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Anotace
VALOUCH, M. Využití požárně bezpečnostního zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek

PO: diplomová práce, VŠB - TU Ostrava, 2010,  69 s.

Klíčová slova: požárně bezpečnostní zařízení, zařízení pro protipožární zásah, požár,

odvětrávací zařízení, jednotka požární ochrany.

Diplomová práce přináší přehled nejpoužívanějších požárně bezpečnostních zařízení (dále

PBZ). Cílem není podrobný popis, ale seznámení s funkcí a použitím, především hledání

možného zlepšení využitelnosti těchto zařízení při zásahu jednotek požární ochrany (dále

JPO). Práce dále seznamuje s jednotlivými druhy zařízení pro protipožární zásah, poukazuje

na možné nedostatky a hledá jejich řešení. Část práce je věnována definici požáru,

podmínkám jeho rozvoje a nebezpečí, které požár provází z hlediska zasahujících JPO.

Pomocí modelovacích softwarových programů je provedeno porovnání vybraných veličin ve

zvoleném objektu při použití odvětrávacího zřízení a bez jeho použití. Výsledkem práce bude

návrh metodického listu pro odbornou přípravu JPO se zaměřením na využití PBZ a zařízení

pro protipožární zásah.

Annotation
VALOUCH, M. Utilization of fire-safety devices from the point of view of tactics for fire
brigade interve: thesis, VSB - TU Ostrava, 2010, 69 p.

Key words: fire safety devices, devices for fire-fighting action, fire, fire ventilation, fire
brigade.

Thesis brings summary of the most widely used fire safety devices (next FSD). There is not

detailed description, but acquaintance with function and using, especially searching of

possible improvement in usage of these devices at hit of fire brigade (next FB). Thesis further

acquaints with individual kind of devices for fire-fighting action, it shows on potential

deficiencies  and  tries  to  solve  it.  Part  of  the  work  is  dedicated  to  definition  of  the  fire  and

describes conditions of his development and danger that the fire brings in the view of the FB.

By using a special model software is performed comparison of choice magnitude in the select

property, when the system of fire ventilation is in use and when it is not. Output of the thesis

will  be  a  methodical  leaf  for  a  special  preparation  of  FB,  with  a  view to  usage  of  FSD and

devices for fire-fighting action.
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Seznam zkratek

CAS - cisternová automobilová stříkačka,

DZP - dokumentace zdolávání požáru,

EPS - elektronická požární signalizace,

FDS - fire dynamics simulator - modelovací software,

HZS - hasičský záchranný sbor,

CHÚC - chráněná úniková cesta,

JPO - jednotka požární ochrany,

KTPO - klíčový trezor požární ochrany,

OPPO - obslužný pult požární ochrany,

PBZ - požárně bezpečnostní zařízení,

PDA - personal digital assistant - osobní digitální pomocník,

PCO - pult centralizované ochrany,

PO - požární ochrana,

PSHZ - polostabilní hasící zařízení,

SHZ - stabilní hasící zařízení,

SMV - smokeview - vizualizační software,

SPD - státní požární dozor,

SpHZ - sprinklerové hasící zařízení,

SSHZ - samočinné stabilní hasící zařízení,

VZ - velitel zásahu,

VZT - vzduchotechnika,

ZDP - zařízení dálkového přenosu,

ZOKT - zařízení odvodu kouře a tepla.
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1. Úvod
Moderní trendy výstavby přináší stále složitější a rozsáhlejší objekty, které mají

multifunkční charakter použití. Výstavba jednoúčelových budov, jako např. bytových,

administrativních, obchodních, shromažďovacích (divadla, kina, hotely, restaurace), se

v dnešní době stává stále méně častou. Spíše se setkáváme se stavbami,  které kombinují výše

jmenované jednoúčelové budovy „pod jednu střechu“. Jedná se tedy o multikomplexní

budovy, které spojují celou řadu uživatelských vlastností.

Setkáváme se zde s velkou koncentrací osob, prodejem a skladováním nejrůznějších druhů

zboží, poskytují se zde služby či kulturní vyžití. Různorodému využití těchto budov odpovídá

i vybavení, které je většinou velmi nákladné, zahrnuje luxusní interiéry, složitá technická

zařízení, nákladné výpočetní a informační technologie, které mnohdy několikanásobně

převyšují hodnotu samotné stavby. Je zřejmé, že soustředěním těchto různorodých vlastností

a kombinací jejich využitelnosti, je také riziko vzniku požáru vyšší, než tomu bývalo dříve

u jednoúčelových budov.

Podobně je třeba nahlížet i na nové průmyslové a výrobní objekty a komplexy. S tím

souvisí složitější podmínky zásahu a stejně tak se ztěžují podmínky bezpečné evakuace. Proto

je třeba zavádět složitější a promyšlenější systémy protipožární ochrany.

Zaměřením práce není vyčerpávající popis všech existujících PBZ, ale seznámení

s nejčastěji používanými zařízeními. Jejich hlavní funkce, základní popis jednotlivých prvků

systému, následný vliv na celkový průběh požáru a požární zásah. Chci se především zaměřit

na použití těchto zařízení v objektech s občanským využitím, kde je prioritou ochrana osob,

na rozdíl od  využití těchto zařízení v průmyslu, kde je naopak kladen větší důraz na ochranu

majetku  a technického vybavení objektu.

Z existujících PBZ se budu věnovat stabilnímu hasícímu zařízení (dále SHZ),

jeho rozdělení dle funkce a druhu hasiva. Zhodnotím možnosti využití vodních zdrojů těchto

zařízení pro JPO pro případné zásobování cisternových automobilových stříkaček (dále CAS).

Stejně tak popíši možnosti zásobování vodních nádrží SHZ vnějšími přípojnými místy od

CAS.
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Dále popíši detekční systémy, které ohlašují případný vzniklý požár, ke kterým patří

elektrická požární signalizace (dále EPS). Přiblížím její další dodatkové funkce, jako např.

zařízení dálkové přenosu (dále ZDP),  možné užití grafické nadstavby ve formě informačních

tabel a panelů. Zhodnotím možnosti sjednocení použití a zlepšení podmínek využitelnosti

dostupných nadstavbových zařízení EPS v podmínkách zásahu JPO.

V dílčí části práce se budu věnovat popisu funkce a použití ZOKT. Zvážím možnosti

manuálního ovládání ZOKT zařízeními určenými zasahujícím JPO a ostatním osobám. Popíši

další technické prostředky umožňující odvětrání objektu při požáru, které jsou ve výbavě JPO.

U všech odvětracích zařízení zvážím rizika a nejvhodnější podmínky použití z hlediska

taktiky použití JPO.

Obdobně jako u PBZ bude postupováno v případě popisu zařízení pro protipožární zásah,

kde se předpokládá přímé využití JPO. V některých případech může  nesprávné využití těchto

zařízení způsobit rozšíření požáru nebo zranění zasahujících hasičů. Navrhnu opatření, která

by tomu zabránila nebo důsledky minimalizovala.

Cílem práce je vytvořit metodický list (viz. příloha číslo 1), ve kterém budou uvedeny

zásady použití výše zmíněných zařízení, z pohledu možného využití při zásahu JPO.

Především manuální ovládání určitých druhů PBZ, z toho vyplývající podmínky taktiky

zásahu,  včetně možného  hrozícího  nebezpečí.  Možnosti  spuštění  a  využití  určitých  PBZ,

především SHZ, zasahujícími hasiči jinak než je standardní.

Tyto podmínky budou teoreticky ověřeny pomocí modelovacích programů. Na

modelovém požáru v objektu, kdy dochází k jeho zakouření budou sledovány rozdílnosti

v předem definovaných veličinách, především teplota a viditelnost, při různých podmínkách

odvětrávání.
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2. Rešerše

Při hledání podkladů k mé práci jsem narazil na dostatek zahraniční i „domácí“ literatury

zabývající se požární bezpečností staveb, popisem PBZ, větráním objektů obecně i za

podmínek požáru. Pro popis zařízení pro protipožární zásah už byl výběr domácí literatury

užší, obdobná je situace v zahraničí. Téměř se mi nepodařilo dohledat literaturu jak domácí,

tak zahraniční, která by se komplexně zabývala problematikou provázanosti a využitelnosti

PBZ s podmínkami ovladatelnosti, z hlediska vedení požárního zásahu.

Jediným dokumentem, který zmiňuje provázanost z hlediska taktiky zásahu u určitých

zařízení, je konspekt odborné přípravy I  - Požáry výškových budov a jejich zdolávání.

Pro pochopení zákonitostí a podmínek zásahu v USA, především ve výškových budovách

a využitelnost některých zařízení pro protipožární zásah v daných podmínkách jsem využil:

AVILLO, A., L.: Fireground strategie, 1. vydání, Oklahoma: Pennwell Corporation, 2002.

477 s. ISBN: 0-87814-840-X

Kniha je rozdělena do 14 kapitol, ve kterých se postupně věnuje jednotlivým druhům

požárního zásahu a možným komplikacím z nich vyplývajících. Názorně uvádí nejčastější

chyby na konkrétních případech zásahu, doplněných fotografiemi a doporučuje nejvhodnější

postupy. Kniha zároveň slouží jako průvodce pro budoucí členy JPO v USA.

Pro popis jednotlivých druhů zařízení a náhled do problematiky projektové činnosti v ČR

jsem využil:

BEBČÁK, P.: Požárně bezpečnostní zařízení,  2.  rozšířené  vydání,  Ostrava:  Edice  SPBI

Spektrum, 2004. 130 s. ISBN: 80-86634-34-5

Kniha popisuje PBZ, část je věnována navrhování  a dimenzování těchto zařízení. Další části

knihy seznamují s jednotlivými druhy PBZ, jejich funkčností a možnostmi ovládání.

K řešení podmínek na požářišti, včetně vlastností kouře a možnosti jeho odvětrání z objektu

jsem využil:

BEBČÁK, P., DUDÁČEK, A., ŠENOVSKÝ, M.: Větrání objektů, 2. vydání, Ostrava:

Edice SPBI Spektrum, 2007. 201 s. ISBN: 978-80-7385-008-1

Kniha popisuje základní zákonitosti při větrání objektů. Dělí se na 3 části:
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1. část - teorie výměny plynů - fyzikální veličiny a podmínky větrání;

2. část - požární bezpečnost staveb - výměna plynů na požářišti;

3. část - výměna plynů při požáru - kouř a principy větrání.

Pro porovnání podmínek taktiky větrání objektů v Evropě a USA a z nich vyplývající opatření

při zásahu, včetně poznatků týkajících se modelování rozvoje požáru, jsem využil:

GRIMWOOD, P.: Euro firefighter, 1. vydání, Velká Británie: Jeremy Mills Publishing Ltd.,

2008. 352 s. ISBN: ISBN: 978-1-905217-06-9

Kniha popisuje chování a vlastnosti požáru, odvozuje hrozící  nebezpečí  pro zasahující

hasiče. Rozebírá podmínky odvětrání v budovách zasažených požárem a rozdílnosti v taktice,

především v Evropě a USA, včetně studií konkrétních zásahů. Část knihy popisuje simulování

podmínek jevu backdraft v lodních kontejnerech a jejich modelování pomocí softwaru FDS.

K popisu některých PBZ využívaných ve výškových budovách z hlediska taktiky zasahujících

JPO jsem využil:

Konspekt odborné přípravy I. - Požáry výškových budov a jejich zdolávání [online].

URL: < http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=36004&docType=&chnum=13/>

Uvedený dokument seznamuje s požárně bezpečnostními opatřeními ve vztahu k taktice

zásahu. Seznamuje s PBZ typickými pro výškové budovy a zásady taktiky pro jejich využití

z hlediska JPO, upozorňuje na typická nebezpečí při jejich nevhodném používání. V závěru

jsou uvedeny rozbory taktiky zásahu JPO při skutečných požárech ve výškových budovách.

Metodické listy bojového řádu jednotek požární ochrany [online].

URL: < http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-

491249.aspx/>

Popisují taktické zásady zásahu jednotek při definovaných podmínkách. V mé práci jsem

využil především metodické listy z kapitol: N - nebezpečí, P - požár.

Pro popis zařízení pro protipožární zásah a upřesnění podmínek použití PBZ jsem využil

kodex norem řady 73 08 ..  - Požární bezpečnost staveb.
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3. Všeobecná charakteristika požáru
Požár  je každé nežádoucí hoření, při kterém dochází k usmrcení či zranění osob nebo

zvířat nebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření,

při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně

ohroženy [42].

Jedná se o komplexní fenomén, jehož chování a podmínky šíření v uzavřeném prostoru

závisí na mnoha aspektech jako je: požární zatížení, rozměry a geometrie objektu, ventilační

parametry [23].

Při požáru vznikají tyto základní produkty: teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené plyny

a nespálený tuhý zbytek - popel.

3.1 Fáze požáru

Podle stupně rozvinutí, dělíme požár na jednotlivé fáze (obr. č. 1): počáteční fázi, fázi

volného rozvoje požáru, fázi ustáleného hoření a fázi doutnání. Fáze požáru v uzavřené

budově jsou především důležité pro určení podmínek větrání.

Obr. č. 1  - Fáze požáru [33]

I. fáze - počáteční fáze, vznik požáru

 Počáteční fáze je nejranější fází požáru, která začíná iniciací. Oheň je plošně omezen na

vznícený hořlavý materiál. Obsah kyslíku ve vzduchu ještě není znatelně snížen. Teplota

plamene  může  dosahovat  až  teploty  600°C  [40].  Podle  statistických  údajů trvá  tato  fáze

obvykle 3 až 10 minut. Intenzita hoření je ještě poměrně malá - požárem je zasažena pouze

část hořlavých materiálů, proto je tato fáze nejvhodnější pro zahájení hasebních prací. Hrozí

však nebezpečí vzniku jevu rollover. Pro dostatečné odvětrání postačí pouhé otevření okna

v místnosti zasažené požárem.
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3.2 Rollover

  K tomuto jevu dochází, když se nespálené hořlavé plyny, uvolněné při počáteční fázi a ve

fázi volného rozvoje požáru nahromadí v úrovni stropu. Tyto plyny zahřáté nad svou teplotu

vznícení jsou vytlačovány ven z hořící místnosti do nezasažených oblastí, kde se mísí se

vzduchem [40]. Jakmile dosáhnou ve směsi se vzduchem hořlavé koncentrace, dojde k jejich

vznícení a fronta požáru se velmi rychle rozšiřuje a "odvaluje" se po stropu.

II. fáze - volný rozvoj požáru

Zjednodušeně lze tuto fázi požáru považovat za fázi s dostatečným množstvím kyslíku

a hořlavých látek pro šíření požáru. Zpočátku této fáze je vzduch přisávaný do plamenů

bohatý na kyslík. Ohřáté plyny se rozšiřují shora dolů a vytlačují chladnější vzduch do nižších

úrovní. Horké zplodiny požáru mohou iniciovat všechny hořlavé materiály v horních částech

místnosti. V této době může teplota v horních částech místnosti přesáhnout 700oC [40].

Situace na místě požáru v této fázi již bývá velmi složitá a vyžaduje vysoké nároky na

organizaci hasebních prací, zvláště blíži-li se požár k závěru této fáze. Kovové konstrukce

ztrácejí pevnost a hrozí akutní nebezpečí jejich zřícení. Přítomnost spalin a horkého vzduchu

nutí hasiče držet se nízko u podlahy a používat ochranné dýchací přístroje.

III. fáze - ustálené hoření, plně rozvinutý požár

Tato fáze je charakterizovaná intenzivním hořením za stabilizovaných parametrů požáru,

které dosahují maximálních hodnot, hoří až 80 %  hořlavého materiálu. Plameny je zachvácen

celý prostor, v místnosti je vysoká teplota a intenzivní vyhořívání hořlavého materiálu

pokračuje až do doby, kdy začíná docházet kyslík potřebný pro reakci s hořlavou látkou [23].

Zásah jednotek se zaměřuje na ochlazování a ochranu okolních objektů. Velitel zásahu

(dále VZ) musí rozhodnout, zda bude na hořícím objektu prováděn zásah, nebo bude-li

vhodnější zasažený objekt nechat zcela vyhořet. V této fázi požárů hrozí nebezpečí vzniku

jevu flashover.

3.3 Flashover

K tomuto jevu dochází v případě současného vznícení všech hořlavých materiálů

v místnosti. S probíhajícím požárem je celý prostor místnosti postupně nahříván až k teplotám

vznícení jednotlivých materiálů. Po dosažení tohoto bodu nastane současná iniciace a plocha

je celkově pohlcena požárem. Současná iniciace je většinou okamžitá a může být velmi

dramatická, neboť dochází k prudkému zvýšení teploty v místnosti až na 1100oC [23].
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V místnosti již není teplotní rozvrstvení (tzn. nejvyšší teplota u stropu, u podlahy relativně

nízká), ale teplota je velmi vysoká v celém objemu místnosti. Vyhnout se jevu flashover je

možné zchlazením stropních prostor i obsahu místnosti pod teploty vzplanutí jednotlivých

materiálů a účinným a včasným odvětráním [40].

Rozdíl mezi jevem flashover a rollover spočívá v tom, že při rollover hoří pouze plyny

v horních částech místnosti a je zachováno teplotní rozvrstvení.

IV. fáze - dohořívání, doutnání

Čtvrtá fáze je charakteristická nedostatečným množstvím okysličovadla nutného pro

reakci s hořlavou látkou. Pokud je prostor dostatečně vzduchotěsný, může v této fázi

plamenné hoření ustat. V takovém případě dochází ke žhnutí - sálající žhavý popel. Místnost

se postupně zaplňuje hustým kouřem a požárními plyny až do určité hranice, kdy kouř díky

relativnímu přetlaku proniká všemi škvírami a trhlinami. Teplota v místnosti se pohybuje

okolo 600oC [23]. Vhodné odvětrání v této fázi umožní neškodné odvedení hořlavých plynů

a zabrání jevu backdraft.

3.4 Backdraft
Backdraft je prudké, téměř okamžité hoření hořlavých plynů, částic uhlíku a dehtových

výparů uvolňovaných materiály, které hořely při nedostatku kyslíku.

K tomuto jevu může dojít v pozdní fázi volného rozvoje požáru nebo ve fázi dohořívání

při nedostatku kyslíku. Teplo je neustále uvolňováno, nespálené uhlíkové částice a jiné

hořlavé produkty mohou způsobit okamžité hoření, je-li nějakým způsobem dodán kyslík.

Nejčastěji se jedná o nevhodné větrání, otevření dveří či rozbití okna, které může přivést

kyslík a způsobit plamenné hoření, které svou rychlostí může přerůst až k explozi.

Uhlík, velmi rozšířený přírodní prvek, je zastoupený ve dřevě, plastech, ropných

produktech a všech organických hmotách. Pokud tyto materiály hoří při dostatku vzdušného

kyslíku, produkovaný CO reaguje s dostupným kyslíkem na formu CO2. Pokud je obsah

kyslíku omezený, část nebo všechen CO se nemůže s kyslíkem slučovat. Za těchto okolností

je samotný uhlík uvolňován v kouři. Varujícím příznakem možného vzniku jevu backdraft je

hustý, černý, uhlíkem nasycený kouř v uzavřeném prostoru. Pokud je do prostoru přiváděn

kyslík, reaguje s uhlíkem a kouř se stává méně černým, získává žlutý až šedožlutý odstín [23].
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Z praktického hlediska lze pro JPO nebezpečí vzniku backdraftu identifikovat dle

následujících příznaků [28]:

o zdi a skla na pohmat horké;

o žlutošedý kouř unikající v obláčcích z oken a dveří;

o svistot vzduchu nasávaného do místnosti;

o vibrující skleněné výplně;

o skla pokrytá sazemi;

o není vidět plamen v místnosti;

o náhlý, prudký pohyb vzduchu a kouře dovnitř místnosti při jejím otevření.

