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Anotace  

 

STOČKOVÁ, Lenka. Vyhodnocení technických možností stabilního hasicího zařízení a jeho 

účinnosti v laboratorních podmínkách. Ostrava, 2010. 49 s. Bakalářská práce. VŠB-TU 

Ostrava, 2010. 

Klí čová slova: druhy stabilního hasicího zařízení, aplikace v objektech, laboratorní měření. 
 

Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá využitím různých druhů stabilních hasicích zařízení, která 

při vhodné aplikaci výrazně snižují rozsah požáru, hmotné škody na majetku a vytváří časový 

prostor mezi vznikem požáru, počátkem hašení a příjezdem hasičských sborů z místa 

dislokace k ohroženému objektu. V práci je zhodnoceno, které typy SHZ jsou vhodné pro 

jednotlivé objekty, jaké mají silné a slabé stránky a vhodnost použití.  Nedílnou součástí jsou 

provedená měření v laboratorních podmínkách, včetně uvedení poznatků, která tato měření 

přinesla. 

 

STOČKOVÁ, Lenka. Evaluation of Technical Capabilities of Fire Extinguishing System and 

Its Efficiency in Laboratory Circumstances. Ostrava, 2010. 49 p. Bachelor thesis. VŠB-TU 

Ostrava, 2010. 

 

Key words: types of fixed firefighting systems, aplication in buildings, laboratory 

measurements 

 

The Anotation: 

 The bachelor´s thesis is focused on the usage of different kinds of fixed firefighting 

systems that, if appropriately used, reduce the extend of fire, property demage and leaves a 

sufficient interval between the fire outbreak, the start of  extinguishing and the arrival of the 

fire brigade from the place of dislocation to the affected building. It is assessed in the thesis 

which types of fixed firefighting systems are appropriate for usage in particular buildings, 

their advatages, disadvantages and the appropriateness of their use are assessed and discussed. 

Laboratory measurements as well as their results are an important part of the thesis. 
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1 Úvod 

S přechodem těžkého průmyslu v České republice na průmysl lehký, rozšiřováním 

měst a obcí, realizací rozsáhlých nákupních center a logistických objektů zpravidla na 

okrajích intravilánu nebo v extravilánech vzniká riziko časové prodlevy mezi počátkem 

požáru a dojezdem jednotek požární ochrany. Riziko umocňuje často i skutečnost, že 

v daných lokalitách se nevyskytují liniové stavby vodovodů nebo vodovodní sítě tvořící 

větevný systém s vyšším rizikem úplného přerušení dodávek spotřební a požární vody. Daný 

nedostatek může z části snížit realizace vhodného typu stabilního hasicího zařízení (dále jen 

SHZ) v těchto objektech. 

 

SHZ se instaluje do objektů především za účelem ochránění života a zdraví osob a 

zamezení vzniku větších škod. V naší moderní době již voda jako hasivo nestačí. S rozvojem 

průmyslu se objevila řada látek, které nebezpečně reagují s vodou. Dále se nedá použít na 

hašení zařízení pod proudem a při použití většího množství vody dochází k mnohdy větším 

škodám, než které by napáchal samotný požár. Z těchto důvodů došlo k rozvoji dalších druhů 

stabilního hasicího zařízení, které mělo tyto nedostatky vody odstranit.  

 

Cílem mé práce je zhodnotit jednotlivé druhy stabilního hasicího zařízení a jejich 

technické parametry v ČR případně vybraných zemí EU a jejich aplikační možnostmi pro 

různé typy objektů. V současnosti si můžeme vybrat z několika druhů SHZ, které se od sebe 

liší především hasebním médiem.  

 

Bakalářskou práci jsem si rozdělila do několika kapitol. Nejprve jsem se pokusila 

stručně charakterizovat SHZ dle platných právních předpisů v ČR a EU. V dalších kapitolách 

jsem se zabývala jednotlivými druhy SHZ, které jsem popisovala z hlediska použitého 

hasebního média, konstrukce, funkce, aplikace v objektech. U každé zařízení jsem nakonec 

stručně zhodnotila jeho výhody a nevýhody. Poslední kapitola se zabývá měřením v laboratoři 

VŠB-TU Ostrava na fakultě bezpečnostního inženýrství. V laboratoři jsem měřila hodnoty 

tlaků a průtoků. Snažila jsem se zjistit, zda zařízení je vhodné pro provádění laboratorních 

měření. 

 

Toto téma jsem si zvolila, neboť mě SHZ velice zajímá, jelikož chrání lidské životy a 

zdraví tím, že provádí prvotní hasební zásah před příjezdem HZS. Dále mě lákala možnost 
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zkusit si měření v laboratoři, protože nikde jinde bych už takovou příležitost vidět vodní SHZ 

v činnosti neměla.  Chtěla bych, aby se zařízením mohli pracovat i studenti, protože jednou 

vidět, je lepší než desetkrát slyšet. 
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2 Rešerše 

Velké množství informací jsem se snažila získat z knižních publikací, jelikož na 

internetu jsou často chyby. Na internetu jsem především vyhledávala obrázky, aby byly v co 

nejlepší kvalitě a podrobnější informace přímo od firem, které se zabývají SHZ. Mezi hlavní 

zdroje mé práce bych zařadila tyto publikace: 

 

BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. rozšířené vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 130 s. ISBN 80-86634-34-5. 

Tato publikace se zabývá veškerým požárně bezpečnostním zařízením. Při zpracování 

své bakalářské práce jsem využila část o stabilním hasicím zařízení, které přehledně rozděluje 

a popisuje. 

 
BALOG, Karol. Hasiace látky a jejich technológie. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2004. 171 s. ISBN 80-86634-49-3. 

Nelze popisovat SHZ, pokud bych nerozuměla fyzikálním a chemickým vlastnostem 

hasebních látek využívaných při hašení. Publikace informuje i o nově používaných hasebních 

médiích a zároveň uvádí i negativní vlastnosti látek z hlediska působení na člověka a životní 

prostředí. 

 
ČSN EN 12845. Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a 

údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, říjen 2009. 

144 s. 

Norma popisuje jednotlivé komponenty SHZ z hlediska navrhování, instalace a 

údržby.  

 
 
[13] ČSN EN 12259. Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová 

zařízení - Část 1: Sprinklery. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2002. 60 s. 

Tato norma informuje o postupech provádění zkoušek na sprinklerových a sprejových 

hlavicích. Zabývá se zkouškami otevíracích teplot sprinklerů s tavnou a skleněnou pojistkou, 

průtoku vody, rozvržení vody, funkční zkouškou atd. 
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3 Všeobecná charakteristika stabilního hasicího zařízení 

Vyhláška [1] se zmiňuje o tomto zařízení jako o vyhrazeném požárně bezpečnostním 

zařízení, na které jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska jejich projektování, instalace, 

provozu, kontrol, údržby a oprav. 

Komponenty a systémy SHZ se dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění ostatních zákonů; posuzují jako stanovené výrobky. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky; charakterizuje SHZ jako stavební výrobek. [2] To znamená, že výrobek je určen pro 

trvalé zabudování do stavby, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze 

základních požadavků na stavby, kterými podle literatury [2] jsou:  

° zajištění nosnosti stavebních konstrukcí, 

° omezení rozvoje a šíření požáru a kouře, 

° zamezení šíření požáru na okolní objekty, 

° umožnění evakuace a záchrany osob a zvířat ze stavby, 

° bezpečnost pro zasahující jednotky. 

3.1 Synchronizace s ostatníma normami v EU 

Při schvalování komponentů se v Evropské unii (dále jen EU) postupuje podle 

platných norem a některých technických dokumentů CEA. V EU jsou dvě všeobecně 

uznávané zkušební laboratoře a certifikační orgány, a to německá VdS a anglická LPCB. Obě 

instituce se zabývají zkušebnictvím a schvalováním požárně bezpečnostních zařízení (např. 

stabilní hasicí zařízení - SHZ, elektrická požární signalizace - EPS, zařízení pro odvod tepla a 

kouře - ZOTK apod.). [2] 

Česká republika vydala v oboru SHZ k 31. 9. 2002 deset ČSN EN. Konkrétně se 

jednalo o normy uvedené v tab. 1. V té době se předpokládalo, že harmonizace všech norem 

v oboru SHZ proběhne do dvou let [3]. V současné době by měly být všechny normy SHZ 

v souladu s evropskými normami.  
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Druh zařízení SHZ ČSN EN Název ČSN EN 

12 259–1 Sprinklery 

12 259–2 Mokré ventilové stanice 

12 259–3 Suché ventilové stanice 

Vodní 

• Sprinklerová 

• Sprejová 

• Mlhová 12 259–4 Poplachové zvony 

12 094–5 

Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a 

nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích 

zařízení CO2 

12 094–6 
Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací 

zařízení 

12 094–7 
Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení 

CO2 

Plynová 

• CO2 

• Inertní 

plyny 

• Halony 

12 094–8 
Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích 

zařízení CO2 

12 416–1 Požadavky a zkušební metody pro komponenty 
Prášková 

12 416-2 Prášková zařízení. Projektování, konstrukce, údržba 

Tab. 1 Přehled ČSN EN k 31. 9. 2002 [3] 

3.2 Možnosti rozdělení SHZ 

Instalaci SHZ ovlivňuje především samotná stavba, která je charakteristická svým 

dispozičním řešením a typem provozu. Projektant pak může dle možností ovládání, druhu 

hasební látky a účelu vytvořit kombinace, které budou pro danou stavbu nejvhodnější. 

