
Po generátorech se požaduje aby byla stanovena minimální vzdálenost od výstupního 

otvoru generátoru k první překážce. Dále minimální a maximální hmotnost aerosolové látky 

vypouštěné z generátoru. 

Maximální plocha pokrytí a příslušná maximální a minimální výška chráněného 

prostoru se pro každou velikost generátoru musí stanovit zkouškou s využitím postupu 

zkoušky hasící schopnosti dle připravované normy ČSN P CEN/TR 15276.  

Dále se musí stanovit doba vypouštění hasiva potřebná pro dosažení 95 % minimální 

návrhové intenzity dodávky. Nesmí však být překročena doba 90 s. Maximální dosažená 

teplota pláště aerosolového generátoru je 400 °C. Dále musí být stanovena vzdálenost od 

vypouštěcího otvoru k místu, kde teploty nepřekračují 75 °C, 200 °C, a 400 °C. 

Generátory aerosolu musí být funkční při teplotách okolního prostředí stanovených 

výrobcem, přičemž minimální požadavek je od -20 °C do +50 °C. Generátory musí být 

funkční při vlhkosti okolního prostředí do 95 %. Provozní rozsahy teploty a vlhkosti se musí 

ověřit zkouškami. Uvedeny by měli být také skladovací podmínky jednotlivých generátorů. 

Generátory musí být dále schopny odolávat korozi, vibracím a mechanickým rázům 

dle zkoušek popsaných v připravované normě ČSN P CEN/TR 15276. Generátor který je 

určen k instalaci uvnitř chráněného prostoru, musí po zkoušce působením tepla vyhovět 

funkční zkoušce dle normy ČSN P CEN/TR 15276. Značení generátorů musí být 

nesnímatelné, nehořlavé, trvanlivé a čitelné.  

5.4.4 Iniciační zařízení 
Iniciační zařízení musí být uspořádáno tak, aby iniciovalo pevnou látku tvořící 

aerosol. Jestliže je iniciační zařízení složené z několika komponentů, musí být všechny tyto 

komponenty stanoveny výrobcem. Elektrické iniciační zařízení musí být schopné provozu 

pomocí elektrického signálu a musí zajistit iniciaci látky tvořící aerosol. Tepelné iniciační 

zařízení musí být schopno činnosti při stanovené teplotě a musí zajistit iniciaci látky tvořící 

aerosol.  

5.4.5 Stěna tělesa a ochranný kryt 
Vnější plášť a všechny části generátoru musí být vyrobeny z korozivzdorného 

materiálu nebo musí být vhodný způsobem chráněny. Výrobce musí zajistit kompatibilitu 

materiálů konstrukce s pevnou látkou tvořící aerosol a s chladícím zařízením tak, aby 
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nedocházelo ke korozi nebo k chemickému působení. Materiály nekovových částí, které jsou 

vystavovány ultrafialovému světlu, musí být UV stabilizovány. 

5.4.6 Hasiva 
Hasební aerosol se nemá používat v případě požárů dále uvedených látek, pokud 

nebyly provedeny odpovídající zkoušky. 

- Chemikálie obsahující vlastní zásobu kyslíku např. nitrát celulózy 

- Směsi obsahující oxidační materiály, např. chlorečnan sodný nebo dusičnan sodný 

- Chemikálie schopné autotermního rozkladu, např. některé organické peroxidy 

- Reaktivní kovy (např. sodík, draslík, hořčík) reaktivní hybridy nebo amidy kovů, 

které mohou prudce reagovat s hasivem 

- Oxidační činidla, např. oxidy dusíku a fluoru 

- Pyroforní materiály (materiály schopné samovznícení), např. bílý fosfor nebo 

organikovy 

5.5 Systémy aerosolového stabilního hasícího zařízení 
Jako každé jiné hasící zařízení tak i to na bázi aerosolu má více podob. Hlavním 

rozdělení systému je na autonomní systém a automatický systém. 

5.5.1 Autonomní systém 
Používá se všude tam, kde je zapotřebí chránit relativně malý prostor jako například 

motory automobilů, lodí anebo je prostor méně významný, odlehlý či není dostupná elektrická 

energie. Systém je tvořen detekčním zařízením což mohou být různá samočinná čidla  

např. termocitlivá šňůra nebo speciální bodový detektor který funguje na principu rychlého 

pohybu magnetu cívkou a vytvoření dostatečného elektrického impulsu, který iniciuje startér 

a ten zahájí termochemickou reakci v směsi jež je uložena v generátorech aerosolu. Potřebná 

teplota okolí pro nastartování reakce v případě termocitlivé šňůry je 160 °C, vyšle se 

elektronický signál startéru, který iniciuje reakci v aerosolovém generátoru. Kdežto pro 

speciální bodové čidlo, připevněné na generátoru aerosolu, je dostačující teplota okolí 80°C. 

5.5.2 Automatický systém 
Automatický systém je složitější než autonomní. Poskytuje nám však větší komfort a 

možnosti ochrany majetku. Můžeme využít střežení většího prostoru a ovládaní více 

koncových prvků najednou. Automatický systém se skládá z podobných prvků jako 

autonomní. S rozdílem že je zapotřebí elektrická energie pro obsluhující automat. Je to 
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v podstatě stabilní hasící zařízení ovládané automatem. Tento automat bývá tvořen ústřednou, 

řídícími bloky (desky s mikropočítačem), elektronickými spouštěči a signalizačním panelem. 

Automatický systém může být konstruován také tak aby ho bylo možné spustit manuálně a to 

tlačítkem. 

5.6 Zásady navrhování aerosolového stabilního hasícího zařízení 

5.6.1 Všeobecně 
Navrhování, instalaci, servis a údržbu aerosolových generátorů by měli provádět 

oprávněné osoby s odbornou způsobilostí technologie hasícího zařízení. V případě použití 

aerosolového způsobu hašení musíme vzít v potaz a zvážit zda se v prostoru vyskytují 

zařízení a jiné předměty citlivé na zbytky částic hasiv. 

Jestliže se aerosolové generátory používají v prostředí s nebezpečím výbuchu, má se 

posuzovat kompatibilita generátoru s prostředím pro stanovenou dobu používání. Musí se vzít 

v úvahu směrnice EU 94/9/EC (ATEX).  

V případě hašení aerosolem se musí věnovat zvláštní péče stanovení maximální okolní 

teploty, při níž může být aerosolový generátor instalován a to hlavně z důvodu možnosti 

samovolného spuštění generátoru v důsledku okolní teploty. Generátory aerosolu se nemají 

používat ve vzdálenostech menších, než je předepsaná minimální vzdálenost od tepelného 

zdroje.  

Hasící zařízení instalovaná v elektrických podružných stanicích nebo rozvodnách mají 

být účinně přemostěny a uzemněny, aby se zabránilo elektrickému nabití kovových částí a 

minimalizovalo se riziko elektrostatického výboje. [7] 

5.6.2 Možná nebezpečí 
Při navrhování se musí pokaždé zvážit a brát zřetel na jakákoliv možná nebezpečí vůči 

osobám vyvolaná spuštěním generátorů aerosolu a vypuštěním hasiva. Vypuštění aerosolu 

může vyvolat následující nebezpečí: 

Snížená viditelnost – při spuštění generátorů aerosolu se snižuje viditelnost, a to jak 

v průběhu, tak po uplynutí doby vypouštění. 