4. Kouř
Je definován jako disperzní směs plynných zplodin požáru, nespálených tuhých částic

o velikostech 10-5 až 10-7 cm, zkondenzovaných látek a velkého množství vzduchu [4].

S kouřem se setkáme u všech požárů, může obsahovat stovky různých chemických látek

v závislosti na typu hořícího materiálu. Zplodiny hoření se nejčastěji nacházejí v prostoru

obklopujícím pásmo hoření a vytvářejí určitý stupeň zakouření, odvádějí hlavní část tepla

uvolněného hořením. Zplodiny teplem expandují, stávají se lehčími než okolní vzduch

a stoupají ve formě sloupce [23].

Vlastnosti kouře

Jsou ovlivňovány množstvím činitelů. Největší vliv má samotná hořící látka a průběh

hoření. V závislosti na množství kyslíku probíhá dokonalé, nebo nedokonalé spalování.

Při požáru nejčastěji hoří organické látky tvořené uhlíkem, vodíkem a kyslíkem. Proto

kouř často obsahuje oxid uhelnatý a uhličitý, vodní páru, dusík, kyslík, uhlík a neshořelé

zbytky [4].

Samotná tvorba kouře závisí na schopnosti látek kouř uvolňovat a rychlosti vyhořívání.

Hustota kouře pak závisí jak na množství pevných částeček obsažených v kouři, tak na

intenzitě výměny plynů. Při velké intenzitě výměny plynů dochází ke zřeďování kouře, klesá

tak jeho hustota. Kouř o největší hustotě vzniká při požáru v uzavřených prostorách,

především pod střechou místností zasažených požárem.

Dělení pásma zakouření

Pásmo zakouření lze dle pohybu kouře rozdělit do dvou zón:
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o zóna horkého kouře

o zóna studeného kouře

Zóna horkého kouře

Do této zóny zahrnujeme prostory, kde kouř vlivem vysoké teploty a rozdílné hustoty

stoupá ke stropu. Naopak čistý, méně znečištěný vzduch je vtlačován do spodní části

místnosti. Nejčastěji tato situace nastává v místnosti, kde se nachází ohnisko požáru. Zóna

horkého kouře se může vyskytovat i v přilehlých chodbách a místnostech, což je ovlivněno

množstvím tepla produkovaného požárem, velikostí a orientací propojovacích otvorů [4].

Pohyb kouře v horké zóně

Od ohniska požáru stoupá kouř v místnosti ve formě sloupce ke stropu. U stropu se

sloupec kouře začne horizontálně rozšiřovat a postupně pokrývat celou plochu stropu.

V důsledku rozdílné hustoty kouře a chladnějšího vzduchu pod touto vrstvou, vzniká

v zakouřené horní části místnosti přetlak a v dolní části se vytváří podtlak.

S přibývajícím množstvím kouře v čase se začíná kouř od stropu šířit směrem k podlaze.

Přetlak se zmenšuje se svislou vzdáleností od stropu, velikost podtlaku klesá s rostoucí

svislou vzdáleností od podlahy. Ve spodní úrovni vrstvy kouře se tyto tlaky vyrovnávají, je

zde tzv. neutrální tlaková rovina, jejíž tlak odpovídá tlaku vně místnosti [23].

Zóna studeného kouře

 Zahrnuje prostory v budově, ve kterých se kouř sdílením tepla s okolím již natolik

ochladil, že jeho hustota je srovnatelná s okolním vzduchem [4]. Pohyb kouře zde převážně

ovlivňují vnější síly, jako je komínový efekt, vzduchotechnická zařízení a vítr. Studený kouř

má podobné fyzikální vlastnosti jako jakékoli jiné vzdušné nečistoty.

Pohyb kouře ve studené zóně

 K vlastnímu ochlazování dochází sdílením tepla s okolním vzduchem, přestupem tepla do

stavebních konstrukcí a sáláním. K největšímu ochlazení dochází při průchodu kouře malými

škvírami, v porovnání s průchodem většími otvory. Naopak k nejmenšímu ochlazení dochází

při pohybu kouře svislými šachtami (instalační a výtahové šachty, schodišťové prostory),

sdílení tepla s okolním vzduchem je zanedbatelně malé. Kouř je tak schopen svislými

šachtami urazit značnou vzdálenost, aniž by se podstatně ochladil [4].
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4.1 Výměna plynů

Pokud se v místnosti nachází dostatek hořlavého materiálu, pak bude pohyb kouře záviset

na výměně vzduchu s okolím následovně:

o těšně uzavřená místnost - neutrální tlaková rovina bude klesat až nad podlahu, celá

místnost se zaplní  kouřem. Hoření ustane z důvodu nedostatku kyslíku;

o místnost s jedním nebo více otvory - neutrální tlaková rovina se ustaví v takové

výšce nad podlahou, kdy bude hmotnostní průtok přiváděných plynů (vzduchu)

odpovídat hmotnostnímu průtoku plynů z místnosti odvedených (kouře).

Neutrální pásmo

Neutrální rovina je teoretické označení pro rozdělení hladiny plynů klesajících od stropu

směrem k podlaze, vznikajících při požáru v objektu. Přesnější vyjádření je neutrální pásmo,

jeho poloha se neustále mění v závislosti na umístění a množství otvorů v plášti objektu.

Vlastnosti neutrálního pásma a znalost jeho chování má velký význam pro uskutečnění

evakuace osob [3]. Při používání ZOKT či jiných technických prostředků pro odvětrání kouře

se snažíme o udržení neutrálního pásma v takové výšce nad podlahou, abychom zajistili

bezkouřovou vrstvu bezpečnou pro opuštění ohroženého prostoru, což je minimálně 2,5 m.

4.2 Nebezpečí pro JPO vyplývající ze zplodin hoření
V průběhu požáru hrozí zasahujícím hasičům a postiženým osobám tato čtyři nebezpečí,

spojená především s ovzduším v místě požáru: snížený obsah kyslíku, zvýšená teplota

prostředí, kouř, toxicita vznikajících plynů a par.

Snížený obsah kyslíku

Během hoření dochází ke spalování kyslíku a k vytlačování vzduchu zplodinami hoření.

Normální obsah kyslíku v ovzduší je 21 %, ale již při koncentraci pod 18 % pociťuje lidský

organismus nedostatek kyslíku [28]. S dalším snižování množství kyslíku postupně dochází

ke zhoršené koordinaci, bolestem hlavy, bezvědomí. Při poklesu kyslíku pod hranici 6 %

může dojít po několika minutách k úmrtí v důsledku udušení a selhání srdce.

Zvýšená teplota prostředí

Vdechnutí horkých zplodin hoření může poškodit dýchací cesty, je-li horký vzduch navíc

nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ještě výraznější. Důsledkem vdechnutí
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vzduchu o teplotě kolem 50 °C může být vážné snížení krevního tlaku a selhání oběhového

systému, edém plic, který v nejhorším případě končí smrtí následkem udušení [28].

Zasahující hasiči proto musí používat izolační dýchací přístroje a striktně dodržovat

základní zásady taktiky zásahu pro jejich používání.

Toxické zplodiny

Mezi nejčastější toxické plyny, se kterými se lze setkat u požárů, patří zejména oxid

uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), nitrozní plyny (NOx), chlorovodík (HCl), kyanovodík

(HCN) a fosgen (COCl2) [28].

Zasahující hasiči proto musí používat izolační dýchací přístroje a vícevrstvé zásahové

oděvy nejen během samotného hašení požáru, ale i během likvidačních prací až do té doby,

dokud není jisté, že v ovzduší na požářišti již nejsou žádné saze a zvířený prach.

5. Požárně bezpečnostní zařízení
Jedná se o systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární

bezpečnost stavby nebo jiného zařízení [40].

Požární bezpečnost staveb (dále PBS) je tvořena dvěma základními prvky [6]:

Ø pasivním (obr. č. 2);

Ø aktivním požárním zabezpečením (obr. č. 3).

      Obr. č. 2 - Pasivní opatření [30]               Obr. č. 3 - Aktivní opatření [30]

Pasivní opatření je tvořeno především vhodným dispozičním řešením a volbou požárně

odolných stavebních konstrukcí, prvků a materiálů, které zajistí odolnost stavby vůči účinkům

požáru minimálně po stanovenou dobu. Rozčleněním objektu do požárních úseků
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(shromažďovací sály, atria, evakuační výtahy, instalační a výtahové šachty, atp.)

a optimálním návrhem únikových cest. Každý požární úsek je řešen tak, aby se zabránilo

šíření požáru mimo tento úsek [6]. Jedná se tedy o opatření statického charakteru, které

zajišťuje stálou a více méně konstantní PBS po dobu její životnosti, bez dalších nutných

činností provozovatele budovy. Tato pasivní opatření však požár neuhasí.

 Aktivní opatření  zahrnuje „dynamické" systémy PBZ, které vytváří podmínky pro

úspěšnou evakuaci osob a účinný zásah JPO. Tyto systémy jsou tedy přímo určeny pro

bezprostřední detekci požáru a jeho následnou likvidaci nebo alespoň snížení následků

utlumením rozvoje požáru a jeho intenzity. Protipožární ochrana tohoto druhu vyžaduje od

provozovatele budovy trvalý a systematický dozor, kontrolu provozuschopnosti, údržbu,

opravy, případně modernizaci [19].

Vzájemná kombinace pasivního a aktivního požárního zabezpečení zvyšuje účinnost

ochrany objektu proti účinkům požáru.

5.1 Druhy PBZ

Mezi PBZ lze zařadit tato zařízení [42]:

o zařízení pro požární signalizaci (např. EPS, zařízení dálkového přenosu - ZDP,

zařízení pro detekci hořlavých plynů a par);

o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (stabilní - SHZ nebo polostabilní hasicí

zařízení - PSHZ, samočinné hasicí systémy);

o zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (ZOKT, kouřová klapka, kouřové

dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře);

o zařízení pro únik osob při požáru (požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení,

funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražná zařízení);

o zařízení pro zásobování požární vodou (vnější požární vodovod - nadzemní

a podzemní hydranty, plnicí místa a požární výtokové stojany, vnitřní požární

vodovod - nástěnné hydranty, hadicové a hydrantové systémy, nezavodněné požární

potrubí);

o zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapka, požární dveře a požární uzávěry

otvorů, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky);
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o náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti PBZ, zdroje nebo

zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro

zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru.

Vyhrazené druhy PBZ [42]:

o SHZ a PSHZ;

o ZOKT;

o EPS;

o ZDP;

o zařízení pro detekci hořlavých plynů a par;

o automatické protivýbuchové zařízení;

o požární klapky.

Projektování PBZ

Návrh PBZ je nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby. Projektování

vyhrazených PBZ se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, která

získala oprávnění k projektové činnosti. Při souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících

PBZ musí být projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority - pořadí a způsob

uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti. Koordinaci zajišťuje zpracovatel požárně

bezpečnostního řešení stavby. PBZ musí být pravidelně zkoušena a revidována, aby byla

jejich účinnost zajištěna po celou dobu provozu stavby [42].

5.2 Logická návaznost PBZ
Priorita a logická návaznost PBZ závisí na stanovených podmínkách vycházejících

především z charakteru prostoru, kde je zařízení instalováno. Při vzájemné návaznosti

hasících a odvětracích zařízení je vždy nutné přednostně posoudit podmínky evakuace

a zásahu [6].

Činnost SHZ snižuje rozsah požáru a množství uvolňovaného tepla. Ochlazuje horké

spaliny požáru a omezuje tak jejich přirozený vztlak. Zchlazené plyny neztrácejí toxicitu

a drží se u podlahy, což ohrožuje unikající osoby.

Při činnosti ZOKT dochází k odtékání toxických spalin, společně se snižuje teplota

a zlepšují podmínky viditelnosti v odvětrávaném prostoru. Do prostoru hoření se však dostává

„čerstvý“ vzduch, který může urychlit šíření požáru [19].
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Proto je velmi důležité správně nastavit logické a časové podmínky návaznosti

jednotlivých zařízení. Obecně lze logickou návaznost definovat takto:

o Upřednostnění činnosti ZOKT, poté spuštění SHZ - prioritní evakuace:

Ø prostory, kde se vyskytuje velké množství osob (shromažďovací  a komunikační

prostory, atria, obchodní centra, kina, atp.)

o Upřednostnění činnosti SHZ, poté spuštění ZOKT - prioritní uchránit majetek:

Ø prostory s vyšším požárním rizikem, menší hustotou osob a nákladnými

materiálními hodnotami (drahá výrobní zařízení automatizovaných technologií,

sklady, atp.)

5.3 Alternativní využití PBZ z pohledu taktiky JPO
Představme si situace, kdybychom PBZ využívali při požáru i jiné mimořádné události,

jiným, než „standardním“ způsobem.

Požár - uražením sprinklerové hlavice (tepelné pojistky) „násilně“ spustit SHZ:

Ø hašení v místě, kde ještě není překročena reakční teplota sprinklerů;

Ø vytvoření vodní clony pro zabránění šíření zplodin hoření od ohniska do dalších

prostorů.

Studená mimořádná  událost

Pod tímto pojmem si můžeme představit útok slzným plynem, či jinou dráždivou

chemickou látkou uvnitř objektu, kde se vyskytuje velká koncentrace osob.

Návrh řešení:

Ø vhodným výběrem skupiny sprinklerových hlavic a jejich rozbitím vytvořit

vodní clonu a zabránit tak dané látce v jejím dalším šíření do prostoru;

Ø pomocí manuálního ovládání uvést v činnost ZOKT a umožnit tak zvýšení

neutrálního pásma. Možnosti manuálního ovládání budou popsány dále

v kapitole zabývající se ZOKT;

Ø jedná-li se o ZOKT s přirozeným odvodem spalin, využít odvětrací otvory

a nasadit nucenou přetlakovou ventilaci pro odvedení dráždivé chemické látky

z objektu;

Ø rozbitím sprinklerové hlavice u východu ze zamořené oblasti vytvořit pomocí

zkrápění vodou „dekontaminaci“ zasažených osob, bez nutnosti záchytu
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kontaminátu. Nejedná se o dekontaminaci v pravém slova smyslu, nýbrž

o možnost smytí dráždivé látky z oděvu a především z očí.

Důležité z pohledu taktiky JPO

Ø nutné zvážit vhodnost výběru hlavice, či skupiny rozbíjených  hlavic, pro

správné splnění funkce clony, dle podmínek šíření kouře (dráždivé látky)

v daném objektu;

Ø vytvořená vodní clona ovlivní podmínky toku vzduchu uvnitř objektu, v případě

nasazení nucené ventilace.

5.4 Taktika použití PBZ z pohledu JPO v budoucnosti
 Tato kapitola přináší zamyšlení možného využití propojení PBZ s moderními

technologiemi 21. století. Při současných technických možnostech existuje velká variabilita

možného využití při zásahu. Technická zařízení jsou již k dispozici, jde jen o to, nastavit

funkce a definovat způsob použití při zásahu.

Dříve „vzácně“ používané moderní technické prostředky především z oblasti

elektrotechniky, jsou v dnešní době standardem. Tento trend neustálého technického rozvoje

a jeho využívání v nově vznikajících objektech se stále a velmi dynamicky rozvíjí. Lze tedy

očekávat, že i prostředky pro represivní zásah v těchto objektech musí „držet krok“ s tímto

dynamickým rozvojem.

Návrh propojení moderních technologií s PBZ v budoucnosti:

Při zásahu u vytipovaných objektů, které jsou rozsáhlé, se složitou vnitřní dispozicí. Může

se jednat o komplexy obchodních center, stejně tak o komplikované průmyslové objekty.

Po příjezdu JPO na místo požáru by se VZ po zadání kódu na kapesním počítači (PDA)

přihlásil k detekovanému signálu vysílaného od hořícího objektu. Tento kód by mohl být

jednotný v rámci hasebního obvodu či celého kraje, aktivní pouze v případě signalizace

požáru konkrétního objektu.

Po přihlášení a následném propojení s ústřednou EPS by bylo možné:

Ø získat základní údaje o budově, včetně grafického řešení se znázorněním místa,

kde došlo k aktivaci hlásiče a v jaké době;
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Ø informace o základním stavu protipožárních zařízeních - činnost SHZ či ZOKT -

forma přenosného obslužného pultu požární ochrany (dále OPPO) s možností

dálkového ovládání připojených zařízení;

Ø zjednodušená elektronická forma dokumentace zdolávání požáru (dále DZP) -

obsah definován dle požadavků hasičů, sjednocené podmínky pro dané objekty

v celé ČR;

Ø možnost navigování pomocí GPS modulu integrovaného v PDA přímo k ohnisku

požáru nejkratší bezpečnou cestou v objektu;

Ø možnost otevírání dveřích elektronických zámků pomocí PDA - nahrazení

generálního klíče.

V praxi je výše popsaný návrh závislý na vytvoření vhodného a především vysoce

spolehlivého softwarového zázemí, které by synchronizovalo výše zmíněné operace. Dále na

vytvoření elektronických databází zahrnujících informace důležité z hlediska zásahu -

grafické zobrazení objektu, elektronická forma DZP.

Vše je limitováno velmi vysokou finanční náročností ze strany investora na samotnou

realizaci, vytvoření potřebných databází a především zajištění jejich aktuálnosti.

6. Elektrická požární signalizace
EPS slouží ke včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci navazujících zařízení,

které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému

protipožární ochrany objektů [6].

Základní části EPS jsou [14]:

o hlásiče požáru;

o ústředny EPS;

o doplňující zařízení EPS.

EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo

v objektu nebo pomocí ZDP, předává signál na stanoviště pultu centralizované ochrany (dále

PCO), který je umístěn nejčastěji u HZS, nebo u soukromých bezpečnostních agentur.
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Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než

zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku

požáru zajišťují detektory založené na různých principech.

Na výstupy ústředen EPS mohou být napojena ovládání od zařízení zabraňujících

rozšíření požáru jako jsou např. ZOKT, SHZ, požární uzávěry otvorů, výtahy, vypínání

elektrického proudu pro zařízení,  přetlakové ventilátory, posilovací čerpadla,  apod. [27].

6.1 Hlásiče požáru
Zařízení sloužící pro sledování, měření a vyhodnocování daných fyzikálních parametrů

a jejich změn, které provází vznik požáru.

Hlásiče lze rozdělit podle způsobu uvedení do činnosti [3, 14]:

Ø tlačítkové   -  při promáčknutí čelního skla se sepne spínač - nereagují na změnu

fyzikálních parametrů, ale jsou ovládány člověkem. Umísťují se tam,

kde je stálá přítomnost personálu, do únikových prostor, apod.;

Ø samočinné  -  na základě změn sledovaných fyzikálních veličin se uvedou do

poplachového stavu, bez zásahu člověka. Hlásiče reagují buď na

přítomnost teploty, nebo kouře.

6.2 Ústředny EPS
Zařízení, které přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály hlásičů, signalizuje

a vysílá informace o vlastním provozním stavu, ovládá doplňující zařízení EPS a přímo či

nepřímo ovládá zařízení bránící rozšíření požáru, případně provádějící protipožární zásah.

V případě rozsáhlých systémů EPS je třeba použít větší počet ústředen [16].

Na displeji ústředny EPS jsou zobrazeny informační výstupy ústředny (obr. č. 4).

Identifikace poplachového stavu je zobrazena v okně "požár" s příslušnými informacemi.

U více poplachů v systému zobrazuje okno "požár" první a poslední poplach. Stavové okno

zobrazuje počet poruch, vypnutí, atp. Hlavní okno zobrazuje paměť událostí, informační

texty, menu a identifikaci prvků [29].