Literatury [4] a [5] dělí SHZ podle: 

° způsob ovládání: 

• ruční – spuštění zařízení je zcela závislé na reakci člověka; 

• samočinné – ovládání je zajištěno pomocí elektrické požární signalizace nebo 

hlavicemi skrápěcího systému, tavnými články apod.  

° druh hasící látky: 
• vodní; 

• pěnová; 

• plynová; 

• prášková; 

• speciální např. aerosolová. 
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° podle účelu: 
• uvedení požáru pod kontrolu; 

• potlačení požáru; 

• uhašení požáru. 
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4 Vodní stabilní hasicí zařízení 

Jedná se o zařízení, které jako hasební médium využívá vodu. Aplikace zařízení 

v objektech je především závislá na různorodých vlastnostech vody a její reaktivitě s hašeným 

materiálem. Mezi vodní stabilní hasící zařízení řadíme sprinklerové, sprejové, drenčerové, 

mlhové a vysokotlaké (Hi-Fog) SHZ. V následujícím textu budou jednotlivé typy vodního 

SHZ podrobněji popsány. Nebylo lehké se rozhodnout jak vodní SHZ rozdělit, jelikož každá 

literatura rozdělovala vodní SHZ trochu jinak. Proto jsem se ho rozhodla rozdělit tak, abych 

obsáhla veškeré druhy vodních SHZ. 

4.1 Vlastnosti vody 

Voda je snad nejběžnější a nejpoužívanější tekutinou na Zemi. Své významné 

postavení si získala i při hašení požárů, jelikož má různorodé vlastnosti, které lze při hašení 

využít. Fyzikální a chemické vlastnosti nám pak mohou usnadnit rozhodování, zda je vhodné 

provádět hašení právě vodou. Fyzikální vlastnosti vody lze podle literatury [6] dělit na: 

° chladící efekt; 

° snížení koncentrace O2; 

° zamrznutí vody; 

° elektrická vodivost; 

° snížení koncentrace par. 

Chladící efekt je způsoben vysokou hodnotou měrné tepelné kapacity o hodnotě 

4,1819 kJ.kg-1.K-1 při teplotě 20°C a dále vysokou hodnotou specifického výparného tepla 

2259 kJ.kg-1.K-1  při 100 °C. Chladící efekt je rovněž ovlivněn velikostí kapek. Čím menší 

bude velikost kapiček, tím větší je plocha, která může pohlcovat teplo. V tab. 2 je vidět, jak 

velikost kapiček ovlivňuje hašení. [6] 

 

 

 

Tab. 2 Velikost kapiček vody [22] 
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Snížení koncentrace O2 se děje v důsledku zvětšení objemu vody při vypařování, která 

vytěsňuje z požářiště vzdušný kyslík. Voda při teplotě varu (100°C) zvětší svůj objem 1700x. 

Při hoření žhnoucích látek (dřevo, textilie atd.) není tento efekt významný, protože molekuly 

žhnoucích látek zpravidla obsahují dostatek O2. [7] 

Zamrznutí vody dochází při teplotě 0°C a při tom voda zvětšuje objem, což může vést 

k poškození celého SHZ, protože voda zvětšuje svůj objem přibližně o 1/11. [6]   

Elektrická vodivost závisí na množství rozpuštěných látek, které jsou schopny 

disociace. Přísadou pěnidel, smáčedel anebo mrazuvzdorných přísad se elektrická vodivost 

oproti destilované vodě může zvýšit 100 až 1000x. Tato vlastnost vede k omezení použití 

vody jako hasební látky. [6] 

Snížení koncentrace hořlavých par vzniká v důsledku rozpustnosti řady látek ve vodě.  

Pokud hořlavou látku zředíme vodou, dojde ke snížení koncentrace hořlavých par nad 

kapalinou, což vede k ukončení nežádoucího hoření. [6] 

Chemické vlastnosti vody se z hlediska hašení dělí podle literatury [6] na: 

° termický rozklad vody; 

° chemické reakce vody. 

Termický rozklad vody nastává při vysokých teplotách (např. hašení hořících kovů – 

2000°C apod.) za vzniku směsi o dvou dílech vodíku a jednom dílu kyslíku. Tato směs je 

výbušná. [6] 

Chemické reakce vody jsou také velice nebezpečné. Při reakci vody s alkalickými 

kovy, rozžhaveným koksem, karbidem vápenatým apod. může dojít ke vzniku výbušné 

koncentrace. U chemických látek jako jsou např. tuky, kyseliny apod., zas hrozí nebezpečí 

kypění hořlavé látky. [7] 

4.2 Sprinklerové stabilní hasicí zařízení 

V současné době se sprinklerové hasicí zařízení řadí mezi nejspolehlivější a 

nejrozšířenější SHZ [4]. Nemalou zásluhu na tom má i fakt, že voda je stále nejlevnější a 

nejdostupnější hasivo.  

4.2.1 Provedení zařízení 

Tento druh zařízení se skládá z řady sprchových hlavic, které se umisťují na stropě 

nebo na střešní úrovni. Jednotlivé hlavice jsou mezi sebou propojeny potrubím, které zajišťuje 

zásobování vodou z vodního zdroje pomocí řídícího ventilu. V potrubí mezi hlavicemi a 

ventilovou stanicí je udržován konstantní tlak vody nebo vzduchu. Požadovaný tlak, při 
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otevření hlavice, je v soustavě zajištěn čerpadly [4]. Další komponenty jsou znázorněny na 

obr. 1.  

 

 

4.2.2 Popis funkce zařízení  

Sprinklerové hlavice jsou opatřeny tepelnou pojistkou, která může být skleněná     

(obr. 2) nebo tavná (obr. 3). Při požáru se otevírají pouze ty sprinklerové hlavice, u nichž na 

požár zareagovala tepelná pojistka. Tato událost vede k poklesu tlaku v rozvodném potrubí a 

následnému otevření řídícího ventilu ventilové stanice. Zásobování vodou je zajištěno 

z vodních zdrojů (např. vodovod, spádová nádrž, čerpací stanice ve spojení s přirozeným 

vodním zdrojem nebo vodní nádrž.). [4] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Aplikace v objektech 

Tento typ SHZ najde své uplatnění především v zabezpečení budov, hotelů, skladů, 

technologií, garáží a podobně [4]. Jelikož má každý objekt své specifické požadavky, je nutné 

Obr. 3 Sprinklerová hlavice – 
tavná pojistka [9] 

Obr. 2 Sprinklerová hlavice – 
skleněná pojistka [9] 

Obr. 1 Schéma sprinklerového hasícího zařízení [8] 
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pro každou budovu a prostor zvážit, jaký typ soustavy nebo sprinkleru se musí použít. Podle 

normy [10] máme soustavu mokrou, suchou, smíšenou, s předstihovým řízením typu A a B. 

Mokrá soustava po otevření hlavice dochází ihned k výstřiku vody z hlavice, jelikož 

potrubní síť je naplněna vodou [9]. Zařízení lze umístit jen do objektu, kde nehrozí nebezpečí 

zamrznutí a teplota okolí nepřekročí 95 °C. [10]  

Suchá soustava se tlakuje vzduchem nebo inertním plynem za suchým řídícím 

ventilem a vodou před řídícím ventilem. Používají se všude tam, kde hrozí nebezpečí 

zamrznutí anebo kde je teplota vyšší než 70 °C (např. sušárny). [10] Nevýhodou zařízení je, 

že z důvodu nutnosti vytlačit vzduch, dochází k prodlužování reakční doby oproti mokré 

soustavě. Tohoto typu soustavy využijeme všude tam, kde se teploty v objektu můžou dostat 

pod bod mrazu. [11] 

Smíšená soustava má buď smíšený řídicí ventil, nebo kombinaci ventilů suchých a 

mokrých. V zimních měsících funguje jako suchá soustava a v letních jako mokrá. [10] 

Soustava s předstihovým řízením typu A je podstatě suchá soustavu, která se uvádí do 

činnosti samočinným detekčním zařízením. Měly by se používat všude tam, kde by mohlo 

dojít nežádoucím výstřikem k značným škodám [10] (např. knihovny, sklady s drahým 

zbožím apod. [5]). 

Soustava s předstihovým řízením typu B je suchá soustavu, u níž se ventilová stanice 

uvádí do činnosti buď samočinným zařízením, nebo činností sprinklerů. Využívají se tam, kde 

je nutná suchá soustava a zároveň tam hrozí nebezpečí rychlého šíření požáru. [10] 

Při instalování do objektů je nutné posuzovat i typ hlavice, kterou zvolíme, jelikož 

mají různé způsoby výstřiku vody a některé můžou být instalované jen na určitý typ soustavy. 

Podle literatury [12] existují tyto druhy hlavic: 

° Stojaté (obr. 4) - nejrozšířenější typ pro mokré i suché systémy. 

° Závěsné (obr. 5) - montují se většinou do podhledů na potrubí ze spodu. 

° Horizontální (obr. 6) - umisťují se na stěnu do prostor s nízkou třídou rizika (např. 

hotely apod.). 

° Suché závěsné (obr. 7) - instalace do prostor s nebezpečím zamrznutí s napojením na 

mokrou soustavu. 