Potencionální toxicita – při spuštění mohou generátory aerosolu produkovat toxické 

úrovně plynů, např. oxid uhelnatý, oxid dusíku a čpavek. Skutečné koncentrace těchto 

vedlejších produktů záleží na chemickém složení látky z které se vytváří aerosol a 

chemického složení chladiva. U generátorů by měly být stanoveny maximální přípustné 
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expozice nežádoucích produktů vyvinutých při hašení a uvést jakékoliv možné nežádoucí 

účinky na osoby, které mohou být vystaveny uvedeným přípustným hodnotám. 

Tepelné nebezpečí – vypouštění hasicího aerosolu probíhá za zvýšených teplot. Ve 

stanovené vzdálenosti uvedené výrobcem aerosolových generátorů by teplota neměla 

překročit 75 °C pro osoby, v případě hořlavých materiálů 200 °C a v případě stavebních 

konstrukcí 400 °C. Je třeba mít na paměti že i po vypuštění mohou být generátory horké proto 

se doporučuje manipulovat s nimi v rukavicích. 

Turbulence – může být vyvolaná vysokou rychlostí vypouštění z hubic a může být tak 

silná, že posune i těžké předměty nacházející se přímo ve směru vypouštění, např. stropní 

obložení a osvětlovací tělesa. Případně může vypouštění aerosolu způsobit dostatečně velkou 

turbulenci, která zvíří volně uložené lehké předměty. [7] 

5.6.3 Bezpečnostní opatření 
U jakéhokoliv navrženého použití aerosolu, kde existuje možnost, že lidé mohou být 

lidé v chráněném prostoru nebo se mohou nacházet v blízkosti chráněného prostoru, by se 

měla zajistit vhodná ochranná opatření např. výstražné značky, signalizace před vypouštěním 

či oddělovací spínače zařízení. Po použití aerosolu by se měl prostor pečlivě odvětrat. 

Odvětrání prostředí požáru by mělo vést do venkovního prostředí. V případě požáru 

neznámých výrobků, je nezbytně nutné před vstupem do prostorů zkontrolovat koncentraci 

oxidu uhelnatého a dalších potenciálně toxických plynů. 

Střežené prostory, kde se mohou nalézat osoby, by měli být vybaveny následujícími 

opatřeními a zařízeními: 

– Časové zpožďovací zařízení 

– Automatický/ruční spínač popř. blokovací zařízení 

– Vhodné výstražné a příkazové značky 

– Stálá signalizace na vstupu do chráněného prostoru 

5.7 Zkušební metody 
Zkouška doby vypouštění hasiva – doba vypouštěné se měří buď termoelektrickými 

články, které zaznamenávají změny teploty na začátku a na konci vypouštění aerosolu nebo za 

pomocí infračerveného obrazového záznamu. Zkouška doby vypouštění hasiva se provádí 

společně s funkční zkouškou. 
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Zkouška rozsahu teplot a vlhkosti - cílem zkoušky je prokázat schopnost zařízení plnit 

správnou funkci i při vysoké relativní vlhkosti (s kondenzací), která se může vyskytovat po 

krátká časová období v předpokládané provozním prostředí. 

Zkouška při nízké teplotě – vzorek se vystaví teplotě -20 °C po dobu 2 hodin a po té se 

bezprostředně provede funkční zkouška vzorku, který musí správně reagovat. 

Zkouška urychleným stárnutím – zkouška se provádí na třech generátorech aerosolu. 

Výrobce stanoví maximální provozní teplotu a očekávanou životnost. Pak se generátory 

vystaví urychlenému stárnutí v sušárně při teplotě, která je alespoň o 10 °C větší než je 

stanovena maximální teplota. Po proběhnutí zkoušky jsou generátory vystaveny funkční 

zkoušce a musí jí vyhovět. 

Zkouška odolnosti proti korozi – vzorek se vystavuje zkoušce v solné komoře, kde je 

vystaven rozprašování roztokem (NaCl rozpuštěný v destilované vodě) po dobu cca 240 hodin 

a poté se vzorek prochází fází sušení po dobu cca 168 hodin. Pak se vzorek kontroluje 

z hlediska mechanického poškození vnějšího povrchu a musí se dále podrobit funkční 

zkoušce. 

Zkouška odolnosti proti zvýšené korozi – vzorky se vystavují působení vodného 

roztoku čpavku. Vzorek se odmastí a nechá se po dobu 10 dnů ve vlhké atmosféře čpavku a 

vzduchu. Po zkoušce se vzorky vyčistí, vysuší a podrobí se pečlivé vizuální prohlídce. 

Zkouška proti vibracím – podle potřeby se vibrační zkoušky provádějí buď 

v pohotovostní poloze, zatížené poloze nebo v odblokované poloze. Vzorky se zkoušejí na 

speciálních vibračních stolech. Vzorek se nesmí v průběhu zkoušky uvést do činnosti vlivem 

vibrací. Nesmí nastat žádné poškození ani odpojení částí. Vzorek se zkontroluje jestli není na 

vnějším povrchu mechanicky poškozen a dále se musí podrobit funkční zkoušce. 

Zkouška rázem – zkouška se provádí za pomocí kyvného kladiva obdélníkového 

průřezu. Vzorek se připevní na zkušební zařízení a umístí se tak, aby byl zasažen horní 

polovinou dopadové plochy kladiva. Směr dopadu se volí tak, aby s největší 

pravděpodobností narušil běžnou funkci vzorku. Po proběhnuté zkoušce se vzorek zkontroluje 

zda není na vnějším povrchu mechanicky poškozen a dále se musí podrobit funkční zkoušce 

Zkouška pádem – zkoušená jednotka bez obalu se upustí z výšky 2 m k nárazové ploše 

kterou tvoří ocelová deska s téměř hladkým povrchem. Po dopadu se dodrží bezpečná čekací 

doba předepsaná zkušební laboratoří, když po dopadu nenastane žádná viditelná iniciace nebo 

vznícení. Po skončení této zkoušky se dále vzorek nechá podrobit funkční zkoušce. 
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Zkouška teploty pláště a vypouštěného aerosolu – zkouška je součástí funkční 

zkoušky. Teploty vypouštěného aerosolu se měří termoelektrickými články. Pro uspořádaní 

termoelektrických článků se použijí předepsané minimální vzdálenosti pro 75 °C, 200°C a 

400 °C. Zaznamenávají se tři odečty nejvyšší teploty z pěti. Zcela smontovaný generátor se 

nechá ustálit po dobu 16 h při teplotě okolí 21 °C. Poté se z generátoru vypustí hasivo do 

zkušebního prostředí a provedou se měření. 

Zkouška ve výbušném prostředí – zkoušený generátor se musí spustit uvnitř prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Spuštění generátoru nesmí iniciovat žádný výbuch. 

