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Anotace 

PECKA, L. Požár v hromadných garážích : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 

FBI, 2010. 50 s. 

 

Bakalářská práce hodnotí, jak velký vliv má instalace požárně bezpečnostních zařízení 

na taktiku a účinnost zásahu jednotek požární ochrany při zdolávání požáru v hromadných, 

zejména podzemních, garážích. Hodnocení se zabývá především případy, kde není toto 

zařízení na základě projekčních předpisů požárně bezpečnostních zařízení požadováno, 

přestože tyto prostory považujeme za prostory se složitými podmínkami pro zásah. 
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Annotation 

PECKA, L. Fire in mass garage : thesis. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FBI, 2010. 50 p. 

 

This thesis assesses an influence degree of instalment of the Fire Protection 

Appliances (FPA) on tactics and effectiveness of fire fighters' intervention when fighting fire 

in the mass car parks, especially the underground ones. The assessment is mainly dealing with 

those incidents where the projection regulations do not mandate these FPAs even though the 

particular spaces are considered to provide difficult conditions for the fire fighters' 

intervention. 
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Úvod 

S rozvojem motorismu stoupá počet vozidel v naší společnosti a tím také potřeba 

parkovacích míst. S tímto faktem se již při nových stavbách či rekonstrukcích staveb počítá. 

U nových staveb se zřizují pro stále větší potřebu parkovacích míst, kromě volně stojících 

parkovacích míst v okolí zástavby, také vestavěné vícepodlažní garáže. Tyto garáže mají tu 

výhodu, že využívají již zastavěnou plochu pod objektem.  

V místech, kde je velký nedostatek míst pro parkování, vysoké ceny pozemků, jako 

jsou centra velkých měst a sídliště, se budují garážové domy, které při minimální ploše 

dokážou pojmout maximální počet vozidel.  

Při požáru v prostorách pro parkování nejčastěji hoří vozidla, která se dají 

charakterizovat velkou výhřevností a vývinem množství kouře. U požárů v uzavřených 

garážích je minimální výměna tepla s okolím. Teplota v uzavřených garážích je proto vyšší 

než v otevřených garážích. Kouř a vysoká teplota ztěžuje jak hasičům hasební zásah, tak i 

uživatelům garáže únik z ohrožujícího prostoru.  

Při hasebním zásahu v hromadných, uzavřených garážích je velmi špatný přístup. 

Jedinou zásahovou cestou bývá vjezd do garáže.  

Největším nebezpečím pro zasahující hasiče je ztráta orientace v nepřehledném terénu 

mezi zaparkovanými vozidly, přehřátí a nebezpečí pádu stavebních konstrukcí i 

mechanických části zařízení garáže. 

Návrh z hlediska požární bezpečnosti staveb garáží, který je součástí vybavení objektu 

PBZ, se řídí dle České technické normy ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní 

objekty [1] a Vyhláškou MV č. 23/2008 SB., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb a dalších souvisejících norem a vyhlášek [6]. 

Šíření požáru v hromadných garážích je závislé od mnoha faktorů, od klimatických 

podmínek, až po druh vozidla. Celkově můžeme říci, že šíření požáru v hromadných garážích 

není častým jevem. Pokud se požár začne šířit mezi vozidly, zvýší se teplota i tvorba kouře, 

které mají za následek zvýšené nebezpečí a zhoršené podmínky pro hasební zásah. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit, jak velký vliv bude mít instalace požárně 

bezpečnostních zařízení na taktiku a účinnost zásahu jednotek požární ochrany, při zdolávání 

požárů v hromadných, zejména podzemních garážích. Hodnocení se bude vztahovat 

především k případům, kdy není na základě projekčních předpisů požárně bezpečnostních 

zařízení (dále jen „PBZ“) požadováno, přestože tyto prostory považujeme se složitými 

podmínkami pro zásah. 
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K vyhodnocení cílů budu studovat analýzy požárů automobilů v garážích s reálnými 

podmínkami, odbornou literaturu zabývající se rozborem hasebního zásahu v hromadných 

garážích a vyhledávat studie, které se zabývají vlivem PBZ na požáry v garážích. 
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Rešerše 

Cílem rešerše je najít odpovědi na otázky: 

 

− Jaký vliv mají PBZ užívané v garážích na průběh požáru? 