° Hlavice ESFR (obr. 8) - jištění regálových skladů. 
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4.3 Drenčerové stabilní hasicí zařízení 

Na rozdíl od sprinklerového SHZ, které je vybaveno samočinně se otevírajícími 

sprinklerovými hlavicemi, se na rozvodné potrubí drenčerového SHZ instalují trvale otevřené 

hlavice. Při spuštění hašení dochází k výstřiku ze všech nainstalovaných hlavic. [4] 

4.3.1 Provedení zařízení 

Potrubí mezi hlavicemi a hlavním řídícím ventilem je naplněno atmosférickým 

vzduchem, díky tomu nehrozí nebezpečí zamrznutí zařízení v zimním období. Další 

komponenty zařízení jsou znázorněny na obr. 9. Ovládání je zajištěno ručním spuštěním nebo 

automaticky od požárních hlásičů. [4] 

 

 

 

Legenda drenčerového SHZ 

1. Potrubí a hubice 

SHZ 
6. Požární nádrž 

2. Pneumatické 

ovládání 

7. Požární 

vodovod 

3. Chráněný objekt 8. Čerpadlo 

4. Řídící ventil 9. Kompresor 

5. Tlaková nádrž  

Obr. 4 
Sprinklerová 

hlavice – stojatá 
[12] 

Obr. 5 
Sprinklerová 

hlavice – závěsná 
[12] 

Obr. 6 
Sprinklerová 

hlavice – 
horizontální [12] 

Obr. 7 
Sprinklerková 
hlavice – suchá 

závěsná [12] 

Obr. 8 Hlavice 
ESFR [12] 

Obr. 9 Schéma drenčerového SHZ [8] 
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4.3.2 Popis funkce zařízení 

Po zpuštění zařízení, ať už ručně nebo automaticky, dojde k otevření řídícího ventilu a 

spuštění zařízení. Následuje výstřik vody ze všech instalovaných hlavic v prostoru. Velikost 

kapiček je různá. Při objemovém hašení se využívají hubice tvořící malé kapky (mlhu) a tím 

zvyšují účinnost hašení. Většina hubic však vytváří sprchový proud se středně velkými 

kapkami vody. Zásobování vodou je stejně jako u sprinklerového SHZ zajištěno vodními 

zdroji, kdy spotřeba vody vychází z celkového počtu hlavic v chráněném prostoru. [4] 

4.3.3 Aplikace v objektech 

Využívají se pro zabezpečení prostor, rozdělení požárních úseků a ochlazování plášťů 

stavebních konstrukcí [4]. Podle způsobu aplikace vody lze dělit drenčerová zařízení dle 

literatury [11] na: 

° Objemová - hasící účinek je prostorový (např. hal, hangárů, skladovacích prostor 

apod.). 

° Povrchová - slouží jako chladicí zařízení plášťů skladovacích nádrží, ocelových 

konstrukcí, ale i budov nebo jejich částí. 

° Clonová - vytváří vodní stěny proti šíření sálavého tepla (např. rozdělení PÚ na menší 

části, k ochraně technologických otvorů apod.). 

° Jiskrová - ochrana pneumatických systémů určených pro dopravu dřevěných a 

textilních odpadů. 

4.4 Sprejové stabilní hasicí zařízení 

O tomto typu stabilního hasicího zařízení se moc nemluví. Možná je to tím, že 

konstrukčně je velmi podobné sprinklerovému SHZ a jediný zásadní rozdíl je v hlavicích. 

Podle normy [10] se sprejová hubice definuje jako hubice s výstřikem směrem dolů ve tvaru 

kuželu. Tyto hubice mohou být jak otevřené tak uzavřené.  Sprejové SHZ je řešeno společně 

se sprinklerovým SHZ podle normy [10]. Z těchto důvodů se nebudu zabývat popisem 

zařízení ani popisem funkce, jelikož bych se opakovala.  

4.4.1 Aplikace v objektech 

V normě [13] je uvedeno, že sprejová hubice vystříká pod tříštič více vody než 

sprinkler a z tohoto důvodu se dá usuzovat, že bude účinnější, jelikož zpravidla reaguje 

hlavice nad ohniskem požáru. V tab. 3 jsou uvedeny podíly vystříkané vody pod tříštičem dle 
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literatury [13]. Tento typ využívá při hašení spotřeby energie na vypaření v zóně hoření a na 

povrchu hořlavého materiálu [6].  

 

Typ sprinkleru Podíl vody vystříkané pod tříštič 

Normální sprinkler 40 % až 60 % 

Sprejový sprinkler 80 % až 100 % 

Sprejový sprinkler s plochým výstřikem 85 % až 100 % 

Tab. 3 Podíl vody pod tříštičem [13] 

4.5 Mlhové stabilní hasicí zařízení 

Účinnost hašení vodní mlhou spočívá ve schopnosti vody odebrat hašenému předmětu 

teplo. Tato schopnost je tím větší, čím větší je povrch kapiček vody. Dále se při hašení 

využívá dusivého efektu vodní páry, která vzniká odparem vodní mlhy v zóně hoření, což 

vede ke snížení koncentrace kyslíku. Tyto vlastnosti vedly k tomu, že zařízení má menší 

nároky na zásobu vody, velikost čerpadel a rozměry potrubních systémů. [5] 

4.5.1 Provedení zařízení 

Mezi hlavní komponenty, které tvoří mlhové SHZ, patří mlhové hubice (otevřené nebo 

uzavřené), potrubní rozvody, řídící ventil, čerpadlo a zdroj vody. Typ mlhové hubice určuje 

velikost kapiček. Zvláštní pozornost musí být věnována i čistotě vody, aby nedošlo k zanesení 

hlavice nečistotami nebo korozí. Zásobování vodou může být zajištěno buď nádrží, nebo 

tlakovými láhvemi. [5]  

4.5.2 Popis funkce zařízení 

V případě, že v PÚ jsou instalovány uzavřené mlhové hubice, funguje zařízení 

obdobně jako sprinklerové SHZ. Pokud do chráněného prostoru nainstalujeme otevřené 

mlhové hubice, je spuštění zařízení zcela závislé na aktivaci od EPS (jak bylo uvedeno dříve, 

jedná se v podstatě o drenčerové SHZ s objemovým hašením).[5]  

4.5.3 Aplikace v objektech: 

Dusivého efektu dosahuje zařízení nejlépe v uzavřených prostorech. Z důvodu 

menšího chladícího účinku, musí být hašení zahájeno v počáteční fázi požáru. K typickým 

aplikačním oblastem mlhového zařízení patří hašení motorů automobilů, kabin letadel, kajut 

na lodích, generátorů, parních a plynových turbín apod. Vzhledem k tomu, že se při hašení 

téměř všechna voda odpaří, jsou škody způsobené vodní mlhou malé nebo vůbec nevzniknou. 
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Dále se s ním můžeme setkat v ochraně památek, kde umožňují minimalizovat zásah do 

stavby. Zařízení nachází uplatnění i při hašení hořlavých kapalin. Pro zvýšení hasebního 

účinku se používá pěnidlo AFFF (jehož vlastnosti jsou vysvětleny v kapitole o pěnových 

SHZ). [5]  

4.6 Vysokotlaké hasicí zařízení Hi - Fog 

Zařízení je produktem firmy Marioff Group s hlavním sídlem a výrobním závodem ve 

Finsku. Vysokotlaké zařízení vyrábí od roku 1991. V České republice se distribucí tohoto 

zařízení zabývá firma Klika-BP, s.r.o. od roku 2007.  Přestože zařízení má všestranné využití, 

není u nás zatím moc rozšířené. Jedním z důvodů může být i fakt, že distribuční firma existuje 

teprve pár let. Dle prospektů od výrobce má zařízení řadu výhod např. všestranné použití, 

jednoduchost instalace, malé škody způsobené vodou a další. [22]  

4.6.1 Provedení zařízení  

Zařízení využívá k hašení speciálně zkonstruované trysky, které rozprašují vodu pod 

vysokým tlakem ve formě vodní mlhy (porovnání kapiček s ostatními SHZ bylo uvedeno 

v kapitole vlastnosti vody). Hlavice mohou být uzavřené teplo citlivou baňkou (obr. 10) nebo 

neuzavřené (obr. 11). Oproti sprinklerovému SHZ mají daleko menší nároky na velikost 

rozvodného potrubí a nádrže, díky menším nárokům na množství vody ve srovnání se 

sprinklerovým SHZ. Systém používá potrubí o průměrech od 12 do 60 mm (sprinklery – 

průměry potrubí od 20 mm do 200 mm). Zařízení má k dispozici různé typy čerpadel, která 

mohou být poháněná elektricky nebo plynem v případě, že potřebujeme, aby zařízení nebylo 

závislé na dodávce el. proudu. Detekce požáru je zajištěna samotnou hlavicí s teplo citlivou 

baňkou nebo EPS v případě otevřené hlavice. [23] 

 

 
Obr. 10 Uzavřená hlavice Hi-Fog [27] Obr. 11 Otevřená hlavice Hi-Fog [26] 
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4.6.2 Popis funkce 

Zařízení funguje obdobně jako ostatní vodní SHZ. Jakmile je detekován požár dojde 

ke spuštění čerpadel, která vytvoří vysoký tlak a dopraví vodu až k hlavicím. Aby byla 

zajištěna správná funkce zařízení, musí mít voda určitou kvalitu. Výrobce uvádí, že voda by 

měla mít kvalitu jako voda pitná, dále by měla být bez barvy, zápachu a nekorozívní. 