Zkouška působením tepla – cílem této zkoušky je vystavit generátor aerosolu účinkům 

požáru a prokázat bezpečný provoz generátoru v průběhu a po jeho vystavení účinkům 

požáru. 

Funkční zkouška – funkční zkouška se skládá několika dílčích částí při nichž se 

zaznamenává (kontroluje) doba vypouštění aerosolu, teploty vypouštěného aerosolu, teplota 

pláště, vypouštěná hmotnost, měla by se provést také zkouška spuštění ve výbušném prostředí 

(pokud je vyžadováno). [6] 
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6 Navržení a prověření možnosti využití hasebního 
aerosolu 

 

6.1 Porovnání hašení aerosolem s hasivy obdobných hasících 
účinků 

 
Tabulka č. 5: Porovnání hasiv 

 Aerosol Vodní 
mlha Prášek Inertní plyny   

(CO2, N2) 
Halon 

Účinky na 
osoby 

(toxicita) 

v používaných 
koncentracích 

netoxické 
netoxická 

netoxické 
s výjimkou 
některých  

prášků hasící 
kovy 

CO2 je 
toxický vysoce toxický 

Hasební 
efekt 

antikatalytický, 
inertizace 

chladící, 
dusivý 

sražení 
plamenů, 

antikatalytický 
Inertizační antikatalytický 

Účinky na 
životní 

prostředí 

žádné negativní 
účinky 

Žádné 
negativní 
účinky 

 
v hasební 
technice 

zanedbatelné 

velké negativní 
účinky 

(zakázány) 
Vhodnost 
k hašení* A, B, C A, B A, B, C, D A, B, C B, C 

Následné 
škody 

téměř žádné, 
odstranitelné 

téměř 
žádné 

malé, 
odstranitelné 

Žádné, nutno 
odvětrat 

Žádné, nutno 
odvětrat 

Instalace generátory 
aerosolu 

rozvody, 
zásobníky, 
čerpadla 

rozvody, 
zásobníky, 
nosný plyn 

rozvody, 
zásobníky 

rozvody, 
zásobníky 

Korozivita 
Obecně bez 
korozivních 

účinků 
korozivní 

při vyšších 
koncentracích 

ve směsi 
s vodou působí 

korozivně 

CO2 je 
korozivní, 

Obecně 
nekorozivní. 
Při vysokých 

teplotách může 
způsobovat 

korozi 
Elektrická 
vodivost Ne Ano Ne Ano Ne 

 

                                                 
* 
Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle  provázeno žhnutím. 

Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství 

Třída C: Požáry plynů 

Třída D: Požáry kovů 
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6.2 Samočinné stabilní hasící zařízení 
Jedno z nejúčinnějších požárně bezpečnostních zařízení, které můžeme ve stavebních 

objektech nalézt je samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ). Úkolem samočinných 

stabilních zařízení je uhašení požáru nebo jeho potlačení či uvedení požáru pod kontrolu, aby 

mohla být jeho likvidace dokončena jinými hasícími prostředky. Systém SSHZ se využívá 

např. k ochraně technologií, stavebních objektů, technologických prostorů apod. 

Samočinné stabilní hasící zařízení zahrnuje vodní (popř. vodní/pěnové) stabilní hasící 

zařízení, která se rozdělují do těchto skupin: 

- Sprinklerové stabilní hasící zařízení (SHZ) dle ČSN EN 12845 

- Doplňkové sprinklerové hasící zařízení (DHZ) 

- Polostabilní sprinklerové hasící zařízení (PHZ) 

Kvalitně navržené a provedené SSHZ nám umožní včasný hasební zásah v případě 

vzniku požáru v chráněném prostoru. Systém je schopen začít s likvidací požáru již v jeho 

ranném stádiu a tím je schopen omezit velikost škod na minimum. Samočinné stabilní hasící 

zařízení musí být schopno dodávat hasební médium po celou požadovanou dobu v potřebném 

množství a intenzitě. Hlavními úkoly SSHZ jsou: 

- Lokalizace či likvidace požáru v jeho ranném stádiu 

- Usnadnění hasebního zásahu jednotek požární ochrany 

- Snížení rozsahu ztrát (musí být správně navrženo, aby případné druhotné 

ztráty vzniklé hašením nepřevýšily škody způsobené požárem) 

- Snížení tepelného zatížení v ohroženém prostoru 

- Jedná-li se o autonomní systém, pak nám umožňuje detekci vznikajícího 

požáru, může zajistit přenos informací o vzniku požáru 

Při návrhu a technickém provedení požárně bezpečnostních hasících zařízení se musí 

vycházet z požárních rizik, ze skupin výrob nebo skladů a provozů, a zejména z charakteru 

hořlavých látek tvořících požární zatížení. Podle daných podmínek se volí systém požárně 

bezpečnostních zařízení. Vedle vodních stabilních hasících zařízení máme k dispozici také 

tato stabilní hasící zařízení: 

a) Mlhová stabilní hasící zařízení (MHZ) podle ČSN P CEN/TS 14972 

b) Sprejová stabilní hasící zařízení (RHZ) podle ČSN P CEN/TS 14816 

c) Pěnová stabilní hasící zařízení (FHZ) podle prEN 13565-2 
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d) Plynová stabilní hasící zařízení (GHZ) podle ČSN EN 15004-1 až ČSN EN 15004-10 

e) Prášková stabilní hasící zařízení (WHZ) podle ČSN EN 12416-2+A1 

f) Aerosolová stabilní hasící zařízení (AHZ) podle ČSN P CEN/TR 15276-2 

 

Při volbě uvedených požárně bezpečnostních zařízení se doporučuje postupovat podle 

výše zmíněných normových podkladů. [3], [4] 

6.3 Aerosolového stabilní hasící zařízení 

6.3.1 Výhody aerosolového stabilního hasícího zařízení 
Využívání systému aerosolového stabilního hasícího zařízení nám poskytuje celou 

řadu výhod. Jedna z hlavních výhod je, že se hašení aerosolem chová šetrně k životnímu 

prostředí. Nijak nepřispívá ke zvětšování ozónové díry ani ke globálnímu oteplování. Aerosol 

je považován za velmi dobrou alternativu k již zakázanému způsobu hašení halony. 

Další podstatnou výhodou je fakt, že pro aerosolový způsob hašení není třeba mít 

rozsáhlé trubkové rozvody, velké nádrže pro hasivo (vodu), čerpadla apod. jak je to mu 

například u vodního sprinklerové stabilní hasící zařízení. Celý systém si vystačí s malými 

generátory aerosolu z kterých je vypouštěno potřebné množství hasiva. 

Systém aerosolového stabilního hasícího zařízení lze instalovat do prostředí s velkým 

rozpětí teplot. Závislost použitelnosti se liší výrobce od výrobce. Globálně však můžeme říci, 

že je systém schopen správně pracovat při teplotách pohybujících se v rozmezí  

(– 20 °C až 50 °C). Systém je také vhodný do prostředí s velkou relativní vlhkostí a to 

dokonce do prostředí, kde se vlhkost blíží rosnému bodu. Relativní vlhkost může nabývat 

hodnoty až 98 %. 