Obr. č. 4 - Displej ústředny EPS [29]
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Signalizace poplachu

Kromě vyhodnocení signalizace požár, musí ústředny zabezpečovat signalizaci

o základních stavech - provoz, porucha. Požár může být signalizován jako základní, tzn. bez

rozlišení místa požáru, nebo jako signalizace s určením místa požáru, v závislosti na způsobu

zapojení hlásičů do systému.

Podle účelu rozlišujeme poplach na úsekový, všeobecný a dálkový přenos informací -

externí poplach. Úsekový poplach, slouží pro svolání požárních hlídek a předem určených

osob. Všeobecný poplach slouží k vydání pokynů pro evakuaci, provedení potřebných

technických opatření na zařízeních dle havarijního plánu. Externí poplach signalizuje vznik

požáru v objektu na příslušné místo [16, 19].

V ČR jsou pro zabezpečení objektu proti požáru instalovány ústředny od přibližně 20

výrobců. Nicméně k nejčastěji se vyskytujícím (obr. č. 5), se kterými mohou přijít hasiči při

zásahu do kontaktu, jsou ústředny od firem: Zettler, Tyco, Lites, Siemens, Schrack, Esser

a Bosch. Pro lepší ovladatelnost ústředen využívají JPO různých doplňujících zařízení, není

totiž v jejich silách znát ovládání všech na trhu se vyskytujících ústředen.

Obr. č. 5 - Ústředny EPS různých výrobců [29]

6.3 Doplňující zařízení EPS využívané JPO
K nejrozšířenějším doplňujícím zařízením patří ZDP, OPPO, klíčový trezor požární

ochrany (dále KTPO) a tabla obsluhy.

Každý objekt je svým způsobem specifický jak z hlediska využití, tak dispozičním

členěním. Doplňkové systémy EPS by měly zasahující jednotce poskytnout jednotné

informace. Základní zásady musí být ale u všech objektů stejné (jednotný klíč od klíčového

trezoru, generální klíč v klíčovém trezoru, standardizovaná dokumentace a další).

Zařízení dálkového přenosu

ZDP patří k doplňkovému zařízení, které zajišťuje přenesení základních informací

o stavu EPS na předem určené místo, kterým bývá nejčastěji ohlašovna požáru HZS.



19

Informace odeslané pomocí ZDP přicházejí na vyhodnocovací část ZDP. Zde jsou

vyhodnocovány a zaznamenávány informace přicházející od jednotlivých ústředen EPS

daných objektů na tento systém napojených, včetně monitorování stavu ZDP [31].

PCO zobrazuje stav jednotlivých střežených objektů - minimálně dva stavy, požár

a porucha. Dále obsahuje identifikační údaje daného objektu. V případě signalizace stavu

požár, je důstojník operačního střediska upozorněn a zabezpečuje potřebná opatření pro

výjezd JPO. Možnosti další provázanosti PCO se systémy užívanými na operačním středisku

je limitován technickým vybavením a zavedením potřebných podrobných dat o vybraných

objektech do jednotného systému operačních středisek.

Klíčový trezor požární ochrany

Umožňuje jednoduchý vstup JPO do budovy, kde je signalizován požár. Vlastní zařízení

tvoří ocelová schránka s protikorozní povrchovou úpravou s odolností proti požáru minimálně

po dobu 30 minut. Je instalovaná v těsné blízkosti vstupu do objektu. Pro lepší orientaci JPO

bývá na zdi budovy instalováno světelné zařízení, které po aktivaci ZDP signalizuje umístění

KTPO a místo vstupu do objektu pro JPO [22].

Klíčový trezor (obr. č. 6, 7) je zajištěn proti násilnému vniknutí vnějšími a vnitřními

ocelovými dvířkami, která jdou odblokovat pouze za určitých podmínek. K otevření vnějších

dvířek dochází v případě aktivace ZDP přímo nebo po potvrzení z přijímací části ZDP na

ohlašovnu požáru HZS.

Vnitřní dvířka lze odemknou univerzálním „motýlkovým“ klíčem pro klíčové trezory,

který je ve výbavě JPO. Z důvodu co nejjednoduššího vstupu do objektů je nejvhodnější

zachovávat jednotnost typu motýlkového klíče v hasebním obvodu stanice, nejlépe však

v celém kraji [31]. Motýlkový klíč by měl být umístěn tak, aby jej jednotky měly vždy

k dispozici. Nejlepším řešením je uložení ve výjezdových vozech (CAS) na jednotném místě.

Pokud stanice zajišťuje více výjezdů, měl by být klíč uložen v každém z nich.

Klíčový trezor je uzpůsoben pouze pro uložení jednoho klíče, proto je vhodné uložit zde

generální klíč. Ten umožní hasičům vstup do všech prostorů chráněných EPS.
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        Obr. č. 6 - KTPO uzavřený  [22]         Obr. č. 7 - KTPO otevřený [22]

Obslužný pult požární ochrany

OPPO (obr. č. 8) je doplňujícím zařízením systému EPS, které umožňuje po vyhlášení

poplachu a následném přenosu poplachové informace na PCO HZS zásahové jednotce PO

ovládat základní funkce ústředny EPS v daném objektu. A to bez znalosti vstupních kódů

i bez znalosti konkrétního systému EPS [31]. Umísťuje se uvnitř objektu s provozovanou EPS

v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností.

Indikační a obslužné prvky jsou rozmístěny na předním panelu, který bývá přehledně

rozdělen na osm polí.

Základní funkce a popis jednotlivých signalizačních světel a tlačítek na OPPO [26]:

Ø OPPO v provozu (zelená LED) - informuje o funkčnosti zařízení;

Ø ZDP spuštěno (žlutá LED) - signalizuje zapnutí přenosu poplachové informace na

PCO HZS;

Ø SHZ spuštěno (červená LED) - samočinné stabilní hasící zařízení je v provozu;

Ø mimo provoz (žlutá LED) - OPPO nefunguje;

Ø ZDP vypnuto (žlutá LED) - tlačítko umožňující vypnutí přenosu poplachové

informace na PCO HZS;

Ø akustika vypnuta (žlutá LED)  - tlačítko umožňující vypnutí sirén;

Ø zpětné nastavení EPS (červená LED) - tlačítkem se znovu nastaví všechny zobrazené

funkce;

Ø zkouška provozu ZDP (bez LED)  - tlačítko zajistí přenos „zkušební provoz ZDP“.

Obr. č. 8 - Obslužný pult požární ochrany [29]
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Obslužná a orientační tabla

Obslužná tabla umožňují zobrazit stav ústředny EPS a její dálkové ovládání (obr. č. 9).

Prakticky se jedná o ústřednu, která je paralelně připojená na hlavní ústřednu (či skupinu

ústředen), umístěnou v blízkosti předpokládaného místa vstupu hasičů v případě zásahu.

Umožňuje provádět stejné ovládací funkce jako hlavní ústředna [29].

Obr. č. 9 - Externí tablo obsluhy [29]

Displej slouží k zobrazování informací o stavu systému a poplachů. Tlačítka F1 až F5

slouží k provádění funkcí, které jsou zobrazeny na spodním řádku LCD displeje,

předdefinované uživatelem. Alfanumerická klávesnice slouží pro zadávání přístupových

kódů, informačních textů a obecných informací.

Orientační tabla usnadňují koordinaci zasahujících jednotek v dispozičně složitých

objektech. Tablo tvoří půdorysný pohled na daný objekt, žlutá dioda vyznačuje místo, kde se

nacházíme při pohledu na tablo. Svítící červená dioda znázorňuje místo aktivace čidla

v případě poplachu, což usnadňuje orientaci pro určení místa vzniku požáru (obr. č. 10).

Obr. č. 10 - Orientační tablo [29]

6.4 Návrh zlepšení využití EPS při zásahu JPO
Možné zlepšení spočívá především ve využitelnosti všech funkcí, které ústředny EPS

nabízí. Největší problém je přenést všechny informace z ústředny na PCO. Dnes jsou

přenášeny základní informace, tedy požár/není požár a porucha/bez závad. Bylo by však
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možné přijímat daleko podrobnější informace, včetně přesného určení místa v objektu, kde

k požáru došlo.

Narážíme však na několik problémů:

Ø jednotný přenosový komunikační kanál, který by takové informace dokázal na straně

vysílače (od EPS) zpracovat a zašifrovat, po přenosu opět dešifrovat a podat

v jednotné podobě tak, aby je PCO uměl prezentovat;

Ø sjednotit podmínky výstupních údajů od EPS různých výrobců tak, aby s nimi tento

univerzální komunikační kanál uměl pracovat;

Ø zajistit dostatečnou kapacitu komunikační sítě tak, aby nedocházelo k zahlcení sítě

a tím k nebezpečí zpoždění signalizace od dalších připojených objektů.

Možné řešení, které bude do budoucna třeba řešit, je spolupráce jednotlivých výrobců

EPS, ujednocení výstupních informací, aby je vytvořený komunikační kanál bez problémů

přenesl. Přenosový kanál koncipovat podobně jako komunikační kanál contact IP, využívaný

pro přenos od zabezpečovacích zařízení na pulty bezpečnostních agentur.

U rozsáhlých objektů je informací od EPS tolik, že jejich výstup tvoří desítky stran textu,

proto by bylo vhodné na straně PCO vytvořit software, který by tyto zprávy transformoval do

vhodné podoby - znázornění oblasti požáru v půdorysu daného objektu (dle aktivovaných

hlásičů), včetně znázornění doplňujících informací o objektu.  Při takovéto informovanosti od

EPS na PCO, by operační důstojník mohl podávat potřebné informace VZ. U rozsáhlých

objektů s řádově 1000 hlásiči, bez osoby místně znalé, nepomůžou v orientaci  ani informační

tabla, operační důstojník by tak mohl provádět dálkovou navigaci VZ.

7. Samočinné stabilní hasící zařízení
Vytváří systém, který se skládá ze zdroje hasícího média, potrubních rozvodů, ventilových

stanic, poplachového a monitorovacího zařízení, hasících hubic instalovaných v chráněném

prostoru a z ústředny SHZ [3].

Samočinné stabilní hasicí zařízení (dále SSHZ) zahrnuje vodní (popř. vodní/pěnové)

stabilní hasicí zařízení, která se nově dle normy [9] rozdělují do těchto skupin:

Ø sprinklerové stabilní hasicí zařízení;
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Ø doplňkové sprinklerové hasicí zařízení;

Ø polostabilní sprinklerové hasicí zařízení.

SHZ slouží pro lokalizaci a likvidaci požáru v počáteční fázi, kdy je charakteristická

nízká intenzita požáru a rozsah škod. Nachází uplatnění ve výrobních a skladovacích

objektech, ale stejně tak i v objektech občanské výstavby [19]. Názorným příkladem tohoto

použití mohou být velká obchodní centra, kde se vyskytuje velká koncentrace osob a drahá

technická vybavení.

Rozdělení SHZ  můžeme provádět [3]:

a) podle způsobu ovládání:

o ruční ovládání;

o ovládaná samočinně:

Ø signálem od EPS;

Ø autonomní spouštěcí mechanismy.

b) dle použitého hasiva (obr. č. 11)

Obr. č. 11 - Rozdělení SHZ podle použitého hasiva

Vodní SHZ se dále dělí na (viz. obr. č. 12)

Obr. č. 12 - Rozdělení vodního SHZ

vodní pěnové práškové plynové speciální

VODNÍ SHZ

Drenčerová hasící zařízení Sprinklerová hasící zařízení

mokrá suchá ostatní

SHZ
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7.1 Sprinklerové hasící zařízení - SpHZ

 SpHZ standardního provedení je samočinné hasicí zařízení. Sestává z vodního tlakového

zdroje, potrubního rozvodu, ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení (obr.

č. 13). Rozváděcí potrubí se sprinklerovými hlavicemi je pevně připevněné ke stavební

konstrukci nebo technologickému zařízení [19]. Systém SpHZ zajišťuje střežení prostoru

nepřetržitě 365 dní v roce. V případě požáru spustí poplach a hašení. Dle nastavení

a provázaností se systémem EPS, může být o požáru také informována JPO pomocí ZDP.

Obr. č. 13 - Zapojení systému SpHZ [36]

Legenda:

1. hlavní nádrž,

2. tlaková nádrž,

3. hlavní čerpadlo,

4. doplňovací čerpadlo,

5. rozdělovač požární vody,

6. řídící ventil - mokrý,

7. řídící ventil - suchý,

8. kompresor suché soustavy,

9. zkušební potrubí hl. čerpadla,

10. elektrorozvaděč,

11. přípojné místo vozidel HZS,

12. přívod vody,

13. mokrá potrubní soustava se stojatými spr.

hlavicemi,

14. mokrá potrubní soustava se stojatými

a závěsnými hlavicemi,

15. suchá potrubní soustava se stojatými spr.

hlavicemi.
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Popis činnosti

Sprinklerové hlavice, u nichž došlo vlivem požáru k ohřátí nad otevírací teplotu, se

otevřou a rozptýlená voda stříká do ohniska požáru. Protékající voda otevře ventilovou

stanici, která spustí signalizaci (poplachový zvon). Následkem poklesu tlaku vody na

rozdělovači ve strojovně dojde ke spuštění požárního čerpadla, které dodává vodu do potrubní

sítě. Celá popsaná činnost je automatická, pouze požární čerpadlo je třeba vypnout vždy ručně

po zkontrolování, že došlo k uhašení požáru [32].

Druhy SpHZ
Při  navrhování  SpHZ  je  třeba  zvážit,  jaký  typ  prostoru  bude  chráněn.  Na  základě

místních podmínek - druhu provozu  a teplotních podmínek zvolit správný typ SpHZ.

Rozdělení SpHZ [3, 19]:

Ø s mokrou soustavou - trvale zavodněná potrubní síť, před i za poplachovou

ventilovou stanicí. Výhodou je nízký reakční čas, nejjednodušší systém =

nejspolehlivější zařízení [3]. Lze ho navrhovat pouze do prostorů se zabezpečenou

teplotou okolí od +4°C do +70°C.;

Ø se suchou soustavou - rozvodná síť je naplněná vzduchem, prvně se uvolní vzduch,

poté dochází k hašení vodou. Použití kde v místě vedení potrubní sítě soustavy hrozí

poškození mokré soustavy mrazem, nebo kde je provozní teplota vyšší jak 70°C.;

Ø  smíšená soustava (tandemová) - kombinace obou výše zmíněných systémů.

K rozvodné síti mokré soustavy je připojena jedna nebo více suchých soustav.;

Ø s předstihovým řízením - kombinace suché soustavy s EPS. K hašení dochází když

požár zaregistruje jak EPS, tak dojde k otevření sprinklerové hlavice. Použití

v místech, kde je třeba předejít škodám při poruše hašení.

7.2 Drenčerové hasicí zařízení

Drenčerové hasící zařízení je potrubní rozvod opatřený otevřenými hubicemi, napájený

tlakovým vodním zdrojem. Drenčerové hubice jsou účelně uspořádány tak, aby zajistily

pokrytí plochy zařízení nebo podlažní plochy souvislým sprchovým nebo rozprášeným

vodním proudem. Ovládání je prioritně zajištěno od požárních hlásičů, řízené EPS, nebo je

možné využít manuální ovládání (změna polohy páky). Při spuštění hašení dochází k výstřiku

vody ze všech instalovaných hubic [19].
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Využívají se jako protipožární ochrana zásobníků hořlavých kapalin a plynů, kabelových

kanálů, transformátorů, plnících stanic [3]. K ochlazování konstrukcí nebo technologických

zařízení a k zamezení šíření sálavého tepla.

Dle aplikace vody vyplývá i specifikace druhu drenčerových hasících zařízení [3]:

o objemová    - prostorový hasební účinek (zabezpečení skladů);

o povrchová   - chladící zařízení plášťů skladovacích nádrží;

o clonová        - vodní stěny pro zabránění šíření sálavého tepla - rozdělení PÚ

na menší části, ochrana technologických otvorů.

7.3 Práškové hasící zařízení

Z povahy použitého hasiva nachází uplatnění v chemickém průmyslu, na hašení

alkalických kovů, stlačených plynů, k ochraně skladišť zboží, plnících stanic hořlavých

kapalin, olejových sklepů apod. Hasící prášek by se neměl používat k hašení požárů na prach

citlivých zařízení a v případě hrozící chemické reakce při hašení [3]. Prášek se skladuje

v ocelových zásobnících při atmosférickém tlaku a vytlačuje ho dusík.

Když je hasicí zařízení uvedeno do činnosti, ručně nebo automaticky od signálu EPS, je

natlakován skladovaný prášek v zásobníku. Směs prášku a výtlačného plynu protéká potrubím

do práškových hubic v chráněné místnosti nebo v objektu, kde vzniká hustý mrak prášku,

který dusí plameny. Vypuštění prášku do chráněného prostoru se řeší s časovým zpožděním

z důvodu bezpečnosti lidí. Spuštění je v chráněném prostoru signalizováno okamžitě, vlastní

vypuštění hasiva nastává až po doběhu časového zpoždění, které je stanoveno v rozmezí 10 až

30 sekund [5].

7.4 Pěnové hasící zařízení

Uvedené zařízení (obr. č. 14, 15, 16) je využíváno v případech, kdy nelze z povahy

hašených látek použít jako hasivo vodu. Pěnová hasicí zařízení nachází využití při ochraně

nádrží a skladů hořlavých kapalin, ve velkých tankovištích ropy, v chemickém průmyslu

a rafinériích [3]. Schéma provedení tohoto zařízení je zobrazeno v příloze číslo 2.

Hasební látkou je pěna - roztok vody a pěnotvorné přísady (pěnidla) smíchaný

v přiměšovači. Vytváří na povrchu celistvou vrstvu, která zabrání přístupu vzduchu

a znemožňuje další vývin hořlavých par. Volba druhu pěnidla závisí především na příslušném



27

druhu požáru, zda se jedná o polární či nepolární hořlavé kapaliny, a jaký typ pěny bude

nasazen. Hlavním hasebním účinkem je efekt dusivý. Těžká a střední pěna má částečně

chladicí efekt. Číslo napěnění je poměr objemu vyrobené pěny k objemu použitého roztoku

pěnidla [21].

Podle čísla napěnění rozlišujeme [21]:

o těžká pěna - číslo napěnění 6 - 20 (plošné hašení);

o střední pěna - číslo napěnění 20 - 200;

o lehká pěna - číslo napěnění 200 a více (objemové hašení).

Obrázky č. 14, 15, 16 - Příklad použití pěnového hasícího zařízení [39]

7.5 Plynové stabilní hasicí zařízení
V plynových SHZ se používá CO2, dusík, argon nebo jiné inertní plyny, hasební účinek

těchto plynů je dusivý. Použité hasivo tak nepoškozuje chráněné předměty a nevede

elektrický proud. Z těchto důvodů je používáno pro ochranu objektů, kde nejsou žádoucí

následné škody po hašení (galerie, muzea, archivy, elektrická zařízení pod proudem, apod.).

Nevýhodou je, že pro úspěšný hasební zásah je třeba velké koncentrace hasební látky

v celém chráněném prostoru [19]. Je třeba zajistit, aby nedocházelo ke snižování koncentrace

hasební látky výměnou plynů s okolím. Vlastní hasební zásah může být zahájen až po

ukončené evakuaci všech osob z chráněného prostoru. Nejčastěji jsou ovládány od hlásičů,

potažmo od EPS. Je možné podobně jako u drenčerového SHZ využít manuálního spuštění.

Plynová stabilní hasicí zařízení jsou vhodná do snadno oddělitelných prostorů s malým

počtem osob. Schéma provedení tohoto zařízení je zobrazeno v příloze číslo 3.