V případě, že voda v nádrži nesplňuje podmínky na kvalitu dané výrobcem, je nutné ji upravit 

nebo vypustit. [24] 

4.6.3 Aplikace v objektech 

Oproti mlhovému SHZ má Hig-Fog ještě menší rozměry a umožňuje hašení zařízení 

pod elektrickým proudem. Firma Marioff Grouf ve svých prospektech uvádí, že své uplatnění 

nachází při hašení kabelových tunelů, nadzemních garáží, bytových jader, strojoven do 

prostorového objemu 250 m3, turbín do prostorového objemu 500 m3 a pro výpočtové oblasti. 

Díky malým rozměrům je zařízení vhodné pro aplikaci do historických objektů, kde je nutné 

z estetických důvodů SHZ co nejvíce zakrýt.  Nízká hmotnost systému našla své uplatnění i u 

lodí. [24] 

4.7 Výhody a nevýhody vodního SHZ 

Instalace zařízení v objektech se odvíjí od posouzení jaké výhody a nevýhody nám 

daný typ SHZ přinese. Pokud si zvolíme vodní SHZ, bude nás při výběru z jednotlivých typů 

dále zajímat cena, náročnost na instalaci, údržba, životnost apod. V tab. 4 jsou stručně 

uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých typů vodních SHZ, které jsem čerpala z několika 

literatur ([6], [7], [18], [22], [24]).   
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Typ vodního 

SHZ 
Výhody Nevýhody 

Sprinklerové a 

sprejové SHZ 

 

Výstřik – hlavice, která zareagovala; 

menší spotřeba vody než u drenčeru; 

můžeme použít méně kvalitní vodu. 

Velké rozměry zařízení; škody 

způsobené vodou; nehasit pod 

el. proudem. 

Drenčerové 

SHZ 

Clony-rozdělení PÚ; můžeme použít 

méně kvalitní vodu. 

Velké rozměry zařízení, výstřik 

ze všech hlavic; škody 

způsobené vodou; nehasit pod 

el. proudem. 

Mlhové SHZ 

 

Vysoký hasební účinek; nízká spotřeba 

vody; malé škody vzniklé vodou; menší 

rozměry než výše uvedená SHZ. 

 

Nutná úprava vody; vyšší 

nároky na zařízení (čerpadla, 

hlavice); snížení viditelnosti 

v prostoru. 

 

Hig – Fog SHZ 

 

Vyšší hasební schopnost než mlhové 

SHZ; jednoduchá instalace; všestranné 

použití; možnost hašení i pod proudem; 

nenáročné na prostor; dlouhá životnost. 

Nutná úprava vody; vyšší 

nároky na zařízení (čerpadla, 

hlavice); snížení viditelnosti 

v prostoru; cena. 

Společné 

vlastnosti 

Nepoškozují životní prostředí; 

netoxické; levné a dostupné hasivo; 

nevzniká přetlak; nesnižuje se 

koncentrace kyslíku. 

Nelze hasit alkalické kovy a 

látky prudce reagující s vodou; 

vysoké teploty vedou k 

termickému rozkladu vody. 

Tab. 4 Výhody a nevýhody vodního SHZ 
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5 Pěnová SHZ 
Systém využívá k hašení vlastnosti vody a pěnotvorného roztoku. Pěna jako hasební 

látka se připravuje v okamžiku zásahu. Kvalitu pěny ovlivňují vlastnosti a čistota použitých 

chemikálií, tj. vody, pěnotvorných přísad a plynné složky (např. vzduch, oxid uhličitý, dusík 

apod.). Umožňuje hasit požáry, u nichž by samotné hašení vodou bylo neúčinné nebo by 

způsoblo rozšíření požáru (např. hašení uhlovodíků - kypění). [7] 

5.1 Vlastnosti pěny 

Pěna je tvořena shlukem bublin vytvořených z pěnotvorného roztoku. Všechny druhy 

pěn jsou nestabilní a po čase se dostávají zpět do počátečního stavu (tedy do stavu roztoku). 

Tato vlastnost je jeden z ukazatelů kvality pěny. Dalším ukazatel, kterým se pěny posuzují, je 

číslo napěnění. Číslo napěnění udává poměr objemu pěny k objemu pěnotvorného roztoku, ze 

kterého pěna vznikla, a vody. Pěna je neúčinnější látka pro hašení požárů třídy A (pevné 

hořlavé látky) a B (kapalné hořlavé látky). [6] Pěna jako hasební látka pracuje dle literatury 

[6] na těchto fyzikálních efektech: 

° Dusivý - zamezení přístupu vzdušného kyslíku k hořící látce a zamezení tvorby 

par nad hořlavou kapalinou. 

° Chladící - je přímo úměrný obsahu vody v pěně, z tohoto důvodu se nejvíce 

uplatňuje při nízkých číslech napěnění.  

° Izolační – odděluje hořící materiál od plamene. 

5.2 Popis zařízení 

Zařízení se skládá z čerpací stanice, směšovací stanice, rozvodného potrubí a 

pěnotvorné proudnice. Pěnidlo se umisťuje do směšovací stanice. Pěnové soustavy se 

umisťují zejména v horní části skladovacích nádrží, kde je potřeba nanášet pěnu shora. 

Pěnové SHZ je zpravidla doplněno o chladící zařízení nadzemních skladovacích zařízení. [4] 
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5.3 Popis funkce 

Zařízení se dostává do činnosti automaticky (např. EPS), ručně nebo dálkově pomocí 

tlačítka umístěného mimo chráněný prostor. Po spuštění zařízení se nejprve vytváří 

pěnotvorný roztok v potřebném množství. Následně je tento roztok o daném tlaku dopravován 

pomocí rozvodného potrubí do chráněného prostoru. Pěna je tvořena a aplikovaná pomocí 

pěnotvorné proudnice. [4] 

5.4 Aplikace v objektech 

Své uplatnění nalezlo toto SHZ především ve velkých tankovištích ropy, v rafineriích 

a chemických závodech na ochranu čerpacích stanic hořlavin, ve výrobních objektech a 

skladovacích nádržích. Pěna je nejúčinnější látka na hašení požárů třídy A a B. [4] Použití 

v objektech ovlivňují dva faktory: číslo napěnění a druh pěny. Podle čísla napěnění se pěna 

dělí na těžkou, střední a lehkou pěnu [6].  

Těžká pěna (číslo napěnění <20) díky vysokému obsahu vody se využívá především 

pro svůj chladící efekt a částečně dusivý. Své uplatnění nalezla především při hašení 

kapalných látek hořících plameny (např. benzen, benzín apod.) a hašení tuhých látek, které 

hoří plameny nebo žhnou (např. papír, dřevo, plastické hmoty apod.). Mezi další její výhody 

patří to, že se může použít i na ochranu stěn budov, skladů a nádrží proti sálavému teplu. 

Nevýhodou je, že díky vysokému obsahu vody jí nelze použít na hašení látek, které 

nebezpečně reagují s vodou a díky velké elektrické vodivosti, je zakázané jí použít na hašení 

zařízení pod napětím. [6] 

Obr. 12 Schéma pěnového SHZ [14] 
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Střední pěna (číslo napěnění od 20 do 200) má menší obsah vody než těžká pěna, při 

hašení se projevuje především dusiví efekt, chladivý efekt je nepatrný. Její použití je obdobné 

použití těžké pěny. Střední pěna s číslem napěnění do 75 se dá aplikovat i na volné 

prostranství. Pokud se používá pěna s číslem napěnění vyšším jak 150, hrozí nebezpečí jejího 

odvátí. Menší obsah vody je výhodou z hlediska menších škod. [6] 

Lehká pěna (číslo napěnění >200) využívá k hašení dusivého efektu. Lehká pěna je 

vhodná na zapěňování velkých prostorů, hal, lodních prostor apod. [6]  

V současnosti se vyrábí mnoho druhů pěnidel na výrobu těžké, střední a lehké pěny. 

Pěnidla se rozdělují podle druhu na: 

° proteinová; 

° fluoroproteinová; 

° syntetická; 

° odolná alkoholu; 

° vodní film [6].  

Každý druh má trošku jiné vlastnosti a záleží jen na nás, který si zvolíme. Jejich 

výhody a nevýhody jsou stručně uvedeny v následující kapitole. 

5.5 Výhody a nevýhody pěnového stabilního zařízení 

Pokud bych měla zhodnotit zařízení, hodnotila bych ho jako zařízení poměrně náročné 

na instalaci, jelikož potřebujeme dvě nádrže (na vodu a pěnidlo) a speciální pěnotvorné 

proudnice. V případech, kdy se na napěnění použije jiný plyn než vzduch, musíme mít navíc 

zásobníky s daným plynem. Zásadní nevýhodou je i to, že pokud použijeme při nasávání 

znečištěný vzduch (např. zplodiny hoření) nebude pěna kvalitní. Z hlediska obsažené vody 

uvádí literatura [7], že není vhodné používat pěnu na hašení zařízení pod elektrickým 

proudem a na látky prudce s vodou reagující. 

Jako všeobecný klad lze uvést, že pěna má lepší hasební účinky než voda. Zhodnocení 

použitelnosti pěnového zařízení velmi úzce souvisí s použitou pěnotvornou přísadou a 

s všeobecnými vlastnostmi vody, které jsem dle literatury [7] a [6] zhodnotila v tab. 5.  
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Pěnotvorná 

přísada 
Výhody Nevýhody Příklady 

Protejnová 

Přilnavost; vysoká stabilita; 

odolnost vůči teplotě a 

kyselému prostředí; na 

polární i nepolární látky. 