Směsi tvořící hasební aerosol téměř nepodléhají degradaci a i po relativně dlouhé době 

jsou schopny správně pracovat. Účinnost hasebního aerosolu v průběhu času není ovlivněna. 

Z toho nám plyne další výhoda jež je dlouhá životnost celého systému, která se pohybuje nad 

hranicí 10-ti let. Generátory aerosolu vyžadují jen velmi malou údržbu. 

Instalace systému aerosolového stabilního hasícího zařízení je výhodná také z důvodu 

relativně nenáročného rozšíření systému požární ochrany a jeho snadného začlenění do 

systému elektrické požární signalizace. Na výběr také máme autonomní systém ochrany, který 

není závislý na dodávce elektrické energie a tudíž ho můžeme využít i na místech bez 

elektrického rozvodu apod. 
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Zapomenout by jsme neměli také na to, že k uhašení stejného objemu je zapotřebí až 

několika násobně méně hasiva než je tomu např. u vodního sprinklerové stabilní hasící 

zařízení. Při použití hasebního aerosolu dochází k velmi rychlému potlačení plamenného 

hoření a to v řádech sekund. Účinnost hašení se nijak nezmenšuje  důsledku nárůstu teplot při 

požáru. Následné škody po hašení aerosolem jsou minimální a snadno odstranitelné. 

Za výhodu můžeme také považovat to, že generátory aerosolu jsou beztlaké nádoby a 

tím pádem nám nehrozí riziko výbuchu v případu výskytu velkých teplot, které se vyskytují 

během požáru. 

6.3.2 Nevýhody aerosolového stabilního hasícího zařízení 
Jednou z největších nevýhod použití systému aerosolového stabilního hasícího 

zařízení je, že se pro efektivní využití hašení musíme snažit dosáhnout maximální těsnosti 

prostoru. V době hašení by se v chráněném prostoru měly uzavřít klapky vzduchotechniky a 

omezit proudění na minimum či nejlépe zamezit proudění vzduchu úplně a to hlavně 

z důvodu udržení potřebné hasící koncentrace po celou požadovanou návrhovou dobu hašení. 

Další velkou nevýhodu je ten fakt, že hašení aerosolem nemá chladící efekt jako např. 

voda a tím pádem nedochází k ochlazení zahřátých předmětů v místě požáru. Naskýtá se tak 

možnost opětovné iniciace požáru od zahřátých povrchů předmětů. 

I když moderní látky tvořící aerosol neprodukují toxické látky v takovém množství, 

které by vážně mohly ohrozit zdraví lidí nedoporučuje se vypouštět aerosol v přítomnosti 

osob. Je to zapříčiněno hlavně tím, že se při tvorbě hasícího aerosolu generuje nosný plyn 

nejčastěji oxid uhličitý a dusík, který v místě požáru působí jako inertní plyn a vytlačuje 

kyslík z prostoru hašení, další možná nebezpečí pro osoby jsou popsány v kapitole 5.6.2 

Možná nebezpečí. 

Jako poslední nevýhodu bych zmínil to, že se nejedná o univerzální hasivo, které by 

bylo schopno uhasit všechny druhy požáru. Aerosolové stabilní hasící zařízení nelze použít k 

hašení požárů lehkých kovů (třída požáru D). 

6.4 Podmínky navrhování aerosolového SHZ 

6.4.1 Chráněné prostory 
Chráněný prostor musí mít dostatečnou konstrukční pevnost a celistvost, aby byl 

schopen zachytit vypouštěný hasební aerosol. V uzavřených místnostech musí být zajištěno 

odvětrání z důvodu zabránění nadměrnému přetlakování nebo podtlakování, které vzniká při 

vypouštění hasiva v důsledku množství plynů a účinků zvýšené teploty ovzduší. 
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Aby se zabránilo ztrátě hasiva přes otvory do přilehlých nebezpečných, pracovních 

nebo vedlejších prostor mají být otvory trvale utěsněny nebo vybaveny automatickými 

uzávěry. Pro zachycení maximálního možného množství vypouštěného hasebního aerosolu se 

instalují přetlakové klapky. Plocha neuzavíratelných otvorů by měl a být omezena na 

minimum. Není-li dostatečné zachycení hasiva prakticky možné, má být ochrana rozšířena i 

na přilehlé propojené nebezpečné nebo pracovní prostory. Případná ztráta uniklého hasiva má 

být vyrovnána zajištěním dodatečného množství hasiva v míře požadované pro udržení 

návrhových součinitelů. 

Vzduchotechnická zařízení v chráněných prostorách mají být obecně uzavřena nebo 

opatřena klapkami. Které se před vypouštění hasiva uzavřou. Jestli-že je nezbytné, aby 

vzduchotechnická zařízení byla v provozu i během hašení, musí se s tím při návrhu počítat a 

navýšit návrhové součinitele tak, aby byla zachována potřebná hasící koncentrace po celou 

požadovanou dobu hašení. Jakákoliv zařízení, která se nachází ve střeženém prostoru a jejich 

provoz by mohl ovlivnit účinnost aerosolu, musí být před vypuštění aerosolu uzavřena 

(vypnuta). [7] 

6.4.2 Návrhový součinitel hašení 
Norma ČSN P CEN/TR 15276 zavádí pojem návrhový součinitel hašení, který si je 

také možné představit jako  návrhovou koncentraci hasiva. Návrhový součinitel se vyjadřuje 

v [g.m-3]. 

Laboratorní návrhový součinitel hašení je součinitel, kterým se dosáhne uspokojivého 

uhašení zkušebního objektu u tří po sobě následujících zkoušek. Zkouší se pro několik 

návrhových situací. Postup a metodika zkoušek jsou uvedeny v ČSN P CEN/TR 15276.  

Návrhový součinitel hašení se vypočítá jako podíl celkové hmotnosti instalované 

aerosolové látky a objemu zkušebního prostoru. Minimální návrhový součinitel pro každé 

palivo třídy A (pevné látky) a B (kapalné látky) se vynásobí součinitelem bezpečnosti 1,3. 

Mohou však existovat případy, kdy nemusí být přiměřeně pokryty tímto faktorem a to hlavně 

z důvodu: 

- Jestliže dochází k úniku z netěsného prostoru 

- Jestliže dochází k nadměrnému úniku z prostoru v důsledku expanze hasiva 

- Jestliže kovové povrchy, ohřáté požárem, mohou působit jako zdroj vznícení, 

nejsou-li odpovídajícím způsobem chlazeny v průběhu vypouštění hasiva a po 

dobu udržení hasící intenzity dodávky. 
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Dodatečné množství hasiva potřebné pro vyrovnání jedné z výše uvedených okolností 

může zvýšit potenciální toxicitu aerosolu. Má se věnovat pozornost zabránění jakémukoli 

možnému vystavení osob účinkům vysoké počáteční koncentraci aerosolu. 