− Jaké podmínky ovlivňují šíření požáru v garážích? 

− Jaký je charakter požárů vozidel v otevřených a uzavřených garážích? 

− Jaké jsou legislativní požadavky na PBZ v garážích? 

 

Na odpovědi k těmto otázkám jsem čerpal ze seriálových publikací, jako jsou časopisy 

112, Rescue report, Spektrum. Z tištěných monografií jsem studoval knihy z edice SPBI 

Spektrum, které se zabývají požárně bezpečnostním zařízeními, dynamikou požáru, požární 

bezpečnosti staveb a taktikou při požárů v garážích. Zahraniční literaturu týkající se požárů 

v garážích a PBZ jsem vyhledával na webových stránkách.  

 

Demonstration of real fire tests in car park and high buildings [14] 

Tato studie demonstruje vliv požáru v garážích a vysokých budovách na únosnost 

jejich ocelových i betonových částí v reálných podmínkách. Také popisuje průběh požáru 

vozidel v otevřených a uzavřených garážích.  

 

Konference o šíření požáru v hromadných garážích ve Velké Britanii [24] 

Na webové stránce je prezentována konference o šíření požáru v garážích, která 

proběhla 27. října 2009 ve Velké Britanii. Konference se zabývala šířením požáru mezi 

vozidly, statistikami požáru v garážích, výzkumem průběhu požáru v garážích a vlivem 

požárně bezpečnostními zařízeními na jeho průběh. 

 

Příloha časopisu 112 [25] 

Příloha časopisu 112 rozebírá současné problémy požární bezpečností staveb 

v garážích. Hlavně se zabývá stavební požární bezpečností garáží z hlediska požárně 

bezpečnostním zařízením, druhu parkování vozidel a jejich vliv na průběh požáru. 

Ze získaných informací vyhodnotím, jak PBZ ovlivní průběh požáru v garážích. Také 

posoudím, jak by mohli jednotlivé PBZ pomoci hasičům při hasebním zásahu v garážích. 
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1 Požární bezpečnost hromadných garáží 

Při navrhování stavby garáže se postupuje podle České technické normy ČSN 730804 

požární bezpečnost staveb - výrobní objekty a dalších souvisejících norem, předpisů, pokud 

není stanoveno jinak ve Vyhlášce MV č. 23/2008 SB., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. 

1.1 Definice 

Garáž je většinou samostatná místnost určená pro úschovu, kontrolu a drobnou údržbu 

motorových vozidel. Někdy se jedná o hromadnou garáž, kde je více společných parkovacích 

míst [2]. 

Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto 

objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně 

bezpečnostním zařízením a je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti 

stavebních objektů [1]. 

1.2 Rozdělení garáží 
 

1.2.1 Dle druhu parkujících vozidel 

 
Skupina 1 – Pro osobní, dodávkové automobily a jednostopá vozidla. 

Skupina 2 – Pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily. 

Skupina 3 – Pro traktory a samojízdné pracovní stroje. 

1.2.2 Dle seskupení odstavných stání 

 
Jednotlivé garáže – S nejvýše třemi stáními a s jediným vjezdem [1]. 

 

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

                             řadách za sebou a každé stání v první řadě má samostatný výjezd [1]. 

 

Hromadné garáže – Sloužící k odstavování (odstavná garáž) nebo parkování (parkovací garáž)  

                               více jak tří vozidel se společným výjezdem [1]. 
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1.2.3 Dle systému parkování  

 
A) Garáže s vjezdem a výjezdem vozidel 

- Vozidla zajíždějí na své parkovací místo po komunikacích. 