Dle způsobu přeměny kapalného CO2 se hubice dělí na [3]:

Ø plynové hubice - vybavené tříštícím zařízením, urychluje přeměnu

zkapalněného CO2 na plynné;

Ø sněhové hubice      -  obsahují zařízení, měnící CO2 zčásti na tuhé, které je

z hubice vytlačováno plynným CO2.
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Plynné hubice se používají v místech, kde je možné plynným CO2 vyplnit celý uzavřený

prostor. Sněhové trubice nacházejí uplatnění při lokálním hašení ve velkých prostorech, které

nelze zcela vyplnit [3].

7.6 Využití SHZ jednotkami PO

Předpokládáme, že SHZ pracuje již před příjezdem JPO a zásadním způsobem ovlivňuje

rozsah a směr šíření požáru.

Úkolem JPO při průzkumu je [27]:

a) ověřit zda, je v objektu instalováno SHZ;

b) ověřit, zda SHZ pracuje, pokud ne, zajistit jeho spuštění;

c) ověřit, zda SHZ pracuje v optimálním režimu, pokud ne, zajistit jeho optimalizaci;

d) ověřit, zda činnost SHZ má požadovaný hasební efekt v prostoru požáru, pokud ne,

tento efekt posílit;

e) zajistit, aby funkčnost SHZ byla zajištěna po požadovanou dobu.

U moderních multifunkčních budov, v důsledku současných právních předpisů,

předpokládáme přítomnost SHZ. Především u starších budov, které v době vzniku nespadaly

pod dnešní kodex norem a předpisů, nedošlo zpětně k instalaci a tedy SHZ vybaveny nejsou

[27]. Určit objekty u kterých je instalováno SHZ, před vznikem mimořádné události, by bylo

možno vytvořením databáze a provázaností se systémem GIS. Cennými podklady by byla

výměna informací s příslušníky státního požárního dozoru (dále SPD), nicméně praxe je

prozatím jiná. Většinou je přítomnost SHZ ověřována při samotném zásahu, vychází se

z průzkumu a DZP. Toto se netýká objektů, připojených na PCO.

 Na instalaci SHZ upozorní [27]:

o přítomnost sprinklerových či drenčerových hlavic;

o přítomnost rozvodů vody ke sprinklerovým hlavicím a přítomnost značeného

potrubního rozvodu SHZ;

o indikátory na OPPO;

o zvuky zvonu (sirény) SHZ apod.
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Možnosti ovládání

Strojovny a ústředny SHZ jsou obvykle umisťovány v 1. NP nebo 1. PP, případně

v samostatném objektu. Z ústředen je možné provádět ovládání SHZ, je zde umístěn podrobný

návod pro obsluhu a schéma budovy. SHZ se musí spustit automaticky v návaznosti na EPS.

Pokud se tak nestane, je třeba zjistit důvod nefunkčnosti a pokud to lze, za pomoci způsobilé

osoby nebo za pomoci technického personálu, uvést zařízení do chodu (obr. č. 17) [27].

Při přijetí poplachu na PCO a následném výjezdu JPO k objektu, je současně volána

kontaktní osoba, která by se měla neprodleně  dostavit k objektu a podávat potřebné informace.

Největším problém je však včasná, nebo žádná přítomnost této osoby k provedení případného

spuštění zařízení.

Strojovna SHZ musí mít dva nezávislé zdroje energie. Pokud strojovna nepracuje při

přerušené dodávce elektrické energie, může být příčinou chyba při startování agregátu, nebo

nedostatek paliva. V takovém případě je nutné provést manuální start, případně doplnit palivo.

V případě selhání vodního zdroje, je třeba připojit požární techniku (viz. obr. č. 18 a 19)

a dostatečně ji doplňovat z podzemních nebo nadzemních hydrantů v závislosti na průtoku.

Doplňovat CAS z nádrží SHZ nelze, protože je na potrubí instalovaná klapka, bránící

zpětnému toku kapaliny (obr. č. 20).

U stavebních objektů velké rozlohy, ke kterým patří především logistická centra

a skladové prostory, je situace jiná. Jsou zde obrovské podzemní nádrže na vodu, společně

využívané jako zdroj vody pro SHZ, vnější výtokové stojany a plnící místa a případně pro

zásobování vnitřních odběrných míst.

Při vzniku požáru by byla potřeba vody tak obrovská, že by nemohla být pokryta běžným

vodovodním řádem města. V těchto objektech, je tedy možné čerpat vodu „určenou“ pro

zásobování SHZ i k doplňování CAS.

    Obr. č. 17 - Ruční   startér   záložního Obr.  č. 18 - Přípojná místa pro CAS  [38]

    čerpadla SHZ na dieselový pohon [27]
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Obr. č. 19 - Přípojná místa pro CAS                 Obr.  č. 20 - Zpětná klapka na potrubí SHZ [27]

      a venkovní ovládání ventilové stanice [38]

Další možnosti spuštění SHZ byly navrhnuty v kapitole 5 - alternativní použití SHZ. Pro

ujištění o správné funkčnosti a hasebním efektu v daném prostoru je bezpodmínečně nutné

vždy vyslat průzkum do prostoru, ve kterém je podle všech známek sprinklerová hlavice

aktivní .

8. Větrání objektu při požáru
Ventilace je systematická činnost zásahových jednotek, která vede k odstranění zplodin

hoření (tepla, kouře, horkých a toxických plynů atd.) z prostoru zasaženého požárem a k jejich

nahrazení čerstvým vzduchem [28].

Z hlediska požárního zásahu a ochrany osob v zasaženém objektu umožňuje větrání snížit

teplotu a obnovuje viditelnost v zasaženém prostoru. Ventilace rovněž snižuje možnost

opaření zasahujících hasičů vodní parou vznikající při hašení. Usnadňuje tak podmínky

zásahu a evakuaci ohrožených osob.

Větrání lze rozdělit na [28]:

o přirozené  -  vytvořením vhodných otvorů, kterými může kouř a teplo samovolně

odcházet. Využívá fyzikálních zákonitostí, především vlivu tlakového

spádu. Rychlost výměny je přímo úměrná rozdílnosti teplot uvnitř

a vně objektu. To vysvětluje velmi malou účinnost tohoto druhu větrání

v zóně studeného kouře, kde jsou teploty i hustota kouře a okolního

vzduchu téměř stejné. Podle způsobu proudění kouře a tepla lze

přirozené větrání dělit na horizontální a vertikální.;

o nucené       -  využívá se v případech, kdy přirozená ventilace je nedostačující, není

závislá na rozdílu teplot uvnitř a vně objektu. Princip nucené ventilace

spočívá ve vytvoření přetlaku nebo podtlaku v budově za pomoci

mechanických agregátů (odsavače nebo přetlakové ventilátory).
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8.1 Možnosti použití ventilace  JPO

Nenajdeme předpis, který by přesně stanovoval místo, ve kterém bude ventilace

nejúčinnější. Vychází se vždy z místních podmínek, obecným pravidlem je, že otvor pro

odvod zplodin hoření musí být co nejblíže ohnisku požáru.

VZ je při rozhodování ovlivněn především [28]:

o možností využití již existujících stavebních otvorů (světlíky, ventilační šachty,

komíny, apod.);

o konstrukcí budovy a směrem větru;

o umístěním ohniska požáru a směrem šíření požáru;

o velikostí požáru, situací v budově, uskladněnými látkami;

o účinkem ventilace na oheň (rozšíření, změna směru šíření apod.).

VZ může dát pokyn k zahájení ventilace budovy až tehdy, jsou-li zasahující hasiči

připraveni k zahájení hasebních prací (jsou plně vyzbrojeni se zavodněnými proudy na

místech,  odkud  začne  hasební  útok).  VZ  musí  vždy  počítat  s  tím,  že  po  zahájení  odvětrání

hořících prostor může dojít ke vzrůstu intenzity hoření a musí mít k dispozici dostatek sil

a prostředků, aby takovou situaci zvládl.

8.2 Vertikální ventilace
Je vhodná pro odvětrání požárů střešních konstrukcí, podkrovních prostorů, požárů

v horních podlažích a ve výškových objektech [4]. Používá se k úniku zplodin hoření do

okolního prostředí využitím komínového efektu, otevřením vhodných otvorů v nejvyšším

bodě objektu.

Využívá se existujících střešních otvorů nebo se vytvoří „nové“ (vyřezáním či

vysekáním). Uměle vytvořený otvor ve střešní konstrukci prakticky násilně nahrazuje ZOKT

[28]. Pro přívod čistého vzduchu poslouží otevřené vstupní dveře v přízemí objektu.

Ke správnému a bezpečnému provedení vertikální ventilace musí mít každý hasič základní

znalosti konstrukčních prvků různých typů střech. Neméně důležitá je znalost druhů

a materiálů střešních krytin včetně jejich chování při požáru. Některé střešní krytiny mohou

napomáhat šíření požáru (odkapáváním, odlétáváním jisker, apod.)



32

8.3 Horizontální ventilace

Jedná se o technicky nejjednodušší způsob ventilace, dochází k úniku kouře ven z objektu

ve vodorovném směru, po otevření vhodných oken či dveří. Horizontální ventilace je vhodná

v případech, jedná-li se o malé požáry s ohniskem požáru v blízkosti okenních nebo

venkovních dveřních otvorů, kdy požár ještě nepronikl do dutých stavebních konstrukcí.

Při horizontální ventilaci nemůžeme odvádět zplodiny hoření otvorem nad ohniskem

požáru, musíme k jejich odvedení do okolního prostředí použít jiné cesty. Ty mohou být

ovšem současně používány pro evakuaci osob z hořící budovy. Před začátkem odvětrávání

budovy se proto musíme přesvědčit o vhodnosti zvolených cest pro odvod horkých zplodin

hoření.

8.4 Chyby a hrozící nebezpečí pro  JPO
Při otevření otvorů ve špatném pořadí - otevřeme nejdříve otvory na návětrné straně, až

pak na závětrné - vzniká přetlak a naruší se tak přirozené rozvrstvení teplot (horký vzduch

nahoře, chladnější při zemi), což může velmi vážně ohrozit zasahující hasiče. Technické

prostředky pro ventilaci nasazujeme vždy na návětrné straně. Ventilaci nepoužíváme, pokud

by proud zplodin procházel přes schodiště a ohrožoval osoby či zasahující hasiče. K ventilaci

přistoupíme až po ujištění, že se na schodišti nikdo nenachází. Nespouštíme ventilaci, pokud

jsou hasiči na žebříku nad oknem, kudy by unikal kouř po nasazení ventilace [20].

Fáze požáru a rostoucí čas volného rozvoje požáru zvyšuje možnost zřícení konstrukcí,

přesto ale přetrvává nutnost otevřít buď existující otvory, nebo vytvořit pomocí různých

řezacích nástrojů otvory ve stěnách, podlahách, stropech nebo na střechách, což  představuje

velké riziko [28].

Další nebezpečí představuje náhlá změna směru kouře při probíhajícím zásahu. Může být

způsobena otevřením otvorů v horních patrech zasaženého objektu unikajícími osobami,

prasknutím okenních výplní vlivem vysoké teploty, prohořením střešní konstrukce, změnou

směru větru, apod. Změna výše jmenovaných podmínek výrazně ovlivní podmínky zásahu,

může způsobit neúčinnost nasazené ventilace a změnit tak směr šíření požáru. VZ musí rychle

rozhodnou o opatřeních, jakým způsobem a zda vůbec uzavřít tyto otvory a zpomalit šíření

požáru [20].
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Při požáru v těsně uzavřených místnostech bez dostatečného množství kyslíku může dojít

k již dříve popisovanému jevu backdraft. VZ by měl umět odhadnout možnost jeho vzniku

a snažit se mu předejít především vytvořením vertikální ventilace. V žádném případě se

nedoporučuje ventilace horizontální.

Ventilaci nepoužíváme v místě, kde hrozí nebezpečí výbuchu, nasazením bychom mohli

negativně ovlivnit meze výbušnosti v daném prostoru.

9. Zařízení pro odvod tepla a kouře
Zařízení sloužící pro řízené odvádění produktů hoření - tepla, kouře, jedovatých plynů

a vodní páry, která vzniká při hašení vodou. Odvětrání je uvedeno do chodu kouřovými nebo

tepelnými detektory.

Základní části ZOKT jsou [45]:

o odvětrávací klapka;

o nasávací zařízení (otvor);

o iniciační zařízení;

o kouřová závěsová stěna;

o odvětrávací šachta - potrubí;

o zařízení pro nucený odvod kouře a tepla - elektrické ventilátory.

Odvětrávací klapka (obr. č. 21, 22, 23)

Pohyblivé zařízení určené pro odvod plynných produktů hoření ovládané samočinně,

případně manuálně. Kromě funkce v případě požáru se klapky využívají i k běžnému větrání

a k prosvětlení objektu. Otevírání se může provést pomocí elektromotoru, pístu s CO2, nebo

pomocí stlačeného vzduchu. Pro komfortní větrání během dne je otevírání klapky možné

elektromotorem nebo stlačeným vzduchem [44].

Obr. č. 21, 22, 23 - Odvětrávací klapky [44]
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Nasávací zařízení

Nasávací otvor je určen pro přívod venkovního vzduchu. Ovládaný samočinně (EPS),

nebo manuálně (pověřeným dozorem).

Iniciační zařízení
Aktivuje samočinný otvírací mechanismus odvětrávací klapky nebo nasávacího zařízení.

Může se jednat o impuls od EPS či jiná spouštěcí zařízení popsaná níže.

Závěsová stěna

Vnitřní svislá dělicí konstrukce vytvářející přepážku, která brání vodorovnému proudění

plynů. Závěsová stěna se upevňuje ke střešní nebo stropní konstrukci jako stabilní konstrukce,

popř. jako pohyblivá (roletová) konstrukce, která se uvede do činnosti při vzniku požáru

samočinně, současně s odvětrávací klapkou [1].

Odvětrávací šachta - potrubí
Je tvořena vlastní šachtou, průduchem, samostatným požárně chráněným potrubím, požární

klapkou. Slouží pro odvod tepla a kouře při požáru, na potrubí jsou kladeny odlišné požadavky,

než na běžná vzduchotechnická zařízení. Jedná se o potrubí, která musí vydržet působení

vysokých teplot od zplodin hoření.

ZOKT může pracovat na dvou fyzikálních principech:

o přirozený odvod kouře a tepla;

o nucený odvod kouře a tepla.

Přirozený odvod kouře a tepla

U přirozeného požárního větrání se využívá principu vztlaku horkých plynů, které

vznikají při požáru a vytvářejí komínový efekt. Směs vzduchu a uvolňovaných zplodin hoření

má díky své vyšší teplotě nižší hustotu a proto stoupá vzhůru. Teplý (horký) kouř je proto

odváděn v co nejvyšším místě požárního úseku, aby větrací efekt byl co nejúčinnější.

Současně se tak zajišťuje nezakouřená zóna nad podlahou, nutná pro evakuaci osob.

Nejběžnější způsob aplikace tohoto principu je prostřednictvím střešních klapek [28].

Nucený odvod kouře a tepla

Je založeno na principu vytváření podtlaku v prostoru zasaženém požárem. Děje se tak

prostřednictvím požárních ventilátorů, které odvádějí směs kouře a vzduchu mimo budovu.
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Vzhledem ke stoupavé tendenci horkých kouřových plynů ve vztahu k bezpečné evakuaci

lidí, je i v případě nuceného zařízení kouř odváděn v co nejvyšším místě. Způsob aplikace

u jednopodlažních (max. dvoupodlažních otevřených) objektů je střešními ventilátory.

U vícepodlažních staveb nebo podzemních částí objektů se používají požární ventilátory

napojené na potrubní rozvody nebo větrací šachty [34].

9.1 Návrh požárního odvětrání
Požární větrání se navrhuje pro jednotlivé kouřové (odvětrávané) sekce, na které je

rozdělen příslušný požární úsek. Pokud dojde ke vzniku požáru, stoupají teplé zplodiny hoření

vzhůru. Kouřové sekce vymezují prostor pod stropem tak, aby se zplodiny a teplo nešířily

mimo tyto sekce do ostatních částí požárního úseku. Půdorysné plochy kouřových sekcí jsou

doporučeny normativními hodnotami nebo může být jejich velikost vypočtena [34].

Již v samotném projektu je třeba rozlišit, jakým zásadám bude věnována priorita. Zda

bude prvořadé umožnit lidem bezpečně opustit ohrožený prostor, nebo zda je kladen větší

důraz na ochranu zboží a strojního vybavení.

Pro správný návrh je nutné zvážit všechna rizika a pravděpodobnost dalšího rozšíření požáru,

na což má vliv především [27]:

o velikost objektu a jeho dispoziční řešení;

o typ konstrukce;

o co daný objekt obsahuje, jaká s tím souvisí zvláštní nebezpečí a způsob ochrany;

o doba příjezdu hasičů;

o vybavenost sprinklerovými hlavicemi či jinými druhy PBZ;

o možná rizika okolních objektů.

Pokud je budova vybavena vzduchotechnickým či klimatizačním zařízením, musí se

v případě požáru chod těchto zařízení v souvisejících prostorech vypnout. Může totiž

negativně ovlivnit správnou funkci požárního větrání.

Jde-li o malé objekty, vypne se celá vzduchotechnika. V případě rozsáhlých objektů stačí

vypnutí vzduchotechniky v místě vzniku požáru a jeho okolí [34].

Příklad koordinace PBZ s použitím ZOKT

Systém EPS detekuje vznik požáru a identifikuje zasaženou sekci. Zajistí odstavení

příslušného vzduchotechnického zařízení a uzavření požárních klapek v jeho vzduchovodech.
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Pomocí ZDP vyšle informaci o vzniklém požáru územně příslušnému HZS na PCO. Dále EPS

vyhlásí všeobecný poplach (akusticky, opticky), odblokuje únikové cesty (elektricky ovládané

dveřní zámky) na nejbližších únikových cestách a spustí požární větrání chráněné únikové

cesty. Současně vydává pokyn ke  spuštění SHZ nebo ZOKT [34].

Do časové a logické návaznosti jednotlivých prvků PBZ dále vstupují náhradní zdroje

elektrické energie, evakuační výtahy, požární výtahy, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací

zařízení, výstražná zařízení apod. Z popisu situace průběhu požárů je patrné, že celý požární

bezpečnostní systém musí být automatický, co nejméně závislý na lidském činiteli [34].

Nejdůležitější je však důkladné promyšlení, včetně nastavení logických návazností ve fázi

projektování, dle podmínek specifických pro chráněný objekt, které je zcela závislé na

lidském činiteli.

9.2 Funkce ZOKT
Zařízení  samo  o  sobě požár  neuhasí,  ale  ve  spojitosti  s  ostatními  faktory  snižuje  ztráty

a škody způsobené požárem tím, že:

o odvádí kouř, vodní páru a teplo ven z objektu a napomáhá tak udržet vrstvu relativně

čistého vzduchu nad podlahou. Lidé tak mohou bezpečně opustit ohrožený prostor

a hasiči mají přístup až k ohnisku požáru.;

o ohraničí kouř do vrstvy, která se udržuje pod stropem - omezí tak jeho další šíření do

přilehlých prostor. Díky tomu nedochází k nadměrnému zvyšování teploty

a následnému samovznícení stavebních prvků, případně uskladněného zboží;

o zabraňuje zborcení nosné konstrukce v důsledku vysokých teplot;

o snižuje rozsah škod při otevření nadměrného počtu sprinklerových hlavic i mimo

oblast hoření, způsobené horkými zplodinami, které se šíří pod stropem;

o snižuje nebezpečí exploze náhlou reakcí nespálených plynů se vzduchem.