Také účinky nadmořské výšky při návrhu zařízení mohou hrát svou roli. Sice nám 

nadmořská výška nijak neovlivní výpočty návrhového součinitele, ale může nám ovlivňovat 

plynou složku hasiva a to tak že, ve vyšších nadmořských výškách se aerosol vlivem 

sníženého atmosférického tlaku rozpíná na větší měrný objem a naopak. Proto hasící zařízení 

navržené pro úroveň hladiny moře, poskytne ve vyšší nadmořské výšce, při stejném 

návrhovém součiniteli, vyšší pokrytí hasivem. Snížení množství hasiva se však nedoporučuje. 

Okolní teplota jako v případě nadmořské výšky, nemá žádný vliv na výpočty 

návrhového součinitele, avšak ovlivňuje prostorové pokrytí hasivem. Při zvýšených teplotách 

se aerosol rozpíná na větší měrný objem. Hasící zařízení navržené pro standardní podmínky 

tudíž při zvýšených teplotách dosáhne při stejném návrhovém součiniteli vyššího pokrytí a 

naopak. Snížení množství hasiva se však nedoporučuje. Při teplotách pod bodem mrazu se 

množství stanovené při pokojové teplotě musí zvýšit, aby se vyrovnalo nižší pokrytí hasivem. 

Návrhový součinitel se vynásobí korekčním součinitelem. 

Pokud se aerosol vypouští do prostoru, který je větraný, tak se musí brát v úvahu že se 

určité množství ztratí (odvede) s odváděným vzduchem. Za předpokladu, že větrání probíhá 

v průběhu vypouštění i po vypouštění, požaduje se větší množství hasiva, aby se zajistil daný 

návrhový součinitel. Pro udržení návrhového součinitele se rovněž požaduje nepřetržité 

vypouštění hasiva po dobu udržování hasící intenzity dodávky. [7] 

6.4.3 Velikost a počet generátorů 
Pro požadované návrhové množství hasebního aerosolu existuje více variant řešení. 

Při každé jednotlivé aplikaci by jsme měli zvážit a vybrat správnou variantu řešení. Vybrat by 

se měla správná velikost jednotky a počet aerosolových generátorů, které by odpovídalo 

požadovanému navrhovanému množství. Některé chráněné prostory mohou mít velmi 

specifická přípustná místa k montáži. 

Například v případě některých aplikací jako jsou kabelové kanály a šachty je 

výhodnější použít několik malých jednotek stejné konstrukční řady rovnoměrně rozmístěných 

podél chráněného prostoru, které zajistí lepší pokrytí hasivem a rychlejší dosažení 

minimálního návrhového součinitele v celém prostoru, než v případě jedné velké jednotky, 

která by také splňovala požadavek na množství hasiva. Dalším kritériem pro výběr velikosti 

jednotky může být také např. případ, kdy  chráněný prostor obsahuje zařízení citlivé na 
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teplotu, je vhodnější zvolit několik menších jednotek, které vyžadují menší minimální 

vzdálenosti, ačkoliv by mohla postačovat i jedna velká jednotka z hlediska požadovaného 

návrhového množství apod.  

Pro stanovení minimální vzdálenosti se používají následující obecná kritéria: 

- Pro místa, kde se mohou vyskytovat lidé je minimální vzdálenost od tepelného 

zdroje rovna vzdálenosti kde teplota nepřekračuje 75 °C. 

- Pro místa, kde se mohou vyskytovat hořlavé materiály nebo zařízení je 

minimální vzdálenost od tepelného zdroje rovna vzdálenosti kde teplota 

nepřekračuje 200 °C. 

- Pro místa, kde se mohou vyskytovat nehořlavá zařízení je minimální 

vzdálenost od tepelného zdroje rovna vzdálenosti kde teplota nepřekračuje  

400 °C. 

 

Vybrané velikosti jednotek mají splňovat maximální vzdálenosti, plochu pokrytí a 

maximální nebo minimální omezení chráněné výšky, jak je stanoveno pro každou jednotku. 

Maximální a minimální výška a vzdálenosti pokrytí pro každou velikost aerosolových 

generátorů jsou stanoveny zkouškami hasící schopnosti plochy pokrytí v CEN/TR 15276-1. 

Pokud navrhujeme počet aerosolových generátorů potřebných k ochraně prostoru 

stejných velikostí můžeme se řídit jednoduchým vzorcem: 

gm
mn =  

kde 
 
n – je nahoru zaokrouhlené celé číslo, vyjadřující počet aerosolových generátorů jedné 

velikosti, 

m – návrhové množství v gramech, 

mg – hmotnost látky tvořící aerosol v jednom generátoru v gramech. 

 

Počet jednotek aerosolových generátorů se může zvýšit proto, aby se nepřekročila 

maximální vzdálenost pokrytí. Používají-li se různé velikosti aerosolových generátorů, nesmí 

být celková hmotnost prvků tvořících aerosol menší než je návrhové množství. [7] 
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6.4.4 Doba ochrany a doba vypouštění hasiva 
Při hašení aerosolem je důležité aby návrhový součinitel (hasící koncentrace) nebyl 

pouze dosažen, ale také byl udržován po dostatečně dlouhou dobu a zajišťoval tak účinný 

zásah. Musíme mít na paměti, že se v místě aplikace aerosolu může nacházet trvalý zdroj 

vznícení např. elektrický oblouk, dostatečně horký povrch, požár pod povrchem nebo jiný 

tepelný zdroj, který je schopen způsobit opakované vznícení po ukončení vypouštění hasiva. 

Základní je stanovit pravděpodobnou dobu, během níž má být udržován součinitel 

hašení v chráněném prostoru. Tato doba se nazývá doba udržování hasící intenzity dodávky. 

Tato doba by neměla být kratší než 10 minut, pokud příslušný orgán nestanoví jinak. 

Předpokládaná doba udržování hasící intenzity dodávky by se měla stanovit na základě těchto 

kritérií: 

- Na začátku doby udržování hasící intenzity dodávky se má koncentrace v celém 

prostoru rovnat návrhové koncentraci, 

- Na konci doby udržování hasící intenzity dodávky má být koncentrace hasiva 

v 10 %, 50 % a 90 % výšce chráněného prostoru nejméně 85 % návrhové 

koncentrace. 

Doba vypouštění hasiva nemá překročit 90 s od okamžiku spuštění při 20 °C, nebo 

podle schválení příslušného orgánu. Jestliže je nutné prodloužení vypouštění, má se hodnota 

udržování hasící intenzity dodávky udržet po požadovanou dobu. V případě těchto aplikací 

mohou být generátory aerosolu spouštěny jeden po druhém. [7] 

Na obr. č. 10 je znázorněna rychlost a doba hašení aerosolem v uzavřené místnosti. 

 

Obrázek č.  10: test se zařízením DSPA 5 [25] 

 39



 

6.4.5 Uvedení hasícího zařízení do činnosti 
Aerosolová hasící zařízení mají být spouštěna automaticky, ručně, nebo oběma 

způsoby. Automatické uvedení do činnosti je vyvoláno buď elektricky, generátor je iniciován 

signálem z řídící ústředny do elektrického iniciačního iniciačního zařízení generátoru nebo 

tepelně, činností vestavěného tepelného iniciačního zařízení, nebo oběma způsoby. Iniciační 

zařízení musí vyhovovat CEN/TR 15276-1. 