Nepříjemný pach; 

omezená životnost při 

skladování; omezená 

použitelnost; jen těžká 

pěna. 

Tutogen F, 

Polydol, 

Autogen L 

Syntetická 

Široké možnosti použití; 

lehká, střední i těžká pěna, 

k napěnění stačí menší 

množství než u proteinové; 

napění i s horší kvalitou vody. 

Expyrol, 

Expandol 

Fluoroproteinová 

Účinnější než proteinová; 

horší kvalita vody; tekutá; 

není choulostivá na dopad; 

polární i nepolární látky. 

Aerowater 

XL-3, 

Tutogen FP, 

Alcoseal 

Vodní film 

Chemická a tepelná stabilita; 

brání opětovnému zapálení; 

lze kombinovat s prášky; 

dlouhá životnost; polární i 

nepolární látky; netoxická. 

AFFF, FFFP 

 

 

 

 

Odolná proti 

alkoholu 

Na hašení – látek mísitelných 

s vodou a uhlovodíková 

paliva. 

Viz. společné 

vlastnosti. 

AR-Alcohol 

Resistant 

Společné 

vlastnosti 

Těžká pěna – chladící efekt; 

střední a lehká pěna – dusivý 

efekt. 

Nelze použít na látky 

prudce reagující 

s vodou a pod el. 

proudem. 

 

Tab. 5 Výhody a nevýhody pěnotvorných přísad  
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6 Plynové a halonové stabilní hasicí zařízení 

Tento typ SHZ je určen k hašení požárů uvnitř objektů. K hašení se používá CO2 (oxid 

uhličitý), N2 (dusík), Ar (argon), jejich směsi a halony [15]. Výhodou je, že při hašení hasivo 

nezpůsobuje další škody a plyn se z prostoru snadno odstraní odvětráním. Obě zařízení mají 

stejnou konstrukci a způsob uvedení do činnosti, a proto jsem si je dovolila popisovat 

společně.  

6.1 Vlastnosti plynu z hlediska hašení 

Jak bylo uvedeno dříve, můžeme zvolit z několika druhů hasebních látek. Tyto látky 

se dle literatury [15] dělí na dvě základní skupiny – přírodní a chemické (halony) plyny.  

Přírodní plyny (CO2, N2, Ar) při hašení vytlačují kyslík z prostoru hoření a tak jejich 

hlavní hasící efekt je dusivý. K zastavení chemické reakce hoření zpravidla dojde při poklesu 

koncentrace kyslíku pod 15%. Získávání přírodních plynů je jednoduché (destilace ze 

vzduchu) a vychází levněji než výroba chemických plynů. Čistý Ar se používá jen v těch 

případech, kdy hrozí nebezpečí chemické reakce např. hoření kovů. [15]  

Chemické plyny (= halony) (např. FM – 200TM, NAF S125 apod.) pracují obdobně 

jako přírodní plyny, ale navíc mají efekt chladící. Z tohoto důvodu vykazují tyto plyny lepší 

hasící účinek. Chladící účinek vzniká rozpadem molekuly na části v důsledku dodané energie 

ohněm. Dále způsobují inhibice oxidačních reakcí pomocí radikálů, které vznikly rozkladem 

halonů při požáru. [15] 

6.2 Popis zařízení 

 Plynové stabilní hasicí zařízení (obr. 13) se vždy skládá ze zásoby hasicí látky 

(baterie tlakových ocelových lahví), potrubních rozvodů, trysek a ovládacího systému EPS. 

Počet a velikost lahví se řídí velikostí chráněného prostoru. [4] Podle [16] lze každý systém 

rozdělit na část: 

° vysokotlakou – zde patří tlakové ocelové láhve, ventil, vysokotlaká hadice, zpětná 

klapka, sběrač a tlaková redukce; 

° nízkotlakou – od tlakové redukce až k hlavicím. 

Hranice mezi nízkotlakou a vysokotlakou částí je 25 bar. Spuštění zařízení lze provést 

třemi způsoby: automaticky (pomocí EPS), ručně tlačítkovým spínačem umístěným mimo 

chráněný prostor nebo ručně přímo na baterii tlakových lahví. [16] 
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6.3 Popis funkce 

Ovládání může být ruční, automatické (např. EPS) nebo pomocí tlačítka umístěného u 

únikových dveří z chráněného prostoru. Spuštění hašení plynem se nastavuje s časovým 

zpožděním (zpravidla 10 až 30 sekundách), kterému předchází signalizace v chráněném 

prostoru. Signalizace se navrhuje akusticky i světelně [4]. 

6.4 Aplikace v objektech 

Plynová SHZ jsou určena k likvidaci požárů uvnitř objektů. Největší uplatnění nalezlo 

plynové hasicí zařízení v objektech s datovými systémy, jelikož nevede elektrický proud a 

nezpůsobuje sekundární škody na citlivé elektronice. Lze ho použít všude tam, kde se pracuje 

s hořlavými kapalinami nebo plyny. Dále se používá v muzeích, archívech, kabelových 

tunelech a prostorách, kde je umístěno nejrůznější zařízení pod napětím. [4] Podle literatury 

[4] rozlišují dvě aplikace hasiva: 

° Úplné zaplnění prostoru: k uhašení požáru dojde při zaplnění prostoru hasícím plynem 

v předepsané koncentraci. 

° Lokální hašení: se uplatňuje v případě, že nelze zaplnit celý prostor o požadované 

koncentraci – povrchové hašení plynů, kapalin a kde nelze zaplnit celý prostor. 

6.5 Výhody a nevýhody plynového SHZ 

Výhody závisí na fyzikálních, chemických vlastnostech a na náročnosti konstrukce 

SHZ v závislosti na druhu použitého plynu. Nevýhodou je, že při instalaci musíme počítat 

Obr. 13 Schéma plynového SHZ [17] 
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s vyšším zatížením podlahy, způsobené baterií tlakových lahví. Důležitou roly hraje i 

konstrukce prostoru, protože musíme udržet určitou koncentraci, aby mohlo dojít k uhašení 

požáru. [15] Mnoho halonů bylo zakázáno Montrealským protokolem, jelikož silně 

narušovaly ozónovou vrstvu a způsobovaly skleníkový efekt. V současné době jsou na trhu 

halony, které mají menší vliv na ozónovou vrstvu a skleníkový efekt. [6] Stejně jako u jiných 

SHZ jsem se snažila podle literatury [6], [15] a [18] uvést ty nejzásadnější vlastnosti 

přehledně do tab. 6.  

 

Plyn Výhody Nevýhody Příklady 

Přírodní 

Nižší finanční náročnost 

než chemické plyny; 

neškodí životnímu 

prostředí; nesnižují 

viditelnost; neničí ozón; až 

100 m mezi lahvemi a 

triskou. 

Způsobují přetlak; vyšší 

množství hasiva; instalace lahví 

mimo chráněný prostor;  některé 

reagují s kovy za vyšších teplot 

(CO2 a N2) 

CO2, N2, Ar. 

Halon 

(někdy 

označován 

jako 

chemický 

plyn) 

Malá prostorová náročnost 

na uložení hasiva; láhve 

mohou být v chráněném 

prostoru; nezpůsobují 

přetlak; neničí ozón. 

Vyšší finanční náklady než 

přírodní plyny; mlha – zhoršení 

viditelnosti; jen 20 m mezi 

lahvemi a triskou; rozklad v atm. 

(Novec 5 dní, FM200 33let); 

některé mají vliv na ozón a 

skleníkový efekt; korozivní 

účinky 

NOVEC1230, 

FM200, 

FE25, FE13 

atd..  

Společné 

vlastnosti 

Hasivo nepoškozuje 

chráněné předměty; 

nevedou el. proud. 

Snížení koncentrace O2; uzavření 

prostoru; z hlediska bezpečnosti 

– časové zpoždění spuštění; 

nutné zajistit po určitou dobu 

koncentraci. 

 

Tab. 6 Výhody a nevýhody plynového SHZ 
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7 Prášková stabilní hasicí zařízení 
Jako hasební médium se používají anorganické nebo organické látky v tuhém 

skupenství dělené na malé částečky. Jednotlivé druhy hasících prášků můžou mít rozdílné 

fyzikální a chemické vlastnosti, proto se nesmí mísit prášky různých výrobců (dochází 

k hrudkovatění prášků). Některé prášky je možné kombinovat s pěnou nebo vodou, pokud je 

potřeba po hašení práškem zajistit ochlazení, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí. [7] Na 

druhou stranu po jejich hašení zůstane v prostoru vrstvička prachu, kterou je nutné odklidit. 

Není příliš vhodné ho používat při hašení jemné elektroniky, protože z těchto míst se ho jen 

s velkými obtížemi zbavíme. 

7.1 Prášek z hlediska hašení 

Při hašení využívají prášky antykatalytického efektu. Částice prášku na svůj povrch 

navazují radikály vzniklé při hoření a tím likvidují řetězové reakce. Aby částice měla co 

největší povrch, musí mít co nejmenší velikost. [7]  

Velikost částic ovlivňuje nejen samotné hašení, ale i skladování hasebního média. 