Ovládání ZOKT

K dosažení včasného otevření otvorů pro odvětrání lze použít různých druhů spouštěcích

zařízení, případně i jejich vzájemné kombinace. S jejich pomocí uvádíme do činnosti jak

zařízení pro přirozený odtah kouře, tak strojová zařízení pro nucený odtah. Bývá

samozřejmostí, že systémy požárního odvětrání jsou napojeny na EPS.
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Ovládání je tedy od signálu EPS, ale i z libovolného počtu ovládacích míst [44]:

Ø tlačítkové hlásiče (obr. č. 24)  - užití určeno prioritně pro civilní osoby, mohou využít

i zasahující JPO;

Ø poplachové skříňky - použití určeno výhradně pro zasahující JPO.

Požární tlačítka a jejich funkce je koordinována s činností detektorů kouře a tepla,

případně s činností sprinklerových hlavic, aby nedošlo k nežádoucímu spuštění odvětrání

z nedbalosti. Jsou využívány unikajícími osobami pro spuštění odvětrání CHÚC, samozřejmě

je mohou využít i zasahující hasiči.

Obr. č. 24 - Tlačítkový hlásič pro odtah kouře a tepla

Hydraulické spouštěcí zařízení

Zařízení se skládá z ruční hydraulické pumpy, tlakového potrubí s olejem a ze zdvihových

válců. Slouží pro hydraulické ovládání okenních křídel a klapek. Ovládání je vhodné pro tzv.

komfortní větrání, kdy odvětrací otvory slouží nejen k odvodu tepla a kouře, ale za běžného

provozu jsou využívány pro větrání objektu. Ruční pumpa je nahrazena elektrohydraulickým

pohonem v případě ovládání většího počtu otvíraných křídel. V případě požáru je zařízení

ovládáno od EPS, případně od tlačítkových hlásičů v koordinaci s detektory [3].

Pneumatické spouštěcí zařízení

Otvírací mechanismus je vyřešen pomocí pneumatického pístu s příslušenstvím.

Pneumatický píst je opatřen fixací v krajní poloze při maximálním otevření, zabraňuje tak

samovolnému zavření otevřeného křídla (např. větrem). Píst je aktivován po přívodu

tlakového média, kterým je stlačený CO2  v plynové bombičce. Přívod stlačeného CO2 k pístu

je zajištěn pomocí vedení, které tvoří měděné trubičky a tlakové pryžové hadičky. Zařízení je

konstruováno jako automatické s možností „nouzového“ ručního spuštění [30]. Nevýhodou

těchto systémů je nutnost výměny náplně  CO2 po každém použití. Proto zařízení není vhodné

pro komfortní větrání během dne.

Impuls pro spouštění otevíracího mechanismu při požáru, kdy dojde k proražení uzávěru

plynové bombičky a k uvolnění CO2,  je možné provádět třemi způsoby [30]:
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o ručně (pouze otevření) - obsluha rozbije sklo a ručně spustí páku v ovládací skříňce

(obr. č. 25);

o automatickým impulsem od tepelného čidla - roztavení tepelné pojistky, která je

nastavena na požadovanou teplotu (68, 93 nebo 141°C);

o automatickým impulsem od EPS - elektrickým signálem (obr. č. 26)

                  Obr. č. 25 - Ovládací skříňka             Obr. č. 26 - Modul pro příjem el. signálu od EPS [35]

Elektrické spouštěcí zařízení

Zařízení je tvořeno elektromechanickým blokováním otvíracího válce odvětracího otvoru.

Předepnutá pružina válce, kterou v koncovém bodě drží zapnutý přídržný magnet, drží

odvětrávací prvek v uzavřené poloze. Napětí používané v těchto obvodech je obyčejně 24 V.

Po jeho přerušení dojde k uvolnění přídržného magnetu, což způsobí otevření blokování.

Přerušení elektrického proudu může nastat obdobně jako u dříve popsaných zařízení

různými způsoby, např.: ručně tlačítkem, tepelně (tavnou pojistkou), signálem od EPS,

elektromotorem [3].

Tepelné spouštěcí zařízení

Slouží jako jistící prvek výše zmíněných spouštěcích zařízení. Základem zařízení je

tepelný prvek, který je dle podmínek okolí nastaven na určitou reakční teplotu, která se

pohybuje mezi 70 až 140°C. Využívá se tavných pojistek, jejich reakční doba závisí

především na její charakteristice: tvaru, velikosti, zvoleném materiálu, teplotním rozdílu mezi

pojistkou a okolními plyny společně s rychlostí proudění těchto plynů. Při dosažení stanovené

teploty pojistka praskne a uvolní mechanismus. Dochází tak k uvolnění otvírací pružiny, která

otevře zařízení nezávisle na stlačeném plynu či elektrickém proudu [3].

Tavná pojistka by měla mít co nejkratší reakční dobu a měla by být umístěna co nejblíže

ke stropu tak, aby její funkce nebyla ovlivňována žádnými překážkami.
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9.3 Komplikace u ovládacích prvků ZOKT z pohledu JPO

Vzhledem k napojení těchto systémů na EPS, včetně pojištění funkčnosti zařízení pomocí

tepelné pojistky, by selhání těchto zařízení mělo být minimální. Je však důležité provádět

pravidelné kontroly, aby se poruchovému stavu předcházelo.

Obr. č. 27 - Nepřehlednost značení kouřových sekcí

9.4 Jiná technická zařízení ve výbavě JPO pro odvětrání při požáru

K technickým zařízením využívaných pro nucené odvětrání patří mechanické agregáty:

odsávače - užívané k vytvoření podtlakové ventilace nebo přetlakové ventilátory, které jsou

nasazovány k vytvoření přetlakové ventilace a patří do vybavení JPO. Agregáty mohou být

poháněny spalovacím motorem, elektrickým motorem nebo vodní turbínou. Použití vyžaduje

speciální výcvik, nevhodné použití může rozšířit požár, zvýšit škody a ohrozit další osoby.

Podtlaková (negativní) ventilace

Nejstarší metoda nucené ventilace, která se používá u našich jednotek. Odvětrání zasažené

budovy se provádí pomocí odsavačů (obrázky č. 28 a 29), které vytvářejí v okolí hořící

místnosti umělý podtlak a tím odvádějí zplodiny hoření. Odsavače kouře se mohou umístit do

oken, dveří nebo jiných otvorů.

K nevýhodám použití podtlakové ventilace patří především složitost instalace související

s nutností pečlivého utěsnění agregátu v odsávacím otvoru. Při nedostatečném utěsnění ztrácí

ventilace na účinnosti, dochází ke zpětnému nasátí kouře do prostoru hoření [4].

Nedostatky negativní ventilace [28]:

o při jejím zřizování jsou hasiči vystaveni produktům hoření;

o agregát přijde do přímého styku s produkty hoření, po každém použití je třeba ho

důkladně vyčistit;

o odsavače, které jsou nasazeny na chodbách, omezují pohyb hasičů;

o odsavač kouře nasává vzduch cestou nejmenšího odporu - kromě kouře přisává i čistý

vzduch.
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Tento způsob ventilace nachází i přes zmíněné nedostatky své použití. V některých

případech, jako je odvětrání podzemních prostor bez oken či jiných otvorů, nelze použít

jiného způsobu odvětrání.

Obr. č. 28 - Odsávač kouře v kombinaci s přetlakovým ventilátorem SAVEC 500 S [37]

Obr. č. 29 - Odsávač kouře v kombinaci s přetlakovým ventilátorem SAVEC 400 E [37]

Hydraulická ventilace

Využívá vlastnosti projevující se u mlhového a tříštěného vodního proudu, která

umožňuje strhávání určitého množství kouře v prostorech, kde jsou tyto proudy nasazeny.

Účinnost odvětrání závisí na druhu použité proudnice a vznikajícím vodním kuželu. Za

optimální se pro hydraulickou ventilaci považuje vodní kužel s vrcholovým úhlem 30° - 60°.

Proudnice se umístí na zem do takové vzdálenosti od okenního či dveřního otvoru

směřujícího ven z objektu tak, aby mlhový (roztříštěný) proud pokrýval 85 - 90 % plochy

odvětrávacího otvoru [5].

Hydraulická ventilace je v porovnání s podtlakovou ventilací 2 - 4krát účinnější,

v závislosti na použitých typech proudnic a jejich pozici vzhledem k odváděcímu otvoru.

Mezi výhody této ventilace patří časová a technická nenáročnost, protože hadicové vedení je

do objektu nataženo již během požárního útoku. K nevýhodám patří především vysoká

spotřeba vody a možné navýšení sekundárních škod způsobených vodou a komplikace

v případě venkovního mrazu. Hasiči provádějící hydraulickou ventilaci jsou po celou dobu

nuceni setrvat v nejnepříznivějších podmínkách, v teple a hustém kouři [27].
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Přetlaková ventilace

Principem je vytvoření přetlaku v odvětrávaném objektu pomocí přetlakových ventilátorů

(obr.č. 30 a 31). Přetlaková ventilace je účinnější než odsávače kouře, je vhodným doplňkem

zabudovaných systémů odvětrávání.

Provádí se přenosným přetlakovým ventilátorem, který se nasazuje vně objektu ke

vstupnímu otvoru do vnitřní zásahové cesty.

Správné nastavení tlaku a usměrněný tok čistého vzduchu, který proudí objektem směrem

k ohnisku požáru a odtud vytlačuje předem zvoleným odváděcím otvorem teplo a kouř ven,

vede k rychlým změnám uvnitř objektu. Přetlakový ventilátor se spouští až po vytvoření

odváděcího otvoru, jinak nebude mít kouř kudy unikat a bude netěsnostmi zatlačován do

nezakouřených prostor [37].

Obr. č. 30 - Přetlakový ventilátor Papin 350 [37]

Obr. č. 31 - Přetlakový ventilátor  Papin 508 MH s hydropohonem [37]

Obecný postup při nasazení přetlakové ventilace [4] :

o volba přiváděcího otvoru a umístění ventilátoru před tento otvor (obr. č. 32);

o vytvoření odváděcího otvoru;

o spuštění ventilátoru a pokrytí přiváděcího otvoru vzduchovým kuželem (obr. č. 33);

o řízení proudu vzduchu uvnitř objektu.

Obr. č. 32 - Umístění ventilátoru [32]                      Obr. č. 33 - Větrání objektu [32]
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10. Zařízení pro protipožární zásah
Každý objekt musí mít zařízení, která umožňují vést protipožární zásah vnitřkem nebo

vnějškem objektu, případně oběma současně.

Mezi tato zařízení patří [7, 12]:

o přístupové komunikace a nástupní plochy;

o vnitřní a vnější zásahové cesty navazující na přístupové komunikace;

o technická zařízení - požární vodovody s příslušenstvím, přenosné hasící přístroje,

apod.

Přístupové komunikace

Ke všem objektům, kromě výjimek daných kodexem norem PBS - 73 08 xx, musí vést

komunikace umožňující příjezd požárních vozidel. Přístupovou komunikací se zde rozumí

jednopruhová silniční komunikace s nejmenší šířkou 3 metry. Musí být zajištěna průjezdnost

této komunikace vhodným dopravním značením a zákazovými značkami parkování. Vjezdy

a průjezdy musí splňovat minimální rozměry pro bezpečnou průjezdnost požárních vozidel.

Minimální rozměry, šířka x výška, jsou 3,5 m x 4,1 m. U nových objektů má být

jednopruhová komunikace v místě požárních hydrantů rozšířena pro umožnění odstavení

požárního vozidla. Každá jednopruhová komunikace delší než 50 m musí mít na konci

smyčkový objezd nebo plochu umožnění otáčení vozidla [7].

Nástupní plochy

Využívají se pouze v případech vede-li se protipožární zásah vnější stranou objektu, pro

ustavení výškové či jiné speciální požární techniky. Musí navazovat na přístupovou

komunikaci a nejmenší šířka je 4 m. Z povahy použití, především pro ustavení těžké techniky,

musí povrch splňovat pevnostní kritéria - tíha vozidla s nejvíce zatíženou nápravou je

nejméně 100 kN [7]. Počet, umístění a vybavení je určeno projektovým řešením po dohodě

s územně příslušným HZS. Nástupní plocha se nemusí zřizovat u objektů daných dle odstavce

12.4.4  normy [7].
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Vnitřní zásahové cesty

Dle podmínek zásahu, především výškové dostupnosti ohniska požáru, jsou využívány

tyto technické prostředky k jeho likvidaci:

Ø výška do 9 m - nastavovací žebříky;

Ø výška do 22,5 m - výšková technika;

Ø výška nad 22,5 m - vnitřní zásahové cesty.

Uspořádání a vybavení vnitřních zásahových cest musí poskytovat možnost účinného

a rychlého zásahu JPO vedeného vnitřkem objektu. Podmínky jejich návrhu a zřízení jsou

dány dle odstavce 12.5.1 normy [7]. Jsou tvořeny únikovými cestami typu B nebo C, jejich

požárními předsíněmi, požárními výtahy, prostory bez požárního rizika, požárními žebříky

uvnitř objektu. Dle ČSN 73 08 34 - PBS - Změny staveb, může vnitřní zásahovou cestu tvořit

také chráněná úniková cesta typu A, popřípadě částečně chráněná úniková cesta.

10.1 Typy únikových cest
Z objektu zasaženého požárem je třeba uniknout a podle stupně ochrany, kterou poskytují

unikajícím osobám, se únikové cesty rozlišují na [7, 33]:

a) nechráněné - trvale volná komunikace vedoucí do volného prostranství nebo alespoň do

částečně chráněné cesty. Takovou cestou jsou i vnější zařízení - balkóny, pavlače, schodiště.

Nemusí být od ostatních prostorů v objektu požárně odděleny konstrukcemi. Evakuace osob

po nechráněné komunikaci je bezpečná, jestliže kouř nezaplní prostor do 2,5 metru výšky. Je

omezen či zředěn tok spalin do nechráněné únikové cesty.

b) částečně chráněné - je to trvale volná komunikace vedoucí do volného prostoru nebo do

chráněné únikové cesty. Umísťují se do definovaných prostorů (PÚ bez požárního rizika,

sousední požární úseky). Vstupní dveře musí být opatřeny samozavírači.

c) chráněné - je to trvale volná komunikace vedoucí do volného prostranství. Tento typ

únikové cesty se dále dělí na typy (obr. č. 34, 35, 36):

Ø "A" -  oddělená požárními uzávěry a odvětraná přirozeným nebo nuceným odvětráním,

doba bezpečného zdržení osob je 4 minuty;



44

Ø "B" -  oddělená požárními uzávěry a opatřená samostatně odvětranou požární předsíní

se samočinně se zavírajícími dveřmi, zabraňujícími průniku kouře, doba

zajišťuje bezpečnou dobu pobytu osob 15 minut;

Ø "C"  je obdobně řešen jako typ B (stejný rozměr a plocha předsíně), prodlužuje se

však doba pobytu osob až na 30 minut. Všechny únikové prostory musí být

vybaveny přetlakovým větráním (min. 25 Pa).

Obr. č. 34 - CHÚC typ A [33]       Obr. č. 35 - CHÚC typ B [33]   Obr. č. 36 - CHÚC typ C [33]

10.2 Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o určené trase úniku, změnách jejího

směru nebo sklonu, a to zejména v těch případech, kdy východ určený k evakuaci není vidět.

Dále se doporučuje nouzovým osvětlením vyznačit také všechna místa, v nichž se mění

výšková úroveň podlahy (stupně, rampy, apod.) [25]. Nouzové osvětlení musí být v případě

požáru funkční u CHÚC typu A nejméně 15 minut, typu B 30 minut a u typu C 45 minut.

CHÚC sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít zajištěno nouzové osvětlení

minimálně po dobu 60 minut [7].

10.3 Zařízení domácího rozhlasu

Využívá se v objektech, kde se počítá s postupnou evakuací a počet evakuovaných osob je

větší než 200. Jedná se o objekt s vysokým požárním rizikem a HZS toto opatření uzná za

nutné [7]. Má význam pro urychlení evakuace v dispozičně složitých objektech, pomocí

rozhlasu může JPO vydávat pokyny jak se správně zachovat a postupovat při evakuaci, čímž

lze předejít panice.



45

Použití tohoto zařízení samotnými hasiči při zásahu lze předpokládat spíše výjimečně

a v místech, kde se nachází trvalá obsluha. K těmto objektům mohou patřit hotely, ubytovny

a podobné prostory, kde lze s pomocí obsluhy recepce tuto funkci využít.

Využití dalších možností komunikace pro JPO je [27]:

o vnitřní telefon;

o radiostanice ostrahy objektu;

o interkom;

o spojové prostředky, kterými může být vybavena strojovna SHZ nebo vzduchotechniky

(dále VZT );

o interní telefon výtahů a další prostředky.

V dnešní době je spíše využíváno automatizovaných systémů, které v případě evakuace

u objektů do této kategorie spadajících, reprodukují předem uložený hlasový záznam

s pokyny pro evakuaci. Informují především jak se chovat, kde jsou únikové cesty, kde se

shromažďovat, apod., s cílem zabránit panice.

10.4 Evakuační výtah
Normy [7, 8] jej definují jako výtah sloužící k evakuaci osob, jeho provoz musí být po

stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný. Evakuační výtahy jsou určeny především pro

evakuaci osob neschopných samostatného pohybu a osob se sníženou schopností pohybu

a orientace. Musí být bezpečně označeny piktogramem jak v kabině, tak na vnější straně dveří

(obr. č. 37). Přehled technických požadavků na evakuační výtahy  je uveden v příloze číslo 4.

Obr. č. 37 - Piktogram evakuační výtah

Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech:

a) v podlaží umístěném výše než 45 m, pokud se zde vyskytuje více než 50 osob [10];

b) s více než 3 nadzemními užitnými podlažími, kde se trvale vyskytuje více než 10 osob

se sníženou pohyblivostí a evakuaci nelze zajistit jiným způsobem;

c) určené dalšími normami PBS [11].
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Evakuační výtahy jsou součástí prostoru CHÚC typu B a C, nebo na ně navazují dle normy

[7] musí splňovat tyto požadavky:

o materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2, minimální velikost klece 1,1 x 2,1 m,

nosnost min. 5 kN, umožňuje dopravu osob ležících na nosítkách;

o má zajištěnou dodávku el. energie nejméně po dobu 45 minut;

o pohybuje se takovou rychlostí, aby doba jedné jízdy do nejvyššího užitného podlaží

nepřesáhla 2,5 minuty;

o při ohrožení požárem musí umožnit sjetí klece -  impulzem od automatického

požárního hlásiče, nebo ovládáním klíčovým spínačem. Musí zůstat vyřazen z provozu

a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovladače výtahové klece;

o součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby)

ovládající zařízení při požáru. Pokud toto nelze zajistit, musí být v prostoru CHÚC

instalován KTPO s ovládacím klíčem.

10.5 Požární výtah
Objekty vyšší než 45 m musí být vybaveny požárním výtahem, ústícím do vnitřní

zásahové cesty [7]. Vzhledem k extrémní výšce budovy, množství nasazených technických

prostředků a limitovanému množství sil je vyloučeno, aby hasiči dlouhodobě používali pouze

schodiště a vznikne potřeba využít požární výtah. Přehled technických požadavků na požární

výtahy  je uveden v příloze číslo 5.

Ve výkladu pojmů, v normě ČSN EN 81-72 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci

a montáž výtahů, je požární výtah definován jako výtah instalovaný běžně pro dopravu osob.

Má dodatečnou protipožární odolnost, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití

s přímým řízením JPO. Označení požárního výtahu je možné dle bezpečnostních tabulek

a značek dle ČSN ISO 3864-1 (obr.č. 38).