Ruční uvedení do činnosti je vyvoláno elektricky, ručním tlačítkovým hlásičem nebo 

jakýmkoli jinými zařízeními uvedenými k použití s aerosolovými generátory, nebo 

mechanicky spouštěcími zařízeními uvedenými k použití s aerosolovými generátory. 

Chráněné prostory, kde by se mohly vyskytovat lidé by se měly opatřit blokovacím 

zařízením. Jedná se o ruční zařízení , které má být umístěno vně chráněného prostoru nebo 

v blízkosti hlavního východu z prostoru a má být chráněno proti náhodné činnosti. 

 

6.5 Možné varianty instalace aerosolového systému hašení 

6.5.1 Dostupné varianty aerosolového SHZ na českém trhu 
Na českém trhu jsou nejdostupnější a nejčastěji zastoupeny dvě firmy, které navrhují a 

dodávají aerosolové stabilní hasící zařízení. Jsou to firmy BESY CO s.r.o, která pro 

aerosolové hašení nabízí stabilní hasící zařízení FIRE JACK® a firma PRODECO a.s., která 

nabízí výrobek GABAR. 

 

Stabilní hasící zařízení FIRE JACK® 
Jedná se o aerosolové stabilní hasící zařízení, které dodává firma BESY CO s.r.o. 

V dnešní době poskytuje dva typy generátorů a to BR-1 a BR-2, viz  obrázek č. 11. Generátor 

BR-1 je plechová nádoba perforovaná cca v jedné třetině obvodu, otvory slouží k výfuku 

hasebního aerosolu. Zdrojovou směs tvoří lisovaná směs dusičnanu draselného, 

dikyandiamidu, kyseliny ftalové a formaldehydové pryskyřice. Generátor je iniciován 

elektrickým impulsem.  

Generátory BR-1 jsou primárně určeny pro ochranu místnosti. lze spojovat do skupin 

až po pěti kusech. Obvykle se zavěšují na jednoduchou ocelovou konstrukci na stěnu 

chráněného prostoru. Generátory BR-2 jsou určeny pro ochranu technologických prostorů 

v nichž se staví volně případně zavěšují do vhodného místa. Do skupin se nespojují. Jeden 

generátor BR-1 je schopen chránit objem 20m3 a jeden generátor BR-2 objem 4m3. 

V současné době firma poskytuje i třetí generátor s označením BR-4, který se zavěšují do míst 
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s nebezpečím výbuchu. Nespojují se do skupin. Jeden generátor BR-4 je schopen chránit 

prostor  o objemu 10 m3. Generátory FIRE JACK® jsou schopny hasit požáry třídy A, B a 

požáry elektrických zařízení pod napětím, a to až do 22 kV.  [18] 

Systém FIRE JACK® se skládá z generátoru hasícího aerosolu (BR-1, BR-2, BR-4), 

startéry, dále z řídícího a kontrolního elektronického automatu a případně detekčního zařízení.  

 

Obrázek č.  11: Generátor aerosolu FIRE JACK® [26] 
 

 
Stabilní hasící zařízení GABAR 

Jedná se o aerosolové stabilní hasící zařízení, které firma PRODECO a.s. dováží 

z Ruska. Skládá se z generátoru hasícího aerosolu a elektrického spouštěcího zařízení. 

Samotný generátor je plechová nehořlavá nádoba viz. obrázek č. 12, která se skládá ze 

spalovací komory s tabletami palivové směsi, iniciátorem zapalování ve víku a chladícího 

prášku ve stěnách spalovací komory. Pro vytvoření hasícího aerosolu v generátoru slouží 

tablety pevné palivové směsi, které jsou dle výrobce složeny z vytvrzené směsi dusičnanu a 

chloristanu draselného pojené epoxidovou pryskyřicí. 

Generátory jsou podle distributora určeny pro objemové hašení požárů třídy A a B a 

inertizaci výbušného prostředí. Použití je možné na hašení všech druhů naftových produktů, 

plastických hmot, tepelných izolací, kabelových izolací, plynů, říčních i námořních plavidel, 

ale také i jiných dopravních prostředků. Generátory GABAR P leze použít k protipožární a 

protivýbuchové ochraně prostorů do maximální výšky 12 m  objemem do 5000 m3. Teplotní 

rozsah použití generátorů je od - 50 °C do 50°C. [10], [19]  
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Obrázek č.  12: Generátory aerosolu GABAR [24] 
 

6.5.2 Generátory aerosolu, alternativy (zvláštnosti, speciální případy) 
Na trhu se můžeme setkat s různými variantami a provedeními aerosolového 

generátoru viz. obrázek č. 13. Od malých generátorů, které se používají např. pro ochranu 

motorů automobilů nebo lodí apod. až po obrovské aerosolové generátory schopné střežit 

prostor až 134 m3. Takhle neobvykle velký generátor nabízí firma Salamandra Safety. 

Nejčastější provedení aerosolových generátorů jsou varianty, které jsou schopné chránit 

prostory 2 m3 nebo 20 m3. 

V poslední době se objevují speciální upravené aerosolové generátory. Jedná se o tzv. 

aerosolové granáty. Systém s názvem DSPA-5 (Dry Sprinkler Powder Aerosol) je to ruční 

hasící prostředek, který se aktivuje podobně jako granát zatažením za lanko a následně se hodí 

do prostoru ohniska požáru. Granát obsahuje, stejně jako obvyklé generátory, látky vytvářející 

aerosol z kterých se po aktivaci vyvine hasící aerosol. Zařízení DSPA-5 obsahuje cca 3,3 kg 

těchto látek, které jsou schopny efektivně potlačit požár ve větraných prostorech o objemu  

40 m3. Pro uzavřené prostory můžeme počítat s objemem až 65 m3, kde bude granát ještě 

dostatečně účinný. 

Z provedených zkoušek je patrné, že použitím aerosolové jednotky se získá čas pro 

přípravu před prvním vstupem do místa požáru. Použití aerosolových granátů se snižuje 

množství použité vody k hašení a tím pádem dochází i k redukci následných škod vzniklé 

hašením.[13] 
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Mezi významnější dodavatele aerosolových generátorů bych ještě zmínil firmu 

Firestop a Dynameco. 

 

 
 

Obrázek č.  13: Různé varianty aerosolových generátorů 
 

6.6 Návrh aerosolového stabilního hasícího zařízení 
Aerosolové stabilní hasící zařízení je primárně navrhováno jako stabilní hasící zařízení 

pro objemové hašení s pokud možno dokonale utěsněným prostorem. Kdežto tunelová stavba  

je pravým opakem. Dokonale utěsněný prostor v místě tunelové trouby je prakticky nemožné 

dosáhnout. Aerosolové stabilní hasící zařízení nám poskytuje celou řadu výhod, které předčí 

nevýhody viz. kapitola 6.3. Pokusím se proto navrhnout aerosolové SHZ v kombinaci s jiným 

stabilním hasícím zařízením, kde aerosolové SHZ bude využito jako hlavní hasící zařízení 

k rychlému potlačení požáru a k dohašovacím pracem se využije jiného hasícího prostředku. 