Hasební schopnost je ovlivněna i vývojem práškového oblaku. Dle zkušeností jsou pro 

skladování a dopravu nejvýhodnější hrubší částice prášku. Naopak z hlediska hasící účinnosti 

se dosahuje nejlepších výsledků při malých rozměrech částic, protože čím menší je částice, 

tím větší má povrch na kterém může dojít k navázání radikálů. Jako kompromis mezi těmito 

dvěma protichůdnými podmínkami se stanovil průměr částice na 0,1 mm. Nevýhodou je, že 

mají hydrofilní vlastnosti, které mohou vést k tvorbě hrudek, proto se přidávají přísady 

potlačující tuto vlastnost. [7] 

7.2 Popis zařízení  

Práškové SHZ je tvořeno ocelovými láhvemi, které jsou naplněny práškem při 

atmosférickém tlaku. Jako hnací plyn se obvykle používá N2 (CO2). Každému zařízení je 

výpočtem předem stanoveno potřebné množství hnacího plynu v tlakových lahvích. Hasicí 

zařízení je tvořeno jak pevně instalovanými hubicemi, tak přenosnou práškovou proudnicí, 

která umožňuje hašení jen místa zasaženého prostoru ohněm. Použitelnost zařízení je 

v rozsahu pracovních teplot od -60 do +140°C. [4] [11] 

7.3 Popis funkce 

Stejně jako u pěnové SHZ se do činnosti uvádí ručně nebo automaticky od signálu 

EPS. Z důvodu bezpečnosti lidí se navrhuje s časovým zpožděním, jelikož prášek dráždí 
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sliznice a snižuje viditelnost v prostoru. Před samotným spuštěním zařízení se v prostoru 

zapne akustická i světelná signalizace a dle požadavků se stanoví rozmezí časového zpoždění 

na 10 až 30 sekund. Po uplynutí navržené doby pronikne do prostoru hustý oblak prachu. [4]  

7.4 Aplikace v objektech 

Hasící prášek lze používat v uzavřených prostorech i na volných prostranstvích. 

Využití nachází především tam, kde jsou jiná hasiva neúčinná např. chemická zařízení, 

olejové sklepy, plnící a čerpací stanice apod. Prášky nejsou vhodné na hašení elektrických 

zařízení, která jsou citlivá na prach. Dále pokud by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem 

při hašení vysokonapěťových zařízení, u nichž hrozí nebezpečí vytvoření vodivých nánosů a 

pokud by mohla vzniknout nebezpečná chemická reakce [4]. Aplikace je závislá dle použití 

hasebních prášků, jimiž jsou: 

- prášky BC; 

- prášky ABCD; 

- prášky na hašení kovů [6]. 

7.5 Výhody a nevýhody práškových SHZ 

Stejně jako pěnové SHZ má i práškové SHZ výhody a nevýhody, které se vztahují ke 

všem práškům anebo se vztahují jen k určitým typům prášků. Tab. 7 obsahuje informace o 

výhodách a nevýhodách prášků, které uváděly tyto literatury [6] a [7]. 
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Prášek Výhody Nevýhody Příklady 

BC 
Dobře hasí B a C; 

snášenlivost s pěnou. 
Viz. společné. 

TOTALIT SUPER, 

TOTALIT 2000, 

MONNEX. 

ABC 

Univerzální použití; 

hašení některých kovů; 

tvorba glazury; 

potlačení nebezpečí 

výbuchu. 

Viz. společné. 

NEUTREX ABC – 

90, NEUTREX 

ABC – 70 

NEUTREX ABC - 

40 

Na kovy 

Hasí alkalické kovy a 

zeminy a další těžce 

hajitelné kovy; dobře 

se dopravuje potrubím. 

Jemné nanášení (speciální 

dýza); alkalický charakter – 

vznik koroze. 

TOTALIT M 

Společné 

vlastnosti 

Kde jiné hasební látky 

nejsou účinné. 

Zaprášení prostoru; dráždění 

sliznic; snížení viditelnosti; 

nevhodné na hašení zařízení 

pod proudem; nemají chladící, 

inertizační ani izolační účinek. 

 

Tab. 7 Výhody a nevýhody práškového SHZ 
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8 Speciální aerosolová stabilní hasicí zařízeni - FIRE JACK 

Alternativou v oblasti hašení tuhými hasivy je aerosolové hašení. Hašení je technicky 

řešené generátorem, který produkuje aerosol. Aerosol je tvořen jemným práškem a nosným 

plynem. Není jedovatý, ale má mírně dráždivé účinky na sliznici dýchacích cest a očí. Stejně 

jako u prášku i zde dochází ke zhoršení orientace v prostoru z důvodu snížení viditelnosti. Lze 

ho kombinovat téměř se všemi druhy hasebních látek. [4] [16]  

8.1 Hasební schopnost 

Stejně jako prášek využívá i aerosol antikatalitického efektu. Aerosol je tvořený 

jemným práškem vzniklým v generátoru chemickou reakcí z anorganických sloučenin a 

nosného plynu (CO2 nebo vodní pára).  Produkovaný ultra lehký prach má mnohonásobně 

větší povrch než klasický hasící prášek a zůstává ve vznosu i několik desítek minut, čímž je 

po tuto dobu zajištěna potřebná hasební koncentrace. Velikost částic se pohybuje od 0,001 do 

0,1 mm. Z těchto důvodu jsou aerosoly, jako hasební látka, účinnější než prášky. [6] [19] 

8.2 Popis zařízení 

Základní částí zařízení je generátor, jehož provedení si můžete prohlédnout na obr. 14. 

Jedná se o beztlakou plechovou válcovou nádobu, která produkuje aerosol. [20] 

Pokud mluvíme o automatickém SHAZ FJ, jedná se o zařízení, které je závislé na 

dodávce elektrické energie. Zařízení se dále skládá z detekčního zařízení (např. EPS), 

záložního elektrického zdroje a kontrolního elektronického automatu, který kontroluje 

funkčnost celého systému. Zařízení se aktivuje na popud EPS nebo ruční aktivací. [4] 

Další variantou SHAZ FJ je zařízení autonomní, které nepotřebuje ke své činnosti 

elektrický proud a není zapotřebí ani kontrolního elektronického automatu. Počátek hašení 

nemůže být ovlivněno člověkem, jelikož se generátor do činnosti uvede po iniciaci čidlem 

nebo zápalnou (termocitlivou) šňůrou. [4] 
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8.3 Popis funkce 

Po iniciaci dochází v generátoru k termochemické reakci za vzniku jemného prachu a 

plynu. V prostorech, kde se nachází lidé, je vypuštění aerosolu signalizováno a po uplynutí 

předem nastaveného časového zpoždění, dojde k jeho vypuštění. Při hašení nedochází 

v prostoru k přetlaku ani ke snížení obsahu kyslíku. Po požáru se tenká vrstvička 

sedimentovaného aerosolu a zplodin hoření odklidí. [4] [20] 

8.4 Aplikace v objektech 

Zařízení lze instalovat pouze pro ochranu vnitřních prostorů s výškou do 12m a 

objemem do 20 000 m3. V chráněných místnostech se nesmí za žádných okolností vyskytovat 

více než 50 osob, kde se předpokládá, že všechny osoby jsou schopné samostatného pohybu, 

Pokud je instalována vzduchotechnika, musí být před začátkem hašení vyřazena z činnosti. 

[20] 

Oproti práškům umožňuje hasit zařízení pod elektrickým proudem např. v kabelové 

prostory, suterény šachet apod. Jedná se o zařízení, které má všestranné použití, jelikož se 

s ním můžeme setkat ve výrobních prostorech, skladech, laboratořích, knihovnách, archivech, 

administrativních prostorech apod., ale nedoporučuje se používat, kde by se mohly vyskytovat 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo neschopné pohybu. [19]   

8.5 Výhody a nevýhody aerosolového SHZ 

Halogen deriváty, jak jsem dříve uvedla, mají nepříznivý vliv na ozónovou vrstvu. 

Jejich použití je postupem času omezeno Montrealským protokolem. Z tohoto důvodu bylo 

nutné najít alternativní hasiva se stejnou účinností. Díky těmto událostem došlo podle 

Obr. 14 Generátor aerosolového SHZ [25] 
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literatury [19] k vzestupu významu aerosolového SHZ. V tab. 8 jsou uvedeny podle literatury 

[19] a [20] hlavní výhody a nevýhody aerosolového SHZ.  

 

Aerosolové 
SHZ 

Výhody Nevýhody 

FIRE-
JACK 

Jednoduchá a rychlá instalace; nepotřebuje 

zvláštní místnost na hasivo; běžné prostředí 

– neomezená životnost; nedochází k přetlaku 

ani snížení koncentrace O2; netoxický; 

neškodí životnímu prostředí; neničí ozón. 

Jen určitý počet osob; osoby 

schopné pohybu; stanovená 

velikost chráněného prostoru; 

zaprášení; snížení viditelnosti; 

dráždivé účinky. 

Tab. 8 Výhody a nevýhody aerosolového SHZ 
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9 Laboratorní měření 

Laboratorní měření probíhalo v laboratoři VŠB-TU Ostrava na fakultě bezpečnostního 

inženýrství. Zařízení, které má demonstrovat vodní SHZ, se nachází v budově C ve dvou 

místnostech. Podpůrné zařízení je umístěno v místnosti v 1.NP a samotné měření se provádí 

v místnosti ve 3.NP. Jelikož se nehodilo zahlcovat text obrázky, jsou další fotografie 

laboratoře zařízení v 3. NP uvedeny v příloze 1. 

9.1 Podpůrné zařízení v 1.NP 

V 1.NP se nachází nejdůležitější komponenty, které uvádí celý systém do chodu. 