Obr. č . 38 - Označení požárního výtahu

Požární výtah musí [27]:

o mít nosnost minimálně 5 kN a půdorysnou plochu minimálně 1,3 m2 (to odpovídá cca 4

plně vyzbrojeným a vystrojeným hasičům);
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o být schopen dosáhnout nejvyššího podlaží nejpozději za 2,5 minuty;

o v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí výtahové klece do určené stanice buď

v návaznosti na EPS, nebo přivoláním pomocí klíčového spínače;

o výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro provoz požárními

jednotkami pomocí zvláštního ovládání z klece.

Použití požárního výtahu může být velice efektivní a lze jím výrazně zjednodušit zásahovou

situaci. Bez dodržení bezpečného postupu však může způsobit vážné problémy.

Bezpečné používání požárního výtahu vyžaduje dodržet následující postup [27]:

1. přesvědčit se jaký mechanismus otevírá přístup k požárnímu výtahu:

- číselný kód,

- klíčový spínač,

- další prvky nebo mechanismus chybí.;

2. získat přístup k ovládání výtahu (u ostrahy objektu, ve skříňce na vnější straně

výtahové šachty, u vstupu do výtahu, apod.);

3. otevřít přístup k ovládání;

4. poučit hasiče o nutnosti zorientovat se po vystoupení z výtahu (využít grafickou část

požárního evakuačního plánu, operativní kartu DZP a zdůraznit nutnost najít únikovou

cestu - optimálně nejbližší schodiště vedoucí směrem dolů);

5. upozornit hasiče, aby v žádném případě samostatně nepoužívali požární výtah do těch

podlaží, která mohou být zasažena požárem nebo do podlaží nad nimi;

6. zkontrolovat úplnost výzbroje a výstroje, nasazení dýchací techniky a ověřit funkčnost

spojení. Ve výzbroji hasičů nesmí chybět radiostanice (dále RDST), odjištěný hlásič

nehybnosti - indikátor „mrtvého muže“, prostředky pro značení míst, která již byla

prozkoumána a prostředky pro násilný vstup (bourací sekery, apod.);

7. po vstupu do výtahové klece je třeba, pokud je to možné, ovládání výtahu „zresetovat“

použitím ovladače určeného požárním jednotkám (klíč, přístupový kód);

8. vyjet do nejbližšího podlaží;

9. pokračovat do určeného podlaží;

10. vystoupit z výtahu a potvrdit tuto skutečnost v radioprovozu;

11. ověřit možnosti úniku;

12. umožnit na rozkaz VZ nebo velitele příslušného úseku sjetí výtahu do 1. NP;

13. při silném zakouření a je-li třeba výtah znovu použít nejprve ověřit, zda je klec ve stanici.
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Z hlediska organizace v místě zásahu při použití požárního výtahu je nejvhodnější

následující postup. Družstva zasahující uvnitř objektu používající požární výtah vystoupí dvě

nebo tři podlaží pod podlažím zasaženým požárem a zřídí zde předsunutou základnu a výtah

odešlou zpět. Z tohoto místa poté provádějí průzkum zasažených prostorů. Při dostatku sil

a prostředků je možné určit jednoho hasiče jako obsluhu požárního výtahu [27].

10.6 Vnější zásahové cesty
Slouží pro vedení zásahu vně objektu, mezi zařízení, která to umožňují patří: požární

lávky, požární žebříky nebo schodiště. Vnější zásahové cesty musí být zřízeny dle požadavků

[7] a dalších navazujících norem, nebo v případně kdy to vyžaduje územně příslušný HZS.

požární žebříky -  zřizují se v jednopodlažních objektech o půdorysné ploše nad 200 m2.

U vícepodlažních objektů o půdorysné ploše nad 100 m2 a výšce nad 9 m, není-li přístup

zajištěn jinak (např. CHÚC, vnějším schodištěm). Musí být pravidelně rozmístěny po obvodu

objektu (popřípadě i uvnitř) navzájem nejvýše vzdáleny 200 m. Na vybraných objektech se

doporučuje instalovat žebříky alespoň na protilehlých stranách objektu [7]. Pro lepší

podmínky případného protipožárního zásahu je vhodné volit požární žebříky, které mají jeden

štěřín žebříku upraven jako nezavodněné stoupací potrubí (obr. č. 39, 40, 41). Usnadní to

podmínky dodávky vody při hašení daného objektu.

Obr. č. 39, 40, 41 - Požární žebřík nezavodněným potrubím

požární lávky - umísťují se na střeše, případně nad střešní konstrukcí. Slouží k překonávání

překážek a k usnadnění pohybu po střeše. Musí být provedeny z nehořlavých materiálů,

minimální šířky 600 mm se zábradlím alespoň na jedné straně. Zřizují se na každých 40 m

délky překážky tak, aby nevedly přímo nad střešními odvětracími klapkami, ani jinými otvory

pro odvod kouře a tepla [7].



49

10.7 Zásobování vodou

Zdroje požární vody a možnosti zásobování vodou v případě požáru se řídí normou [13].

Pro zásobování požární vodou se musí zajistit takové zdroje vody, aby ji byly schopny

dodávat po dobu 30 minut.

Ke zdrojům požární vody patří [13]:

1. vnější odběrná místa

o nadzemní a podzemní hydranty;

o požární výtokové stojany a plnící místa (zejména v uzavřených areálech výrobních

i nevýrobních objektů);

o vodní toky - řeky, potoky;

o přirozené a umělé vodní nádrže - studny, rybníky, jezera, požární nádrže, bazény.

2. vnitřní odběrná místa

o hydrantové systémy typu C;

o hydrantové systémy typu D.

Vnější odběrná místa

Slouží pro zásobovaní vodou pro mobilní požární techniku, jsou zřizována v souladu

s požadavky platných ČSN, které definují jejich počet, vzdálenost od objektu, statický přetlak

a průtok. Hydranty se osazují na vodovodním potrubí o předepsané  jmenovité světlosti a musí

zaručovat  nejmenší možný odběr v l.s-1.

Vnitřní odběrná místa

Slouží pro prvotní zásah před příjezdem JPO. Hadicové systémy  jsou napojeny na vnitřní

vodovod, musí být trvale zavodněné, trvale pod tlakem a zajistit  okamžitou  dodávku vody.

Osazují  se  na  viditelných  a  dobře  přístupných   místech,   přístup  musí   zůstat  trvale   volný

[24].

Využití vnitřních odběrních míst hydrantového systému je problematické. Požadovaný

statický přetlak 0,2 MPa a požadovaná dodávka vody 1,1 l.s-1 jsou u některých budov,

především výškových, zajišťovány prostřednictvím posilovacích stanic. Ve starších objektech

a v budovách pro bydlení je většinou rozvod požární vody připojen na rozvod užitkové vody,

bez posilovacích čerpadel. Nasazení více proudů připojených na vnitřní odběrní místa vede

velmi rychle k poklesu tlaku a omezení dodávky vody. Vnitřní odběrní místa mají proto jen

omezený význam při likvidaci požáru v jeho první fázi [27].
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10.8 Suchovody

Suchovod (obr. č. 42) je nezavodněné potrubí, na které je možné připojit požární techniku

[7]. Využívají se především u výškových budov.

Obr. 42 - Plnící místo suchovodu

Nejvyšší objekty v ČR dosahují výšky v rozmezí 70 - 110 m. Najdou se i výjimky, kdy

jsou budovy vyšší, příkladem může být 216 m vysoká Žižkovská televizní věž [27].

V ČR má výšková technika, automobilové žebříky a plošiny jednotek, převládající

dostupnost cca 27 m (dostačující pro 8 NP). Na krajských stanicích a ve vytipovaných

oblastech, se lze setkat s technikou s vyšší dostupností, až 45 m. Problém je v případě nutnosti

jejího využití nepřímo v místě dislokace techniky především s časovou prodlevou vznikající

její přepravou.

V dnešní době existují i speciální plošiny s výškovou dostupností kolem 100 m, avšak

problém je s jejím ustavením, protože tak velké dostupné výšce odpovídá vzrůstající potřeba

plochy pro stabilizační prvky, což je z hlediska prostorových podmínek u většiny objektů

v případě zásahu nereálné. Proto budeme předpokládat, že u objektů vyšších než 27 m bude

případný požární zásah veden vnitřkem objektu.

Další komplikace jsou spojené s dodávkou vody do vyšších podlaží. Narážíme zde na

složitost a časovou náročnost samotné tvorby dopravního vedení a zajištění tlakových

podmínek na výstupu z proudnice potřebné pro hašení. Zásah prováděný prostřednictvím

proudů položených od CAS je ještě efektivní v rozmezí 11. - 12. NP, v této výškové úrovni je

však nutné na stroji držet tlak přes 0,8 MPa, kterému nemusí požární hadice odolat.

Porušení dopravního vedení vede k poklesu průtoku na útočných proudech a může tak

způsobit ohrožení zasahujících hasičů. Vysoký požadavek na dodávku hasiva lze pokrýt tvorbou

dalších dopravních vedení, což kromě potřeby připojení další techniky vyžaduje síly

a prostředky a celkově je tento proces velice časově náročný. Proto je zásobování hasivem od

čerpadel umístěných na úrovni terénu přiléhajícího k budově při požáru výškové budovy
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přibližně od 7. NP přijatelné pouze jako náhradní opatření při absenci nebo poruše suchovodu

[27].

Nad úrovní 15. NP je dodávka vody často mimo technické možnosti požárních čerpadel

i hadic. Z těchto důvodů jsou instalovány ve výškových objektech suchovody. Jde

o nezavodněné potrubí, na které je možné připojit požární techniku na úrovni 1. NP

a následně jej zavodnit. Dostatečný tlak v suchovodu je zajišťován posilovacími stanicemi -

čerpadly, která jsou ovládána na odběrném místě suchovodu v příslušném podlaží [27].

V místě zásahu je možné se na suchovod připojit a vytvořit dopravní vedení nebo útočný

proud. Vždy je třeba připojit obě příruby suchovodu. Při vyšším počtu suchovodů se zavodňují

minimálně dva. Při dostatku sil je vhodné po zavodnění suchovodu zkontrolovat, zda není

v některém podlaží hrdlo suchovodu z nedbalosti otevřeno. Stejně je třeba postupovat, pokud

na hrdle suchovodu v podlaží, kde jsou připojeny útočné proudy není dostatečný tlak.

Postup činnosti JPO při připojení na suchovod je následující [27]:

o připojit požární techniku (CAS) na příruby suchovodu;

o zavodnit suchovod;

o spustit posilovací stanice (obr. č. 43);

o připojit dopravní vedení nebo útočný proud v podlaží, kde je prováděn zásah nebo co

nejblíže pod tímto podlažím;

o zajistit doplňování vody CAS napojené na suchovod buď přímo z vnějšího odběrného

místa (podzemního nebo nadzemního hydrantu) nebo kyvadlovou dopravou vody.

Obr. č. 43 - Posilové čerpadlo

10. 9 Komplikace při užívání protipožárních zařízení JPO

Nástupní plochy

Největším problémem přístupových komunikací a nástupních ploch, v případě nutnosti

jejich použití, je jejich nedostupnost. Především v sídlištních blocích, kde je velká hustota

obyvatel a málo parkovacích míst. Lidé nedbají dopravních značení a zákazů, v takovém
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případě je pak velmi problematické projetí a ustavení vozidel PO na potřebná místa. Řešení

tohoto problému není vůbec jednoduché, závisí na ohleduplnosti obyvatel.

V některých lokalitách je však značení těchto ploch nedostatečné. Jedná se především

o starší zástavbu, kdy tomu dříve nebyl přikládán takový důraz. Zlepšení přichází až při

různých rekonstrukcích a revitalizacích sídlišť, budováním parkovišť s vytvořením

přehledného značení, kdy většinou vznikají i nové nástupní plochy.

Únikové cesty

Hlavním problémem při používání evakuačních, potažmo vnitřních zásahových cest, je

jejich průchodnost, správné značení a odpovídající technický stav všech zařízení (protipožární

uzávěry, samozavírače, vzduchotechnická zařízení a nouzové osvětlení). Mnohdy jsou tyto

cesty zaskládány věcmi, které nejenže zvyšují požární zatížení těchto prostorů, ale zcela

znemožňují jejich průchodnost. Nejhorší variantou, která bohužel není výjimkou a může vést

ke ztrátám na životech, jsou uzamčené evakuační cesty. Jedinou možnou prevencí je

dostatečná četnost kontrol státního požárního dozoru. Není však v jeho silách pokrýt všechny

objekty v jeho územní působnosti.

VZ musí zajistit, aby únikové cesty byly volné a chráněné před požárem, zejména aby

nedošlo k rozšíření zplodin hoření do CHÚC. Proto nemá být evakuace vedena těmi

komunikacemi, ve kterých jsou položená hadicová vedení JPO.

Požární a evakuační výtahy

Problém využívání evakuačních i požárních výtahů spočívá v ovladatelnosti při

nepřítomnosti odpovědné osoby, což způsobuje komplikace při získání klíče pro přednostní

ovládání výtahů. Zavedení odpovědné osoby či KTPO u evakuačních výtahů se objevuje až

v aktualizované normě [7], což tento problém neřeší u dříve vybudovaných objektů.

Jednoduchým řešením je umístění ovládacího klíče v přízemí u vstupních dveří výtahu,

jak  je  znázorněno  na  obrázcích  č.  44  a  45  u  evakuačního  výtahu  v  FN  Olomouc.  Další

možnou variantou je jednotný číselný kód společný pro hasební obvod, nebo celý kraj

především u protipožárních výtahů.

Obr. č. 44, 45 - Evakuační výtah s klíčem pro přednostní ovládání
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Požární lávky a žebříky

Je třeba věnovat pozornost technickému stavu, především upevnění těchto zařízení ke

konstrukci, aby při jejich používání nedošlo k uvolnění a pádu zasahujícího hasiče.

Preventivním opatřením a nejrychlejší kontrolou je přesvědčit se o aktuálním stavu před

případným použitím při zásahu. Během kontrol SPD věnovat těmto zařízením pozornost,

zkontrolovat jejich stav pro možné bezpečné použití JPO v případě vzniklého požáru.

U požárních žebříků můžeme narazit na problém jejich instalace u objektů, jejichž střešní

konstrukce nedovoluje jejich použití v případě zásahu. Příkladem může být střecha

z materiálů, které mají malou požární odolnost (např. pultové střechy tvořené sendvičem

z trapézového plechu a izolace). Po příjezdu jednotek, vzhledem k rozvoji požáru, již nemusí

být pohyb po takovéto střešně pro zasahující hasiče bezpečný, proto je třeba užití žebříků

v těchto případech předem zvážit.

Zásobování vodou

Doplňování techniky vodou komplikují zejména tyto skutečnosti [27]:

o nefunkčnost vnějších odběrních míst;

o nepřístupnost vnějších odběrních míst - parkující automobily apod.;

o pokles tlaku ve vodovodním řádu v místě, přitom správce vodovodů a kanalizací nemá

možnost tlak v řádu zvýšit;

o nutnost zřídit kyvadlovou dopravu vody, spojenou s dalšími nároky na techniku

a organizaci zásahu.

11. Softwarový model
S využitím moderní počítačové techniky a odpovídajícího programového vybavení je

možné vytvářet nejrůznější modelové situace a jevy provázející požár, především jejich

rozvoj a průběh. Můžeme měřit předem zvolené veličiny a získávat hodnoty, které se blíží

reálným podmínkám vznikajících při skutečném požáru.

Pro návrh velikosti odvětracích a přiváděcích otvorů přirozeného ZOKT používaného

v modelu jsem použil německou normu DIN 18232 - Uvolňování kouře a tepla, část 2 -

Zařízení pro přirozené odvádění kouře a tepla - dimenzování, požadavky na zabudování.

K vlastní tvorbě modelu jsem použil níže popisované programy.
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Program FDS

Simulátor dynamiky požáru (dále FDS) je počítačový program, který umožňuje řešení

rovnic popisujících rozvoj a šíření požáru. Program vkládá parametry ze vstupního textového

souboru, využívá algoritmy dynamického proudění kapalin a model numericky řeší Navier-

Stokesovy rovnice. Vytváří se uživatelsky specifikovaný výstupní soubor. Pří výpočtech jsou

využívány parciální diferenciální rovnice pro zachování hmoty, hybnosti a energie [46].

Metoda nachází uplatnění pro řešení tepelných toků řízených teplotou, se zaměřením na

kouř a přenos tepla při požáru. Výsledky mohou být prezentovány v grafech (exportem dat

z výstupního souboru) a nebo graficky pomocí programu Smokeview (dále SMV).

Program Smokeview

Softwarový program, který „čte“ hodnoty z výstupního souboru FDS a vytváří

vizualizace. Má jednoduché ovládání pomocí nabídkového menu, které u FDS chybí.

SMV využívá nejrůznější algoritmy pro zobrazování dat, vytváří 3D vizualizace šíření

ohně, tepla a kouře v čase, umožňuje krokové sledování dané složky měření, 2D a 3D

šrafované kontury, zobrazuje veličiny pomocí vektorů apod. [46].

Existují různé nadstavbové programy, které byly vyvinuty pro ulehčení práce s FDS,

především pro generování vstupního textového souboru, obsahující potřebné vstupní

parametry. Nejznámějším je program Pyrosim.

Program Pyrosim

Umožňuje generování vstupního textového souboru. Pro vlastní výpočet využívá

platformy FDS, k zobrazení výstupu slouží SMV. Pyrosim poskytuje nástroje pro modelaci

v 2D a 3D prostředí, umožňuje tak mnohem pohodlnější tvorbu geometrie (obr. č. 46)

i nastavení dalších podmínek.

Obr. č. 46 - Tvorba geometrie v programu Pyrosim
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11.1 Popis geometrie modelu

Vlastní model představuje zjednodušenou podobu části obchodního centra. Půdorysné

rozměry jsou 40 x 30 m, stropní podhled 4,0 m. Obvodové stěny a pultovou střechu tvoří

sendvičová konstrukce tloušťky 0,3 m z trapézového plechu a izolace. Vnitřní nenosné

konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami tloušťky 0,15 m.

Objekt je dispozičně rozdělen na 10 částí (obr. č. 47), které tvoří: obchody s oděvy,

botami, elektronikou a nábytkem, lékárna, kavárna, sociální zázemí, vše je navzájem

propojené širokou chodbou.

Jednotlivé ochody jsou vybaveny dle způsobu jejich užívání. K nejčastěji vyskytujícím se

materiálům tedy patří: dřevo, polyuretanová pěna a textil tvořící polstrování sedaček, židlí

v kavárně či dalšího zboží v prodejně nábytku. V některých obchodech je položen zátěžový

koberec. Požární vlastnosti těchto materiálů jsou předdefinovány dle programu Pyrosim.

11.2 Modelové situace
K požáru dojde v zázemí obchodu s oděvy, odkud se kouř dále šíří přes chodbu do

objektu. Kouř postupně zaplňuje kouřovou sekci I, po reakci kouřového čidla (opticko-

kouřové) dochází k aktivaci přiváděcích a odváděcích otvorů ZOKT (přirozené) v kouřové

sekci I.

Situace I: Požár se volně šíří bez zásahu JPO, dochází k postupnému zakouření objektu. Po

reakci hlásičů dochází ke spuštění ZOKT v kouřové sekci I. Na vyznačených místech jsou

měřeny hodnoty - teplota [°C] a viditelnost [m] v závislosti na čase, celková doba modelace je

15 minut.

Situace II: V prvních 8 minutách modelace je průběh naprosto stejný jako u situace I.