6.6.1 Legislativa 
Při návrhu zařízení nám jako hlavní normativní dokumenty budou sloužit: v první řadě 

směrnice rady evropského parlamentu a rady 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě, dále je to ČSN 73 7507 – Projektování 

tunelů pozemních komunikací, ČSN P CEN/TR 15276-1:  Stabilní hasící zařízení – 

Aerosolová hasící zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty,  

ČSN P CEN/TR 15276-2: Stabilní hasící zařízení – Část 2: Navrhování, instalace, údržba, 

TP98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací. 
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6.6.2 Vhodnost použití AHZ v závislosti na druhu tunelu 
Silniční tunely můžeme rozdělit podle mnoha hledisek viz. kapitola 4.2. Nás však 

bude nejvíce zajímat délka tunelu, technologické vybavení tunelu a způsob vedení dopravy 

tunelem. Jelikož se za pomocí automobilové silniční dopravy přepravují také nebezpečné 

látky je třeba zohlednit i tohle hledisko. 

Krátké tunely jsou dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně začleněny do 

kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí a z toho nám plyne, že  není nutné vybavit tyto 

tunely stabilním hasícím zařízením. Z tohoto důvodu se budu zabývat jen tunely jejichž délka 

přesahuje 300 m. 

Ze zařazení tunelové stavby dle technického vybavení tunelu nám plyne, že tunely jež 

jsou zařazeny do kategorie TC viz kapitola 4.2.3 nemusí být vybaveny automatickými a 

tlačítkovými hlásiči požáru, rovněž se zde nepředpokládá vysoká intenzita dopravy vozidel za 

den. Do tunelů zařazených do kategorie TC je pouze doporučeno instalovat spojovací a 

dorozumívací zařízení, mezi které patří např. ozvučovaní zařízení, které by mohlo být snadno 

využito pro akustickou signalizaci před zahájením hašení aerosolem. Do těchto tunelů bych 

nedoporučil instalaci aerosolového stabilního hasícího zařízení. 

Tunely jsou také členěny podle toho co (jaké nebezpečné látky) lze jednotlivými 

tunely převážet. Vychází se z požadavků evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí ADR. Máme celkem 5 kategorií A až E viz. kapitola 4.3. Pokud je tunel 

zařazen do kategorie „A“ tak nám z toho plyne, že v případě instalace aerosolového stabilního 

hasícího zařízení by měli být provedeny odpovídající zkoušky hasebního aerosolu pro případ 

požáru látek viz. kapitola 5.4.6. A to hlavně z toho důvodu, že se zde mohou vyskytovat 

veškeré nebezpečné látky bez jakéhokoliv omezení. Jako jsou např. chemikálie schopné 

autotermního rozkladu (některé organické peroxidy) či pyroforní materiály (bílý fosfor).  

6.6.3 Vliv větrání na hašení 
Jedním z důležitých faktorů pro navržení aerosolového stabilního hasícího zařízení je 

způsob větrání tunelu. Primárně je totiž pro tento způsob hašení vyžadováno absolutní těsnosti 

prostoru s pokud možno žádným prouděním vzduchu. Proto pro zjevně netěsný prostor 

tunelové trouby budeme muset přijmout jistá opatření. 

Jako možné opatření (kompenzace) netěsnosti prostoru tunelové trouby s malou 

rychlostí proudění vzduchu je navýšení hasební koncentrace, což nám zajistí delší dobu po 

kterou se bude hasební aerosol vznášet v prostoru požáru, v požadované minimální hasební 

koncentraci.  
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Malých rychlostí proudění vzduchu lze dosáhnout v tunelech, které jsou větrány 

přirozeně a nemají velký výškový rozdíl mezi portály. Nenucené větrání se však využívá 

pouze u krátkých tunelů a u tunelů s maximální délkou 1000 m a intenzitou dopravy nižší než 

2000 vozidel za 24 hodin v jednom jízdním pruhu. 

Požadavku minimálních rychlostí proudění vzduchu by měly také vyhovovat tunely 

s příčným způsobem větrání. V případě požáru by se však musely uzavřít požární klapky na 

přívodním a odvodním kanálu nacházející se v blízkosti požáru po nezbytnou dobu hašení. Po 

aplikaci aerosolového hasiva a potlačení hoření by se měli otevřít požární klapky nad oblastí 

požáru a začít odsávat kouř. Zároveň by se mělo začít s aplikací druhého hasícího prostředku 

např. vodní mlhy, která bude mít za úkol ochladit povrchy a dohasit požár. Uzavření klapek 

by však mohlo zapříčinit enormní zakouření v tunelové troubě. Díky opětovnému otevření 

odsávacích klapek pouze nad prostorem požáru, by se kouř zpětně nasával z tunelové trouby a 

vracel se zpět k místu požáru, tím by se eliminovalo šíření kouře celou tunelovou troubou. 

U podélného větrání tunelu se nám nabízí hned několik možností jak dosáhnout 

snížení rychlosti proudění vzduchu. Jednou z variant je, že vypneme proudový ventilátor 

úplně a přestaneme na určitou potřebnou dobu hnát vzduch tunelem, aplikujeme aerosolové 

hasivo, které nám potlačí hoření a pak opět zapneme ventilátor a provedeme dohašování 

(ochlazení) jiným hasebním médiem. Nevýhodou je, že se po určitou dobu přestane odvádět 

kouř z místa požáru a může dojít k následném nahřívání okolních konstrukcí či ostatních 

hořlavých předmětů v blízkosti ohniska požáru. Opětovným spuštěním ventilátoru může dojít 

k opětovnému rozhoření se. Další variantou je, že se jeden ze dvou přilehlých ventilátorů 

přepne ze sání na výtlak a požene se tak vzduch proti sobě, tohle nám však může zapříčinit 

zvýšené turbulentní proudění vzduchu a tím pádem dojde k rychlejšímu rozptylu hasebního 

aerosolu. Rovněž může také dojít k podporování hoření zásobování požáru kyslíkem, proto se 

tahle varianta jeví jako nepoužitelná. Nejschůdnější variantou je nejspíše pouze snížení otáček 

proudového ventilátoru a tím pádem omezení rychlosti proudění na minimum a poté aplikovat 

hasební aerosol. Hasící koncentrace však musí být dostatečně navýšena, aby bylo hašení 

efektivní. 

U tunelů, které jsou větrány polopříčným systém větrání je možnost využití 

aerosolového stabilního hasícího zařízení velmi podobné s příčným způsobem větrání. 

V případě požáru musíme uzavřít přívodní otvory a nejbližší odvodní výústky (komíny), po 

minimální požadovanou dobu hašení, s tím rozdílem a výhodou, že tunel bývá rozdělen do 
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více větracích úseků a tím pádem je možnost snadného zabránění šíření kouře skrze celou 

tunelovou troubu a lze efektivněji odvětrat zplodiny hoření. 