Zařízení se spouští manuálně, přes řídící jednotku RTS.  Na obr. 15 je vyfocena laboratoř 

s popisky jednotlivých zařízení. 

Vodní nádrž má objem necelých 5 m3 vody. Voda se doplňuje z veřejné vodovodní 

sítě. Provedení zařízení je velice ekonomické, jelikož voda, která vystřikuje z hlavic v 3. NP, 

se vrací zpět do nádrže. Voda se ztrácí především ve formě vodní páry, takže za celou 

existenci laboratoře bylo nutné vodu doplňovat jen jednou a to asi o objemu 1 m3. 

Expanzní nádoba vyrovnává tlak v celém systému, aby nedošlo k poškození 

jednotlivých komponentů.  

Řídící jednotka RTS umožňuje spuštění čerpadel a nastavení tlaku. 

Čerpadlo po spuštění pracuje při nastaveném tlaku a vytlačuje vodu potrubím do 3.NP. 

V místnosti jsou dvě paralelně řazená čerpadla, která umožňují při stejném pracovním tlaku 

dosahovat téměř dvojnásobného průtoku [21].  

Obr. 15 Zařízení v 1. NP 
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Tlakoměr a průtokoměr jsou instalovány na výtlačném potrubí a naměřené hodnoty se 

zobrazují v PC ve 3.NP. 

9.2 Laboratoř v 3. NP 

Při vstupu do laboratoře si nejprve všimnete zkušební komory, ve které jsou 

nainstalované zkušební hlavice, dále se zde nachází počítač a ventily umožňující přívod vody 

přes potrubí do jednotlivých hlavic. Na obr. 16 si můžete všimnout rozmístění zařízení 

v laboratoři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební komora by se zjednodušeně dala přirovnat k sprchovému koutu, jelikož se 

v podstatě jedná o vydlážděnou podlahu se zvýšenými okraji, na které navazuje rám 

s plastovými skly sahajícími až ke stropu. Rozměry komory jsou následující: výška – 3 m, 

délka – 3,9 m a šířka 2,8 m. Tato konstrukce zabraňuje výstřiku vody mimo ohraničený 

prostor a zároveň umožňuje pozorovat výstřik vody z hlavic. Ačkoli je zařízení poměrně 

nové, z důvodů špatné instalace dochází k únikům vody i mimo zkušební komoru. Otvory ve 

dně odtéká voda zpět do nádrže v 1.NP.  

Obr. 16 Zkušební laboratoř 
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Hlavice se instalují do zkušební komory na tři rozvodná potrubí. V laboratoři lze měřit 

devět hlavic na obr. 17 je vyfoceno pouze 7, jelikož dvě z nich byly zrovna instalované na 

potrubí. První rozvodné potrubí ve směru od okna, je umístěno asi 1,5 m nad zemí a další dvě 

jsou umístěné několik centimetrů pod stropem. Na nejníže umístěné hlavici lze dobře 

pozorovat výstřik vody, na obr. 18 je vyfocená hlavice při činnosti. Pokud se jedná o 

samotnou instalaci hlavic na potrubí, není u všech hlavic stejná. První hlavice ve směru od 

okna se instaluje z boku, druhá ve směru dolů a třetí ve směru nahoru. Před každou hlavicí je 

nainstalován tlakoměr, jehož hodnoty se zaznamenávají v PC. Hlavice jsem označovala podle 

umístění (V3, V4 a V5 je označení průtokoměrů a zároveň i hodnot v PC) a podle jmenovité 

světlosti. Pokud se jedná o hlavice umístěné na V3, bylo nutné je rozlišit, jelikož měly stejné 

jmenovité světlosti, proto je druhá hlavice V3 označena ještě číslem 07, které představuje rok 

výroby (2007).   

 

 

Hlavní ventil umožňuje rozvod vody do jednotlivých potrubí, která jsou uzavřena 

dalšími ventily. 

Ventily jednotlivých hlavic umožňují přívod vody do jednotlivých hlavic, ale aby 

došlo k rozvodu vody musí být otevřen i otevřený hlavní ventil. Na rozvodném potrubí je 

těsně za ventilem umístěn průtokoměr, který je stejně jako tlakoměr propojen s PC. 

Počítač umožňuje zkoumat získaná data z jednotlivých průtokoměrů a tlakoměrů. 

Veškeré vyhodnocení provádí nainstalovaný program ADT8, který automaticky data zapíše a 

vykreslí průběh změn tlaků a průtoků do grafu. V programu lze nastavit: 

° barevné označení křivek, 

Obr. 17 Hlavice v laboratoři Obr. 18 Clonová hlavice při činnosti 
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° měření tlaku a průtoku na jedné, dvou nebo všech hlavic najednou, 

° měření hlavního tlaku a průtoku vytvořené čerpadlem, 

° časový interval, 

° grafy lze roztahovat jak na délku.  

9.3 Měřená veličina K-faktor 

Hodnota této veličiny, která se určuje dle normy [13], se získá provedením zkoušky 

průtoku. K provedení zkoušky je nutné znát hodnoty průtoku a tlaku, které získáme 

z nainstalovaného měřícího zařízení na potrubí. Průtok se měří při tlacích od 0,5 do 6,5 bar na 

sprinkleru v intervalu (1±2 %) bar na průtokoměru nebo odběrem vystříkané vody. K-faktor 

představuje závislost mezi průtokem a tlakem dle rovnice (1): 

                                                                                 
p

Q
K =  

 
kde Q je průtok v l/min, 

       p je tlak v bar. 

 
Hodnota K-faktoru stanovená zkouškou průtoku musí být v rozsahu dle tab. 9. 

 
K-faktor 

l.min -1.bar-1/2 

 
Jmenovitá světlost 

mm 
Sprinklery kromě suchých typů Suché sprinklery 

10 57 ± 3 57 ± 5 
15 80 ± 4 80 ± 6 
20 115 ± 6  115 ± 9 

Tab. 9  Hodnota K –faktoru dle jmenovité světlosti [13] 

9.4 Využití K-faktoru 

K-faktor se uplatňuje při navrhování sprinklerového (sprejového) SHZ. Každá budova 

nebo prostor, které mají být chráněny a nachází se v nich určitý typ provozu, se musí dle 

normy [10] zatřídit do určité třídy nebezpečí. Toto zatřídění závisí na druhu výroby a 

požárním zatížení. Dle normy se třídy nebezpečí dělí na: 

– malé nebezpečí – LH, 

– střední nebezpečí – OH, 

– vysoké nebezpečí výroby – HHP, 

– vysoké nebezpečí skladování – HHS. 
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V následující tab. 10 si můžete všimnout, že v případě zařazení objektu do příslušné 

třídy nebezpečí si musíme zvolit, z uvedeného výběru, daný typ sprinkleru s příslušnou 

hodnotou K-faktoru. 

Třída nebezpečí 

Intenzita 

dodávky 

mm/min 

Typ sprinkleru K-faktor 

LH 2,25 

Normální, sprejový, stropní, 

zapuštěný, sprejový s plochým 

výstřikem, polozapuštěný, zakrytý a 

stranový 

57 

OH 5,0 

Normální, sprejový, stropní, 

zapuštěný, sprejový s plochým 

výstřikem, polozapuštěný, zakrytý a 

stranový 

80 

≤ 10 Normální, sprejový 80 nebo 115 

> 10 Normální, sprejový 115 

HHP a HHS 

stropní nebo střešní 

sprinklery 

 

HHS regálové 

sprinklery u 

vysokých skladů 

 
Normální, sprejový a sprejový 

s plochým výstřikem 
80 nebo 115 

Tab. 10 K-faktor v závislosti na třídě nebezpečí [10] 

9.5 Průběh měření 

Zařízení v 1. NP se uvádí do chodu pomocí řídící jednotky, která spustí čerpadlo a 

umožní nastavit tlak v rozsahu 3 až 6 barů v intervalu po 0,5 barech. Na potrubí ve zkušební 

komoře lze nainstalovat tři hlavice. V laboratoři je celkem 9 hlavic, které se můžou postupně 

odzkoušet ve zkušební komoře.  

Na větev V3 se pokaždé instalovala sprinklerová hlavice. Na větev V5 se instalovala 

2x clonová hlavice, ale pokaždé s jiným průměrem a na V4 hlavici, kterou jsem neurčila ani 

jako sprinklerovou ani jako clonovou. Podle mého názoru se jednalo o mlhovou hlavici, 

jelikož při výstřiku se tvořily menší kapky než u sprinklerové hlavice.  
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Měření jsem prováděla v rozsahu 3 až 6 barů v intervalu po 1 baru. Program 

nainstalovaný v PC umožňuje zaznamenat hodnoty a vykreslit grafy. Na grafu lze pozorovat 

změny tlaku a průtoku v závislosti na čase. V příloze 2 si můžete prohlédnout některé grafy, 

které program při měření vykreslil, přiložila jsem tam i graf, který ukazuje činnost všech 

hlavic najednou. Bohužel program neumožňuje automatické ukládání grafů a je nutné je 

kopírovat a ukládat do souboru Malování. Zato hodnoty tlaků a průtoků se ihned po skončení 

automaticky ukládají do předem zvolené složky jako soubor Excel.  