V 8. minutě zasahující JPO pomocí manuálního ovládání ZOKT spustí odvětrání v kouřové

sekci II - otevření přiváděcích a odváděcích otvorů v kouřové sekci II. Současně nasadí

nucenou přetlakovou ventilaci u vstupních dveří do objektu, ustavením 2 přetlakových

ventilátorů PAPIN 350 (viz. obr. č. 28 v kapitole 8), maximální výkon jednoho ventilátoru je

12 000 m3/min.  Celková doba modelace je stejná jako u situace I.
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Cíl modelování

Provést porovnání vybraných měřených veličin - teplota a viditelnost u dvou výše

popsaných situací a porovnat rozdílné podmínky v objektu před a po nasazení nucené

přetlakové ventilace.

Obr. č. 47 - Rozdělení geometrie modelu

11.3 Výstupní data modelování
Stupeň zakouření (obr. č. 48) a teplotní podmínky jsou stejné až do doby, než dojde ke

spuštění ventilátorů přetlakové ventilace.

Obr. č. 48 - Stupeň zakouření před spuštěním ventilace, společné pro situaci I a II
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Závislost teploty na čase ve výšce 2,5 m
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Obr. č. 49 - Porovnání stupně zakouření situace I a II v čase

Grafické vyhodnocení modelové situace I

Graf č. 1 - Závislost teploty na čase měřená ve výšce 2,5 m
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Závislost teploty ve výšce 2,5 m hlavní chodba
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Viditelnost měřená ve výšce 2,5 m
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Graf č. 2 - Závislost teploty na čase - hlavní chodba

Graf č. 3 - Měření viditelnosti ve výšce 2,5 m
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Závislost teploty na čase ve výšce
 2,5 m
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Graf č. 4 - Měření teplot v celém prostoru

Grafické vyhodnocení modelové situace II

Graf č. 5 - Závislost teploty na čase měřená ve výšce 2,5 m
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Závislost teploty na čase ve výšce 2,5 m hlavní chodba
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Graf č. 6 - Závislost teploty na čase - hlavní chodba

Graf č. 7 - Měření viditelnosti ve výšce 2,5 m
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Měření maximální a minimální tepoty
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Graf č. 8 - Měření teplot v celém prostoru

11.4 Diskuze výsledku modelování

V objektech podobného typu, kde jsou obvodové stěny tvořeny sendvičovými

konstrukcemi z trapézového plechu a izolace, je typická absence okenních výplní a omezený

počet vstupních otvorů. Proto je velmi problematické zajistit otvor pro odvětrání.

Použitím manuálního ovládání ZOKT a vhodným výběr skupiny světlíků dle dané

kouřové sekce, ve které ještě nedošlo k jejich otevření tak lze vytvořit odváděcí otvory.

Řešení je rychlé a efektivní, bez nutnosti mechanického poškození pláště budovy.

Dle výše znázorněných grafů je zřejmé, že po spuštění přetlakové ventilace a současném

otevření světlíků v kouřové sekci II, po jejich otevření manuálním ovládáním, došlo

k poklesu teploty i ke zlepšení viditelnosti v objektu.

V celé délce hlavní chodby poklesla teplota o 1/3, tedy až na hodnotu teploty okolí, což je

patrné z grafu číslo 6. Dle grafu číslo 8 došlo po spuštění ventilátorů k poklesu maximální

teploty v celém prostoru objektu v porovnání s modelovou situací I.

 Změny ve viditelnosti jsou nejvíce patrné z obrázku č. 48, který porovnává rozdíl u obou

situací minutu po spuštění ventilátorů a v 15. minutě, tedy závěru modelace.
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Modelovou situaci lze aplikovat i na případ, pokud by k obdobnému požáru došlo

v nočních hodinách, kdy se v objektech podobného typu upouští od větrání vzhledem

k nutnosti otevřít vstupní dveře (opatření pro zamezení krádeže zboží, apod.). Odvětrací

otvory v sekci II by se za normálních podmínek neotevřely, protože teplota nedosahuje

takových hodnot, aby aktivovala teplotní čidla. Celý prostor by byl zakouřen, což by

způsobovalo problematické hledání ohniska požáru, prodlužovalo dobu lokalizace

a způsobovalo nárůst škod způsobených teplem a kouřem. V případě ovládání ZOKT od

kouřových čidel by došlo k otevření s časovým zpožděním, podle stupně zakouření v kouřové

sekci II.

 Použití přetlakové ventilace na podobný objekt tedy usnadňuje podmínky zásahu a snižuje

rozsah škod. Je třeba vybrat vhodné přiváděcí otvory a pomocí manuálního ovládání otevřít

světlíky ZOKT ve vhodné kouřové sekci, dle podmínek při zásahu.
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12. Závěr
V dnešní době je využívání PBZ celkem běžné. Především u nově vznikajících staveb

velkého rozsahu, kde by požár mohl způsobit velké finanční ztráty, se prakticky stává

samozřejmostí. U starší zástavby se s těmito zařízeními také setkáváme velmi často. Nicméně

vývoj těchto zařízení, především různé nadstavbové funkce se neustále vyvíjí a proto zde tyto

systémy nejsou tak „propracované“.

 Možnosti využití PBZ při zásahu jednotek PO jsou uvedeny v metodickém listu v příloze

číslo 1. Je zde však možnost jak stávající zařízení (dle technických možností v daném

objektu) využívat ještě efektivněji, především z hlediska případného zásahu jednotek PO.

Jedná se o využití všech funkčních možností, které systém EPS poskytuje. Nemluvíme

o samotné požární signalizaci jako takové, ale o systému propojení všech v objektu

instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, které jsou řízeny ústřednou EPS. Jsou to

právě ústředny  a jejich nadstavbová zařízení, které umožňují efektivnější využití.

Největším problémem je zpracování všech dat, které je ústředna schopna poskytnout,

jejich přenos na PCO a následné zpracování tak, aby získané informace mohly být použity co

nejefektivněji. Dnes jsou přenášeny základní informace, tedy požár/není požár a porucha/bez

závad. Bylo by však možné přijímat daleko podrobnější informace, včetně přesného určení

místa v objektu, kde k požáru došlo.

Při současných technických možnostech existuje velká variabilita možného využití

nadstavbových zařízení při zásahu. Samotná zařízení jsou již k dispozici, ale je třeba nastavit

potřebné funkce a definovat způsob použití při zásahu. K realizaci je třeba vytvořit jednotný

komunikační kanál pro přenos potřebných informací, zajistit dostatečnou propustnost

přenosové sítě, aby nedocházelo k přetížení a následně ke zpožďování případných

přicházejících poplachů od dalších objektů připojených na PCO.

Problém, který bude do budoucna třeba řešit, je spolupráce jednotlivých výrobců EPS,

ujednocení výstupních informací, aby je vytvořený komunikační kanál bez problémů přenesl.

Přenosový kanál koncipovat podobně jako komunikační kanál contact IP, využívaný pro

přenos od zabezpečovacích zařízení na pulty bezpečnostních agentur.
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Po splnění všech výše uvedených podmínek je třeba vytvořit nadstavbový softwarový

„balíček“, který data přicházející na PCO zpracuje, roztřídí a prováže s informacemi o daném

objektu. Vytvoří grafické zobrazení objektu s vyznačením potřebných údajů dle příchozích

roztříděných dat. Následně umožní jejich implementaci do výjezdového  programu Spojař.

Operační důstojník by tak jednotce mohl podávat podrobné informace o objektu, místě

vzniku požáru a provádět „dálkovou navigaci“ k ohnisku požáru, především u rozsáhlých

objektů se složitou dispozicí.

V praxi je výše popsaný návrh závislý na vytvoření vhodného a především vysoce

spolehlivého softwarového zázemí, které by synchronizovalo všechny potřebné operace. Dále

na vytvoření elektronických databází a zajištění jejich aktuálnosti, které by zahrnovaly

informace důležité z hlediska zásahu - grafické zobrazení objektu, elektronická forma DZP.
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Příloha číslo 1 - Metodický list
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DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO
Bc. Michal Valouch

I.

Charakteristika

1) Požárně bezpečnostní zařízení (dále PBZ) jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro

stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Setkáme se s nimi jak

v průmyslu, tak v budovách s občanským využitím. V převážné většině jsou instalovány

v objektech jako jsou: průmyslová výroba, sklady, logistická centra, výškové budovy,

obchodní a nákupní centra, apod., které jsou charakteristické svou dispoziční variabilitou,

rozsahem zastavěného prostoru a různorodostí využití prostorů, což má za následek

obtížnou orientaci v objektu.

2)  Tento metodický list se zabývá požárně bezpečnostními zařízeními, které umožní:

a) ohlášení požáru - elektrická požární signalizace (dále EPS) a její nadstavbová zařízení,

b) samočinné hašení požáru - stabilní hasicí zařízení (dále SHZ),

c) odvod zplodin hoření a tepla - zařízení pro odvod kouře a tepla (dále ZOKT),

d) zásahy ve výškových budovách - evakuační a požární výtahy.

3)  Ve smyslu tohoto metodického listu jsou použity následující pojmy:

a) Klíčový trezor požární ochrany - nadstavbové zařízení EPS, které umožní

zasahujícím jednotkám PO nenásilný vstup do objektu. Po dálkovém odblokování

elektronického zámku je umožněn jednotce PO přístup ke generálnímu klíči od

objektu. Pro přístup ke generálnímu klíči je nutné použít motýlkový klíč, který je ve

výbavě jednotek PO. Nejvhodněji umístit motýlkový klíč ve výjezdové CAS na

jednom místě.

b) Elektronická požární signalizace - slouží ke včasnému zjištění vznikajícího požáru

a aktivaci navazujících zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je

důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
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c) Evakuační výtah -  určen především pro evakuaci osob neschopných samostatného

pohybu a osob se sníženou schopností pohybu  a orientace. Musí být bezpečně

označen piktogramem na vnější straně dveří.

d) Požární výtah - výtah pro běžnou dopravu osob, má dodatečnou protipožární

odolnost, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotek

PO. Musí být instalován u objektů vyšších než 45 m, ústí do vnitřní zásahové cesty.

e) Obslužný pult požární ochrany (dále OPPO) - doplňkové zařízení EPS, které

umožňuje zásahové jednotce PO ovládat základní funkce ústředny EPS v daném

objektu, bez znalosti vstupních kódů a konkrétního systému EPS. Je umístěný uvnitř

objektu bezprostředně u vstupu.

f) Obslužné tablo - doplňkové zařízení EPS, jedná se o „vzdálenou“ ústřednu EPS, která

umožní kompletní informační a ovládací rozhraní hlavní ústředny EPS.

Stabilní  hasící  zařízení  - slouží pro lokalizaci a likvidaci požáru v počáteční fázi.

Strojovny a ústředny SHZ jsou obvykle umisťovány v 1. NP nebo 1. PP, případně

v samostatném objektu. Z ústředen je možné provádět ovládání SHZ, je zde umístěn

podrobný návod pro obsluhu a schéma budovy.

Suchovod - nezavodněné potrubí, na které je možné připojit požární techniku na

úrovni  1.  NP  a  následně ho  zavodnit.  Dostatečný  tlak  v  suchovodu  je  zajišťován

posilovacími stanicemi - čerpadly, která jsou ovládána na odběrném místě suchovodu

v příslušném podlaží.

g) Zařízení pro odvod kouře a tepla - slouží pro řízené odvádění produktů hoření -

tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry, která vzniká při hašení vodou. Odvětrání

je uvedeno do chodu kouřovými nebo tepelnými detektory. ZOKT může pracovat na

dvou fyzikálních principech:

§ přirozený odvod kouře a tepla;

§ nucený odvod kouře a tepla.

4)  Na instalaci SHZ upozorní:

a) přítomnost sprinklerových či drenčerových hlavic;

b) přítomnost rozvodů vody ke sprinklerovým hlavicím a přítomnost značeného

potrubního rozvodu SHZ;

c) indikátory na obslužném panelu požární ochrany;

d) zvuky zvonu (sirény) SHZ, apod.
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5)  Při zásahu  lze očekávat následující charakteristická nebezpečí:

a) ztrátu orientace,

b) chaotické až panické chování přítomných osob.

II.

Úkoly a postup činnosti

6) Společné zásady

a) zjistit místo ovládání instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, zda byla tato

zařízení uvedena do činnosti a s jakým výsledkem

- pro vstup do objektu využít KTPO s použitím motýlkového klíče, získaným

generálním klíčem postupovat dále do objektu,

- generální klíč je obvykle společný pro otevření ovládací části OPPO, pokud se klíč

liší rozbít sklo nad ovládacími prvky a provést potřebné operace,

- pro zjištění stavu PBZ a lepší orientaci v objektu využít ovládací tabla (pokud jsou

instalována),

b) organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami,

zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde již byl proveden

průzkum,

c) zajistit odvětrání únikových cest a zásahových cest,

d) zkontrolovat funkčnost požárních uzávěrů - dveře, požární klapky,

e) zkontrolovat možnosti šíření požáru rozvodem vzduchotechniky a to až do prostoru

strojovny vzduchotechniky

- jde-li o malé objekty, vypnout celou vzduchotechniku,

- v případě rozsáhlých objektů stačí vypnut vzduchotechniku v místě vzniku požáru

a jeho okolí.

EPS:

7) Pro vstup do objektu využít doplňkové zařízení EPS - KTPO

a) na umístění KTPO většinou upozorní kontaktní světlo, které se rozsvítí po spuštění

poplachu,

b) k otevření vnitřních dvířek KTPO použít motýlkový klíč, který je společný pro

hasební obvod, či celý kraj,
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- pro přehlednost umístit motýlkový klíč v každém výjezdovém vozidle na stejném

místě,

c) získaným generálním klíčem vstoupit do objektu a jeho vnitřních prostor.

8) Z displeje ovládacího tabla ústředny zjistit podrobné informace o požáru

a) kde nejsou instalována tabla zjistit základní údaje z OPPO a najít umístění ústředny,

b) vyhodnotit údaje z displeje tabla (ústředny)

- zjistit ohniska požáru a cest jeho šíření,

- zjistit činnost připojených PBZ, případně provést jejich spuštění dle podmínek

požáru.

SHZ:

9)  Předpokládáme automatické spuštění SHZ v návaznosti na EPS.

- pokud se tak nestane zjistit důvod nefunkčnosti a za pomoci způsobilé osoby nebo

za pomoci technického personálu, uvést zařízení do chodu, dle návodu obsluhy ve

strojovně SHZ.

10) Úkolem JPO při průzkumu je:

a) ověřit zda je v objektu instalováno SHZ

- dle charakteristik v odstavci 5 - „na instalaci SHZ upozorní“,

- je uvedeno v dokumentaci zdolávání požáru (DZP),

- u objektu připojeného na pult centralizované ochrany signalizované operačnímu

důstojníkovi na KOPIS, který informuje VZ.

b) ověřit, zda SHZ pracuje, pokud ne, zajistit jeho spuštění podle návodu umístěného ve

strojovně:

- při výpadku proudu a  nespuštění záložního agregátu:

a) provést ruční start záložního agregátu,

b) zkontrolovat množství pohonných hmot - případně je doplnit;

- ventil na potrubním rozvodu od nádrže SHZ zůstal (po prováděné kontrole)

„přepnutý“  v režimu zkušební potrubí, což vyřadí dodávku vody do hlavic. Změnit

polohu odpovídajícího ventilu do správné polohy.

c) ověřit, zda činnost SHZ má požadovaný hasební efekt v prostoru požáru, pokud ne,

tento efekt posílit nasazením útočného proudu;
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d) zajistit funkčnost SHZ po požadovanou dobu

- neukončovat činnost SHZ před průzkumem a ujištění se, že došlo k uhašení

požáru,

- v případě selhání, či nedostatku vody v nádržích SHZ zajistit zásobování od

mobilní techniky (CAS) a dostatečně ji doplňovat z podzemních nebo

nadzemních hydrantů v závislosti na průtoku - pokud to SHZ umožňuje  (má

přípojná místa),

11) Alternativní použití SHZ - mechanickým uražením hlavice pro spuštění hašení či k tvorbě

vodní clony:

a) zvážit vhodnost výběru hlavice, či skupiny rozbíjených  hlavic pro správné splnění

funkce clony, dle podmínek šíření kouře (dráždivé látky) v daném objektu;

b) vytvořená vodní clona ovlivní podmínky toku vzduchu uvnitř objektu, v případě

nasazení nucené ventilace - zvážit místní podmínky pro nasazení ventilace.

12) Doplňování CAS z nádrží SHZ:

a) ve většině případů nelze, pokud je na potrubí instalovaná klapka bránící zpětnému

toku kapaliny z nádrže SHZ do CAS,

b) u vytipovaných objektů mající vysokokapacitní podzemní nádrže ke společnému

zásobování SHZ, vnějších a vnitřních odběrných míst, je to možné. Na tuto možnost

upozorní DZP.

ZOKT

13) Pro manuální spuštění ZOKT lze využít:

a) tlačítkové hlásiče v CHÚC - určeno prioritně pro civilní osoby ke spuštění odvětrání

v CHÚC, mohou využít i zasahující hasiči pokud již nedošlo k aktivaci,

b) poplachové skříňky - použití určeno výhradně pro zasahující jednotky PO

- vybrat vhodný manuální ovladač odpovídající dané kouřové sekci,

- ujistit se, dle umístěného dispozičního plánku s rozdělením na kouřové sekce, že

číselné označení na manuálním ovladači odpovídá číslu kouřové sekce, kterou

chceme odvětrávat,

- rozbít sklo manuálního ovladače, přepnout páku ovladače podle popisu (většinou

směrem dolů) - tím dojde k dálkové aktivaci ZOKT.
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14) Evakuační výtah:

a) předpokládá se samostatné využívání výtahu evakuovanými s pomocí školených

zaměstnanců (nemocnice, pečovatelské domy, apod.),

b) při dostatku sil a prostředků vhodnější řídit evakuaci hasičem - zajistit klíč (kód) pro

přednostní ovládání výtahové klece,

c) je určený výhradně pro evakuaci osob, nikoli pro přepravu zasahujících hasičů (k tomu

slouží protipožární výtah).

Požární výtah:

15) S hasiči určenými pro využívání požárního výtahu musí být proveden „bezpečnostní

pohovor“,  jehož obsahem jsou zásady používání a upřesnění postupů využití výtahu:

a) přesvědčit se jaký mechanismus otevírá přístup k požárnímu výtahu:

- číselný kód,

- klíčový spínač,

- další prvky nebo mechanismus chybí.;

b) získat přístup k ovládání výtahu (u ostrahy objektu, ve skříňce na vnější straně

výtahové šachty, u vstupu do výtahu, apod.);

c) otevřít přístup k ovládání;

d) poučit hasiče o nutnosti zorientovat se po vystoupení z výtahu (využít grafickou část

požárního evakuačního plánu, operativní kartu DZP a zdůraznit nutnost najít únikovou

cestu - optimálně nejbližší schodiště vedoucí směrem dolů);

e) upozornit hasiče, aby v žádném případě samostatně nepoužívali požární výtah do těch

podlaží, která mohou být zasažena požárem nebo do podlaží nad nimi;

f) zkontrolovat úplnost výzbroje a výstroje, nasazení dýchací techniky a ověřit funkčnost

spojení. Ve výzbroji hasičů nesmí chybět radiostanice (dále RDST), odjištěný hlásič

nehybnosti - indikátor „mrtvého muže“, prostředky pro značení míst, která již byla

prozkoumána a prostředky pro násilný vstup (bourací sekery, apod.);

g) po vstupu do výtahové klece je třeba, pokud je to možné, ovládání výtahu „zresetovat“

použitím ovladače určeného požárním jednotkám (klíč, přístupový kód);

h) vyjet do nejbližšího podlaží a tím ověřit funkčnost;

i) pokračovat do určeného podlaží;

j) vystoupit z výtahu a potvrdit tuto skutečnost v radioprovozu;

k) ověřit možnosti úniku;



Příloha číslo 1 - Metodický list

 7

DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO
Bc. Michal Valouch

l) umožnit na rozkaz VZ nebo velitele příslušného úseku sjetí výtahu do 1. NP;

m) při silném zakouření a je-li třeba výtah znovu použít nejprve ověřit, zda je klec ve stanici.