6.6.4 Aktivace a provoz systému 
Účinnost hašení aerosolovým stabilním hasícím zařízením nám může také ovlivnit 

způsob vedení dopravy. Pokud se v tunelové troubě nachází pouze jednosměrný způsob 

dopravy vozidel vzniká tzv. pístový efekt. Vozidla v podstatě vyplňují průjezdný průřez a 

tlačí před sebou vzduch tunelem. V dlouhých nebo středních tunelech by mohl nastat problém 

odfouknutí potřebné hasební koncentrace. Doprava se nám totiž nepodaří zastavit ihned. Proto 

musíme zavést zpoždění aktivace hašení. 

V tunelových troubách, kde se vyskytuje obousměrný způsob dopravy vozidel může 

docházet k turbulentnímu proudění vzduchu v důsledku proti směrného pohybu vozidel. Míra 

turbulence však není tak vysoká, aby nějak ovlivnila hašení aerosolem, proto ji můžeme 

zanedbat. 

Krátce po vypuknutí požáru se předpokládá, že se v blízkosti prostoru požáru budou 

vyskytovat osoby. I když je hašení aerosolem pro člověka netoxické mohou se vyskytovat 

různá nebezpečí viz kapitola 5.6.2. Nedoporučuje se spouštět hašení v přítomnosti osob. 

Z tohoto důvodu se musí generátory aerosolu spustit s časovou prodlevou. Časová prodleva 

spuštění aerosolových generátorů je odvislá od návrhu evakuace osob z tunelu. Aktivace 

generátoru se může provést několika způsoby. 

Jedním ze způsobů je manuálně pomocí tlačítka nacházející se v prostoru hašení nebo 

lépe, tlačítko by se umístilo do kabiny SOS. Jenomže i kdyby jsme nastavili časové zpoždění 

po zmáčknutí tlačítka nic nám nezaručí, že se v prostoru hašení nebudou vyskytovat lidé. 

Proto není tento způsob spuštění příliš vhodný. 

 Další variantou je aktivace generátoru automaticky a to po vyhodnocení stavu 

POŽÁR za pomocí detekčních čidel a zařízení. Narážíme zde však na stejný problém. Rovněž 

zde by nám nastavení zpoždění aktivace generátoru nezaručilo, že se v prostoru hašení 

nebudou vyskytovat osoby.  

Dalším způsobem aktivace aerosolových generátorů je obsluhou tunelu. Proškolená 

osoba, která by se nacházela ve velínu tunelu nebo na kontrolním stanovišti by měla 

k dispozici kamerový systém tunelu (nejlépe kdyby byly kamery vybaveny detekcí osob) a ta 

by po obdržení signálu POŽÁR a vyhodnocení zda se v místě hašení nachází osoby na dálku 
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spustila generátory aerosolu. Tato varianta je využitelná pouze v tunelech s video dohledem a 

stálou službou. Jedná se však o nejspolehlivější způsob aktivace aerosolových generátorů.  

Veškeré spuštění generátoru by mělo být doprovázeno varovným akustickým a 

světelným signálem. 
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7 Závěr 
Aerosolového stabilního hasícího zařízení se doposud převážně využívá pro objemové 

hašení v uzavřených a těsných prostorech. V diplomové práci jsem se však snažil najít  jiné 

uplatnění tohoto hasícího zařízení. Zkoumal jsem možnost instalace AHZ do silničních tunelů 

a došel jsem k závěru, že aerosolové stabilní hasící zařízení není možné instalovat jako 

samostatné hasící zařízení a to hlavně z důvodu, že AHZ nemá chladící efekt. Můžeme ho 

však využít v kombinaci s jiným hasícím zařízením které disponuje chladícím efektem, např. 

s mlhovým stabilním hasícím zařízením. 

Využitím aerosolového stabilního hasícího zařízení získáme mnoho výhod, mezi které 

patří především velmi rychlé potlačení plamenného hoření, nenáročná instalace, údržba 

zařízení a nezávadnost zařízení vůči životnímu prostředí. 

Návrh aerosolového stabilního zařízení provádí zkušený projektant (obvykle 

zaměstnanec firmy vyrábějící generátory aerosolu). Projektant provede výpočet potřebné 

hasící intenzity dodávky (hasební koncentrace), určí počet, velikost a rozmístění generátorů 

aerosolu, které se do střeženého prostoru nainstalují. 

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje možnost instalace aerosolové stabilního 

hasícího zařízení je způsob větrání v tunelu. Pro instalaci aerosolového stabilního hasícího 

zařízení se jako nejvýhodnější jeví systém podélného větrání tunelu, kde by mělo postačit 

pouze snížit rychlost proudění vzduchu, před aplikací aerosolu do střeženého prostoru. Poté 

co hasební aerosol srazí plameny a potlačí plamenné hoření, musí dojít k aktivaci druhého 

hasícího zařízení např. mlhového stabilního hasícího zařízení, které se použije pro ochlazení 

požářiště a provede se tak likvidace požáru. Podélný systém větrání se však využívá pouze u 

tunelů maximální délky do 3000 m. Pro delší tunely je nejčastějším způsobem větrání 

polopříčné větrání. U těchto tunelů je použití AHZ také možné, avšak musí se přijmout jistá 

opatření jako uzavírání a otevírání požárních klapek v jednotlivých úsecích tunelu, což může 

vést k většímu vývinu a šíření kouře tunelovou troubou. 

Instalace aerosolového stabilního hasícího zařízení připadá v úvahu do střeních a 

dlouhých tunelů tj. do tunelů o minimální délce 300 m, které jsou z hlediska technického 

vybavení zařazeny do kategorie TA a TB.  

Jako efektivní se ukazuje dosáhnou hasící intenzity dodávky hasiva (hasební 

koncentrace) alespoň 50 g.m-3 po celou požadovanou dobu udržování hasící intenzity 

dodávky hasiva. I když je aerosol netoxický nedoporučuje se jim hasit v přítomnosti osob a to 

hlavě z důvodu snížení viditelnosti při spuštění generátoru aerosolu a případné ztráty 
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orientace. Musí být proto zavedeno zpoždění hašení od detekce požáru. Nejlépe aby 

generátory aerosolu aktivovala pověřená a proškolená osoba, která by nejdříve vizuálně za 

pomocí kamerového systému zkontrolovala přítomnost osob. Až by se v prostoru hašení 

nikdo nevyskytoval, mohla by poté aktivovat generátory a začít s hašením. Z tohle plyne, že 

by se aerosolové stabilní hasící zařízení mělo instalovat pouze do tunelů, které disponují 

video dohledem se stálou službou. Před spuštěním i během provozu generátorů aerosolu by 

mělo být doprovázeno varovným akustickým a světelným signálem. 

Využití aerosolového stabilního hasícího zařízení bych doporučil pokud by byly 

splněny následující podmínky: 

- Instalace pouze v kombinaci s jiným hasícím zařízením které využívá k hašení 

chladícího efektu, 

- střední a dlouhé tunely (minimální délky 300 m), 

- nejlépe s podélným nebo případně polopříčným systémem větrání, 

- technické vybavenosti tunelu kategorie TB a TC, 

- tunel s video dohledem a stálou službou. 
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