Hodnoty průtoků a tlaků jsem měřila po dobu jedné a půl minuty. V programu jsem si 

nastavila, že se naměřené hodnoty budou zaznamenávat po jedné sekundě. Při výpočtu K-

faktoru jsem postupovala v souladu s normou [13]. Jelikož je v normě uvedeno, že průtok se 

může určit z vystříkaného objemu vody, rozhodla jsem se použít pro výpočet K-faktoru 

průměrné hodnoty jednotlivých průtoků a tlaků. Průměrkovala jsem hodnoty po ustálení 

proudění. V tab. 11 jsou uvedeny zprůměrňované hodnoty tlaků a průtoků při jednotlivých 

měřeních.  Tlak na čerpadle nebyl po celou dobu měření konstantní, měnil se v rozmezí od 

0,2 až 0,4 baru, ale pro přehlednost, jsem do tabulky uvedla jen hodnoty nastavené na řídící 

jednotce RTS. 

Tlak na čerpadle 

 

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 

Průměrné hodnoty tlaku a průtoku zkoušených hlavicích 

Umístění 

hlavice + 

jmenovitá 

světlost Tlak 

[bar] 

Průtok 

[l/min] 

Tlak 

[bar] 

Průtok 

[l/min] 

Tlak 

[bar] 

Průtok 

[l/min] 

Tlak 

[bar] 

Průtok 

[l/min] 

V3-15mm 1,49 155,03 2,17 164,2 2,69 164,27 3,12 164,37 

V4-15mm 2,35 18,34 3,36 22 4,31 24,34 5,16 27 

V5-20mm 2,37 108,69 3,3 131 3,95 141,95 4,49 152,03 

V3-07-15mm 1,58 156,36 2,13 164,2 2,69 164,37 3,13 164,37 

V5-15mm 2,57 24,34 3,52 28,84 4,48 32,17 5,32 35 

Tab. 11 Průměry hodnot tlaku a průtoku při jednotlivých měřeních 
 

Dle normy lze pro výpočet K-faktoru použít pouze hodnoty tlaku (měřených na 

hlavici) od 0,5 do 6,5 baru v intervalu (1±2 %) bar a jemu příslušný průtok. V tab. 11 jsou 

tučně označeny hodnoty tlaku, které vyhovují podmínce normy.  
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Výpočet K-faktoru: 

1) V3-15 mm  

           Tlak na čerpadle 3 bar 

p = 1,49 bar 

Q = 155,03 l/min 

p

Q
K = = 127 l.min-1.bar-1/2 

 

2) V5-20 mm  

           Tlak na čerpadle 6 bar 

p = 4,49 bar 

Q = 152,03 

p

Q
K = = 72 l.min-1.bar-1/2

 

3) V5-15 mm 

Tlak na čerpadle 4 bar 

p = 3,52 bar 

Q = 28,84 l/min 

p

Q
K = = 15 l.min-1.bar-1/2 

 

Tlak na čerpadle 5 bar 

p = 4,48 bar 

Q = 32,17 l/min 

          
p

Q
K = = 15 l.min-1.bar-1/

 

Při porovnání s tab. 10, je vidět, že žádná z hodnot neodpovídá požadovanému K-

faktoru. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla spočítat všechny hodnoty, abych mohla zhodnotit, 

zda lze na zařízení K-faktor naměřit (tab. 12).   

 

Tlak na čerpadle 
3 bar 4 bar 5 bar 6 bar Měřená hlavice 

Vypočtený K - faktor 

Normová hodnota 
K- faktoru  

V3 – 15 mm 127 111,47 100,16 93,06 80 ± 4 (6) 
V4 – 15 mm 11,96 12 11,72 11,89 80 ± 4 (6) 
V5 – 20 mm 70,6 72,11 71,4 71,7 115 ± 6 (9) 

V3 – 07 – 15 mm  124,39 112,51 100,22 92,91 80 ± 4 (6) 
V5 – 15 mm 15,18 15,37 15,2 15,17 80 ± 4 (6) 

Tab. 12 Hodnocení vývoje K-faktoru při změnách tlaku 
 

V tab. 12 se žádná hodnota nepřiblížila požadované hodnotě K-faktoru. Nejlepších 

výsledků jsem dosáhla na větvi V3 a kdybych mohla zvýšit na čerpadle hodnotu tlaku o 1 až 

1,5 baru, snad bych i požadovanou hodnotu K- faktoru naměřila.  

 Zajímavé je, že v rozsahu tlaků od 3 do 6 barů nedošlo k rapidní změně vypočítaného 

K-faktoru u větví V4 a V5. Dalo by se tedy říci, že ani kdybych mohla zvýšit nebo snížit tlak, 

tak bych hodnotu K – faktoru stejně nezískala.  
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10 Závěr 
Ve své práci jsem měla zhodnotit jednotlivé typy SHZ. Z informací jsem zjistila, že 

nelze jednoznačně určit, které zařízení je pro daný objekt nejvhodnější. Každý objekt či 

prostor má své charakteristiky. Nejvíce instalaci podle mého názoru ovlivňuje látka, kterou 

budeme hasit, náklady na zařízení a životnost.  

Ze všech druhů SHZ je jen jedno, které bych bez delšího rozmýšlení navrhla do 

prostorů s citlivou elektronikou (např. datová centra apod.) a tím je plynové SHZ. Elektronika 

je velice citlivá na prach a vodu, takže s jinými druhy SHZ bychom zde moc dobře 

nepochodili. 

Pokud bych měla vybrat SHZ, se kterým se v běžném životě může setkat každý z nás, 

bylo by to vodní SHZ. Instaluje se v supermarketech, velkých obchodních domech, úřadech 

apod.. Jeho největší výhodou je, že ho lze použít i tam, kde se mohou vyskytovat osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo neschopné pohybu, protože nesnižuje koncentraci 

kyslíku ani nedráždí dýchací cesty. Zcela jednoznačně se dá říci, že při spuštění vodního SHZ 

nevznikne na veřejně přístupném místě taková panika, jako kdyby se spustilo práškové nebo 

plynové SHZ i za předpokladu, že by bylo časové zpoždění. Také si myslím, že spousta osob 

by např. v obchodě na výzvu, aby opustili prostor, nereagovali, protože by si mysleli, že se 

jedná jen o cvičení a mohlo by zbytečně dojít k nějakému zranění. 

Zařízení v laboratoři má simulovat vodní SHZ. Tato volba byla podle mého názoru 

nejekonomičtější a zároveň nejnázornější pro sledování činnosti SHZ. Při použití plynu nebo 

prášku nelze naplnit zásobní nádrž svépomocí a při vyprázdnění, by se musela nádrž nechat 

naplnit u specializované firmy. Navíc je prášek, plyn, aerosol či pěna finančně náročnější než 

voda. Vodní nádrž má tu výhodu, že jí lze plnit rovnou z vodovodních rozvodů.    

Velkou nevýhodou zařízení je, že tlak na čerpadle lze nastavovat v omezeném rozsahu 

3 až 6 barů v intervalu po 0,5 barech. Jestli je tento interval na čerpadle dostačující, je otázka. 

Při zhodnocení větve V3 podle tab. 12 si nelze nepovšimnout, že s rostoucím tlakem se 

intervaly mezi K – faktory zmenšují. Takže je teoreticky možné, že by zvýšení tlaku na 

čerpadle o 1,5 baru mohlo pro naměření K – faktoru stačit.  

V normě [10] je uvedeno, že kromě doby kdy se provádí zkoušky, nesmí být tlak vody 

v místech napojení zařízení nebo na sprinklerech, vícecestných řídících ventilech, 

průtokových spínačích, poplachových zvonech atd. větší než 12 barů. Aby se tohoto tlaku 

dosáhlo, muselo by se např. změnit paralelní řazení čerpadel na sériové, ale jen za 

předpokladu, že by nám průtok, který dává jedno čerpadlo stačil. Při paralelním řazení 

můžeme podle literatury [20] dosáhnout téměř dvojnásobného tlaku, ale průtok bude stále 
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odpovídat hodnotám jednoho čerpadla. Ale zda by stačil průtok, by se muselo posoudit dalším 

měřením.  

Na závěr bych uvedla, že ačkoli se nepodařilo změřit požadovanou hodnotu K – 

faktoru, je zařízení velice prospěšné především pro studenty, protože nikde jinde nebudou mít 

možnost vidět vodní SHZ v činnosti (pokud zrovna nebude hořet). Z grafu a naměřených 

hodnot se dá krásně vyčíst, že se zvyšujícím se tlakem roste i průtok. Pokud se podaří na 

zařízení zvýšit tlak, nemělo by už nic bránit tomu, aby se daly měřit hodnoty K – faktoru.   

Výsledky měření naznačují výraznou závislost hodnot hydrodynamického tlaku na 

efektu SHZ, který v daném případě vytváří příslušná tlaková stanice, jejíž funkčnost je závislá 

na dodávkách elektrické energie. V případě souběhu vzniku požáru a výpadku elektrické 

energie se zvyšuje riziko, že SHZ nesplní očekávaný efekt. Doporučuji proto u objektů s 

vyšším rizikem požáru a současně pouze s jedním zdrojem přívodu el. energie pro objekt, 

pokud již nemají záložní zdroj vybudovaný v souvislosti s realizací objektu a vzdálenosti 

objektu od souvislé zástavby měst a obcí,  zvážit možnost budování mechanických nebo lépe 

automatických záložních zdrojů, které by dle nastaveného bezpečnostního režimu při 

přerušení dodávky el. proudu zajišťovaly funkčnost tlakové stanice a jejich všech spotřebičů.  
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Obr. 1 Vzhled programu po zastavení měření 
 
 

Obr. 2 Nastavení barev v programu 
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