16) Nejvhodnější z hlediska organizace v místě zásahu při použití požárního výtahu:

a) družstva zasahující uvnitř objektu používající požární výtah, vystoupí dvě nebo tři

podlaží pod podlažím zasaženým požárem,

b) zřídí zde předsunutou základnu a výtah odešlou zpět,

c) z tohoto místa poté provádět průzkum zasažených prostorů,

d) při dostatku sil a prostředků určit jednoho hasiče jako obsluhu požárního výtahu.

Suchovod

17) Postup činnosti JPO při připojení na suchovod je následující:

a) připojit požární techniku (CAS) na příruby suchovodu;

b) zavodnit suchovod;

c) spustit posilovací stanice;

d) připojit dopravní vedení nebo útočný proud v podlaží, kde je prováděn zásah nebo

co nejblíže pod tímto podlažím;

e) zajistit doplňování vodou CAS napojené na suchovod přímo z vnějšího odběrního

místa (podzemního nebo nadzemního hydrantu) nebo kyvadlovou dopravou vody;

f) při vyšším počtu suchovodů se zavodňují minimálně dva;

g) při dostatku sil je vhodné po zavodnění suchovodu zkontrolovat, zda není v některém

podlaží hrdlo suchovodu z nedbalosti otevřeno;

h) stejně postupujeme, pokud na hrdle suchovodu v podlaží, kde jsou připojeny útočné

proudy není dostatečný tlak.

III.

Očekávané zvláštnosti

18) Při zásahu v objektech s požárně bezpečnostními zařízeními lze očekávat následující

komplikace:

a) nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení,

b) neaktualizovaná verze DZP či nevyhovující zpracování,

c) nepřehlednost v manuálním ovládacím spouštěcím zařízení pro ZOKT - přiřazení

správného ovládacího zařízení odpovídající kouřové sekci při velkém množství těchto
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manuálních spouštěčů vyskytujících se na jednom místě.

d) neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy,

e) nefunkčnost vnitřních, nebo vnějších zdrojů vodou,

f) nepřítomnost místně znalé osoby (bezpečnostní služba, technický dozor),

g) obtížný vstup do určitých místností a prostor budovy (místnosti, kde nelze použít

generální klíč - více majitelů v jednom objektu, změna majitele, nechtějí „spadat“ pod

generální klíč),

h) uzamčené nebo zatarasené evakuační cesty - nepoužitelnost zásahových a únikových

cest,

i) nefunkčnost požárních a evakuačních výtahů v případě požáru,

j) nefunkčnost suchovodu a posilovacích čerpadel,

k) nebezpečí rozšíření požáru z odváděcího otvoru odváděným teplem, zapálení

hořlavých předmětů na cestě odvodu kouře,

l) možnost opětovného vzplanutí žhnoucích zbytků hoření v důsledku odvětrávání,

m) možnost zranění hasičů zejména teplem a plameny pokud se budou nacházet

v prostoru mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem,

n) náhlá změna meteorologické situace - u větrání změna směru pohybu kouře

a ovlivnění šíření požáru,

o) vznik paniky při evakuaci osob při neřízené evakuaci,
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Legenda:

1 Zásobník pěnidla
2 Čerpadlo na pěnu
3 Přívodní potrubí vodní
4 Přiměšovač
5 Potrubí s pěnovým roztokem
6 Ventily

 7  Řídící ventil (např. dálkově)
 8  Pěnová proudnice
 9  Pěnový hrnec
10 Pěnové křivítko
11 Pěnové trysky
12 Pěnové monitory

SHZ pěnové ve společnosti MUREXIN AG - Wiener Neustadt/Austria

   Zásobníky s pěnidlem     Ventilové stanice s přiměšovačem

Rozvaděč diesel čerpadla v kontejneru                   Řídící ventilová stanice + zásobník pěnidla
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1

Legenda:

1  Automatický hlásič požáru - stropní
2  Automatický hlásič požáru - podlažní
3 STOP tlačítko
4 Tlačítkový spínač - spínač SHZ
5 Centrála EPS/SHZ - eventuálně hasicí

jednotka
6 Zpožďovací zařízení

 7 Baterie s láhví hasiva
 8 Plynová houkačka
 9 Houkačka/kombinovaná

houkačka/záblesková světla
10 Hasicí trysky/hrdla - strop
11 Hasicí trysky/hrdla - podlaha

Stanice SHZ CO2 Detail sekčního ventilu SHZ CO2

Alarmová siréna SHZ CO2 Stanice SHZ CO2 včetně centrály
a zpožďovacího zařízení
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DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO

Bc. Michal Valouch 1

Zařízení Předpis Znění požadavku

ČSN 73 0802 čl. 8.10.1
ČSN 73 0804 čl. 9.11.1

Výtahová šachta, která prochází více
požárními úseky, musí tvořit
samostatný požární úsek.

ČSN 73 0802 čl. 8.10.4
ČSN 73 0804 čl. 9.11.6

Šachta evakuačního a požárního
výtahu může být společná, nikoliv
však s jinými druhy výtahů.
Ohraničující konstrukce musí být z
konstrukcí druhu DP1

ČSN 73 0802 čl. 8.10.5

Šachty evakuačních výtahů, pokud
nejsou součástí požárního úseku
chráněných únikových cest a jsou
uvnitř objektu s výškou šachty přes 30
m, musí mít samočinné přetlakové
větrání

ČSN 73 0802 čl. 8.10.6
Šachty evakuačních výtahů, které jsou
součástí požárního úseku chráněných
únikových cest se nedoporučuje
odvětrávat podle čl. 8 10.5

šachta

ČSN 73 0802 čl. 8.10.3

V prostoru výtahové šachty se nesmí
nacházet požární zatížení (např.
olejové zásobníky hydraulických
výtahů; olej v zařízení umožňující
pohyb výtahové klece se za požární
zatížení nepovažuje)

strojovna
Vyhl. MMR č.137/1998
Sb. § 39 odst. 4
ČSN 73 0802 čl. 8.11.1
ČSN 73 0804 čl. 9.12.1

Strojovny evakuačních výtahů musí
být požárně odděleny od ostatních
výtahů

Vyhl. MMR č.137/1998
Sb. § 39 odst. 3

Výtahová kabina musí mít rozměry
nejméně 1100 x 2100 mm a šířku
vstupu 800 mm.

kabina ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 a)
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4
a)

Klec výtahu musí být klec z
nehořlavých nebo nesnadno hořlavých
hmot velikosti nejméně 1100 x 2100
mm

rychlost
zdvihu

ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 c),
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4
c),

Výtah musí mít rychlost, aby doba
jedné jízdy do nejvýše umístěného
podlaží nepřesáhla 2,5 min.

řízení
ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 d),
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4
d),
Nař. vl. č. 14/1999 Sb.,
Příloha č. 1 bod 4.10

Výtah musí umožnit sjetí klece do
určité stanice buď impulsem
automatického požárního hlásiče nebo
přivoláním klíčovým spínačem, musí
zůstat vyřazen z normálního provozu a
být připraven pro evakuaci
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DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO

Bc. Michal Valouch 2

Zařízení Předpis Znění požadavku

Vyhl. MMR č.137/1998
Sb. § 19 odst. 3, § 21
odst. 4
ČSN 73 0802 čl. 12.9.1

Dodávka elektrické energie ze dvou
na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí
na druhý napájecí zdroj musí být
samočinné nebo zásahem stálé
obsluhy

ČSN 73 0802 čl. 9.6.5.b),
ČSN 73 0804 čl.
10.6.4.b)

Výtah musí mít zajištěnu dodávku el.
energie nejméně po dobu 45 min.

ČSN 73 0835 čl. 7.4.4.2

Lůžkové evakuační výtahy v objektech
LZ 2 musí být při požáru napájeny
výlučně z náhradního zdroje
zajišťujícího energii po dobu tc + 15
min.

napájení, rozvody
ČSN 73 0802 čl. 12.9.3

Volně vedené elektrické rozvody
evakuačního výtahu mohou být volně
vedeny prostory a požárními úseky
bez požárního rizika, pokud vodiče a
kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1,
ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-
2-2 a ČSN IEC 332-3.
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DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO

Bc. Michal Valouch 1

Zařízení Předpis Znění požadavku
Vyhl. MMR č.137/1998
Sb. § 21 odst. 4

Ve stavbách vyšších než 45 m musí být vnitřní zásahové
cesty vybaveny požárním výtahem

Vyhl. MMR č.137/1998
Sb. § 21 odst. 4
ČSN EN 81-72 čl. 5.2.2

Požární výtah musí zajistit dopravu požárních jednotek a
jejich vybavení do všech podlaží

ČSN EN 81-72 čl. 5.1.1 Požární výtahy se umísťují v šachtě s chráněným prostředím
a nástupištěm před každými šachetními dveřmi

ČSN EN 81-72 čl. 5.1.2

Výtah musí správně fungovat při :
a) 65 °C v chráněných prostředích/nástupištích a v prostorách
pro strojní zařízení,
b) el. rozvaděč včetně elektronických komponent při umístění
mimo šachtu nebo strojovnu musí mít protipožární ochranu
jako chráněná prostředí/nástupiště,
c) všechny ostatní elektrické/elektronické komponenty
neumístěné v chráněných prostředích musí správně fungovat
od 0 do 40 °C,
d) elektrické / elektronické ovládačové kombinace musí být
funkční nejméně 2 hod v teplotách od 0 °C do 65 °C,
e) řízení výtahu musí být funkční i při kouři v šachtě nebo ve
strojovně nejméně po 2 hod.

ČSN EN 81-72 čl. 5.1.3 Každý vstup do požárního výtahu musí mít chráněné
prostředí

ČSN EN 81-72 čl. 5.1.4
Šachetní dveře neurčené k použití hasiči v jedné stanici musí
být tak chráněny aby nebyly vystaveny teplotě vyšší než 65
°C.

ČSN EN 81-72 čl. 5.7.1
Úsek s výtahovým strojem a souvisejícím zařízením musí mít
nejméně stejný stupeň protipožární ochrany jako výtahová
šachta.

Instalace

ČSN EN 81-72 čl. 5.7.2

Prostor pro strojní zařízení umístěný mimo šachtu a požární
úsek musí mít nejméně stejný stupeň protipožární odolnosti
jako požární úseky. Každé propojení musí být obdobně
chráněno.
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Bc. Michal Valouch 2

Zařízení Předpis Znění požadavku
Vyhl. MMR
č.137/1998 Sb. § 39
odst. 3

Výtahová klec musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100
mm.

ČSN EN 81-72 čl.
5.2.3

Klec nesmí být užší než 1100 mm a menší hloubky než
1400 mm s nosností min. 630 kg. Světlá šířka vstupu
min. 800 mm. Pro evakuaci osob 1100 x 2100 mm a
nosnost min. 1000 kg.

ČSN EN 81-72 čl.
5.4.3

Ve stropě klece musí být poklop o min. rozměru 0,5 x
0,7 m s výjimkou výtahů o nosnosti 630 kg, kde poklop
může být min. 0,4 x 0,5 m

ČSN EN 81-72 čl.
5.4.2

 Pro vyproštění z vnitřku klece musí být přístup k
poklopu proveden tak, aby umožnil plné otevření
poklopu z vnitřku klece pomocí např. stupadel v kleci s
roztečí max. 0,4 m a s nosností 1200 N. Při použití
žebříků musí tyto odpovídat EN 131-1 a jejich
vzdálenost mezi stupni a stěnou musí být min. 0,1 m. U
každého vstupu do šachty uvnitř šachty v blízkosti
dveřní závěrky musí být jednoduchý obrázek jak odjistit
šachetní dveře.

ČSN EN 81-72 čl.
5.4.4

Poklop musí odpovídat 8.12 z EN 81-1,2:1998, pokud je
použit podvěsný strop musí být odstranitelný bez použití
nářadí

ČSN EN 81-72 čl.
5.4.5

Při použití pevného žebříku pro vyprošťování , musí
tento být upevněn vně klece a jeho upevnění vybaveno
bezpečnostním zařízením dle 14.1.2. z EN 81-1,2:1998
blokujícím rozjezd po sejmutí žebříku.

ČSN EN 81-72 čl.
5.4.6, 5.4.7

Místo uložení žebříku nesmí vytvářet nebezpečí při
normální údržbě a musí mít minimální délku takovou
aby z klece stojící v úrovni stanice bylo možno
dosáhnout na dveřní uzávěrku v následující stanici.
Není-li to možné , musí se užít žebřík pevně instalovaný
ke stěně šachty.

K
abina

ČSN EN 81-72 čl. 5.6. Klecové i šachetní dveře musí být samočinné
vodorovně (společně) posuvné.
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DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO

Bc. Michal Valouch 3

Zařízení Předpis Znění požadavku

ČSN EN 81-72 čl.
5.12.1

Výtah musí mít komunikační zařízení s duplexním systémem,
které je aktivní když je výtah ve fázi 1 a 2 a musí spojovat klec
s přístupovou úrovní zásahové jednotky a strojovnou (u výtahu
bez strojovny s panelem pro nouzový provoz). Mikrofon ve
strojovně je-li jím vybavena musí být aktivní jen při stisku
ovládacího tlačítka.

ČSN EN 81-72 čl.
5.12.2

Komunikační zařízení mezi klecí a přístupovou úrovní
zásahové jednotky musí mít mikrofon a reproduktor nikoli
telefonní sluchátko.

K
om

unikace

ČSN EN 81-72 čl.
5.12.3 Vodiče komunikačního systému musí být uloženy v šachtě

ČSN EN 81-72 čl. 5.2.1 Výtah musí být opatřen dodatečnou ochranou, řízením a
signalizací.Funkce

ČSN EN 81-72 čl. 5.8.6 K omezení zpoždění v ovládání výtahu hasiči musí být výtah
vybaven akustickým signálem s hladinou zvuku mezi 35 dB a
65 dB reagujícím na dobu otevření dveří delší než 2 min.
Dveře se po této době začnou zavírat zmenšenou silou a
signál přestane znít po jejich úplném zavření.



Příloha č. 5 -  Výběr technických požadavků na požární výtah

DP - Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek PO

Bc. Michal Valouch 4

Zařízení Předpis Znění požadavku
Nař. vl. č. 14/1999
Sb., Příloha č. 1 bod
4.10

Řídící obvod musí být konstruován tak, aby
zabraňoval zastavení výtahu ve stanovených
úrovních a umožňoval prioritní řízení výtahu
záchrannými četami

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.1

Spínač požárního výtahu musí být umístěn na
nástupišti určeném jako nástupní pro zásahovou
jednotku a musí být umístěn max. 2 m od výtahu ve
výši 1800 - 2100 mm nad podlahou a musí být
označen piktogramem dle přílohy F.

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.2

Ovládání spínače musí být pomocí trojhranného
klíče dle přílohy B EN 81-1,2. Obě polohy musí být
stabilní s označením "1" a "0". V poloze "1" je výtah
připraven pro užívání zásahové jednotky.

ČSN EN 81-72
čl.5.8.3

Zapnutím požárního spínače musí všechna
bezpečnostní zařízení výtahu ( mechanická i
elektrická) mimo reverzačního zůstat ve funkci.

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.4

Funkce požárního spínače nesmí narušit činnost
revizní jízdy, činnost vypínače STOP ani činnost
elektrického nouzového provozu

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.5

Pokud je výtah používán zásahovou jednotkou
nesmí na výtah působit el. chybná funkce
ovládačových kombinací ve stanicích nebo jiných
částí řídícího systému umístěného mimo šachtu.
Ani žádná elektrická porucha jiného výtahu ve
skupině nesmí ovlivnit provoz požárního výtahu.

řízení

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.7 a) až i)

Fáze 1 - přednost přivolání

- všechny ovladače ve stanicích musí být neúčinné
a zaznamenané požadavky se se musí zrušit,
- ovladač pro otevírání dveří a nouzový ovládač
ALARM musí zůstat funkční,
- reverzační zařízení dveří musí zůstat mimo funkci,
- funkce výtahu musí být nezávislá na ostatních
výtazích ve skupině,
- po příjezdu na nástupní úroveň zásahové jednotky
musí zůstat výtah stát s otevřenými dveřmi,
- komunikační systém musí zůstat funkční,
- zvukový signál dle 5.8.6 musí zaznít na začátku
fáze 1 je-li výtah v revizní jízdě a být zrušen po
odvolání z rev. jízdy. Dorozumívací systém dle
14.2.3.4 EN 81-1,2 musí být uveden do činnosti,
- výtah jedoucí od nástupní stanice pro zásahovou
jednotku musí v následující stanici zastavit a bez
otevření dveří se vrátit do nástupní stanice,
- po sepnutí požárního spínače se musí zapnout
osvětlení šachty a strojovny.
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Zařízení Předpis Znění požadavku

řízení

ČSN EN 81-72 čl.
5.8.8 a) až m)

Fáze 2 - používání výtahu zásahovou jednotkou
    - jestliže bylo přivolání do nástupní stanice zásahové
jednotky zahájeno vnějším signálem,
výtah se nesmí  uvést do provozu dokud nebyl zapnut
spínač,
    - v kleci se nesmí zaznamenat současně více než jeden
požadavek na jízdu,
    - pokud je klec v pohybu musí být možno zaznamenat
nový požadavek,
kterým se zruší ten předchozí a klec musí jet do nově
zaznamenaného podlaží,
    - požadavek na jízdu musí způsobit jízdu do zvoleného
podlaží a klec zastavit
ve zvoleném podlaží se zavřenými dveřmi,
    - ovládání otevírání dveří ve stanici musí být možné pouze
trvalým tlakem na ovládač
pro otevírání dveří. Při ukončení tlaku před úplným otevřením
se dveře musí samočinně zavřít.
Po úplném otevření dveří a uvolnění tlaku na ovladač musí
zůstat otevřené dokud není na
klecové ovládačové kombinaci zaznamenán nový požadavek
na jízdu,
    - reverzační zařízení a ovladač pro otevírání dveří musí
zůstat funkční,
    - výtah se musí vrátit na nástupní úroveň jestliže se
přepne spínač požárního výtahu
z "1" na "0" a zpět s výjimkou existence dodatečného
spínače v kleci,
    - pokud je takový spínač v kleci a je označen piktogramem
a má vyznačeny
polohy "0" a "1" smí se dát vyjmout klíč pouze v poloze "0",
    - pro zahájení jízdy z nástupní stanice musí být dodatečný
klíčový spínač v kleci v poloze "1" ,
    - je-li výtah v jiném podlaží než nástupním a dodatečný
klíčový spínač v kleci
je v poloze "0" musí se zamezit další jízdě a dveře musí
zůstat otevřeny,
    - zaznamenaný požadavek k jízdě musí být viditelně
signalizován na ovládačové kombinaci v kleci,
    - poloha klece musí být signalizována jak v kleci tak na
nástupní stanici zásahové jednotky,
    - výtah musí zůstat stát v cílové stanici, dokud není v kleci
zaznamenán další požadavek na jízdu,
    - komunikační systém pro požární zásah dle 5.12 musí
zůstat během fáze 2 funkční,

pokud jsou ovladače dány do polohy "0" může být výtah
normálně provozován
až po návratu do nástupní stanice zásahové jednotky.
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