B) Garáž se zakladačovým systémem    

- Plošinové – Vozidla jsou ukládána na pohyblivé plošiny nad sebou, přičemž max.   

                       počet plošin jsou tři. Instalují se v hromadných garážích pro zvýšení     

                        kapacity (viz. obr. 1) [3]. 

 

 
Obr. 1 Zakladačový systém plošinový [20] 

 
 

- Klecové – Vozidla jsou ukládána do pohyblivých klecí (viz obr.2) [3]. 

 

 
Obr. 2 Zakladačový systém klecový [20] 
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- Automaticky paletové -Vozidla jsou automaticky ukládána díky pohyblivých palet,   

                                  činnost je řízena počítačem (viz. obr. 3) [3]. 

  

 

Obr. 3 Zakladačový systém automaticky paletový [20] 

1.2.4 Dle podlaží 

 
Jednopodlažní – Podlaha je v jedné výškové úrovni. 
 
Vícepodlažní – Podlaha je ve více výškových úrovních. 

1.2.5 Dle otevřených ploch 

 
U členění garáží, dle otevřených ploch, se využívá parametru odvětrávání F0  z [1].  

Parametr odvětrávání F0 je závislý na velikosti otvorů v požárním úseku (dále jen „PÚ“) 

k celkovému povrchu PÚ nebo na účinnosti samočinným odvětrávacím zařízením (dále jen 

„SOZ“). Čím je F0 větší tím má lepší výměnu tepla s okolím při požáru. 

 

Soi, hoi ………… plocha v m2 a výška v m i-tých otvorů v obvodových a střešních 

konstrukcích 

Sk ………… povrchová plocha stavebních konstrukcí v m2 

j ………… počet otvorů 
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Otevřené: 

- Jsou PÚ, kde parametr odvětrávání je  F0≥0,08m1/2, nebo je-li od kteréhokoliv místa 

v garáži otvor o velikosti S0≤0,005 S vzdálený více než dvacetinásobek světlé výšky, 

musí být F0≥0,1m1/2 ; 

- Otvory jsou trvale otevřeny. 

Částečně otevřené: 

- Jsou PÚ, kde parametr odvětrávání se pohybuje v intervalu 0,025m1/2≤F0>0,08 m1/2 

popř. 0,1 m1/2; 

- Otvory jsou trvale otevřeny nebo se samočinně otevřou při vzniku požáru; 

- Při  F0≤0,025m1/2 je garáž odvětrána SOZ. 

Uzavřené: 

- Jestliže parametr odvětrávání nesplňuje ani jednu z podmínek, které jsou uvedené 

v otevřených a částečně otevřených PÚ [1]. 

1.2.6 Dle umístění  

 
Volně stojící:  

- Není stavebně včleněna do budovy, která má jinou funkci než je parkování vozidel, 

nebo celková půdorysná plocha garáží je větší než polovina užitné půdorysné plochy 

celého objektu (včetně garáží); 

- Garáže, které jsou v objektu pro jiný účel, avšak nad nimiž nejsou užitná podlaží[1]. 

 

Vestavěné:  

- Jsou včleněny do budovy, které mají jinou funkci než je parkování vozidel a celková  

půdorysná plocha garáží je menší, než polovina užitné půdorysné plochy celého  

objektu (včetně garáží) [1]. 

 

Nadzemní:  

- Za nadzemní podlaží se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 

1,50m  pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3,00m  od 

objektu [4]. 

                     

Podzemní: 

- Podlaží, které má podlahu níže než nadzemní podlaží. 
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Kombinované:  

- Garáž se nachází jak v podzemních tak i v nadzemních podlažích. 

 

1.3 Mezní počet parkovacích míst 

Velikost požárního úseku v garážích určuje počet vozidel a skupinu vozidel, která 

parkují v daném prostoru. Zároveň plocha garáží nesmí být větší jak maximální plocha Smax . 

1.3.1 Mezní počty míst bez PBZ 

Následující tabulky ukazují mezní počty vozidel PÚ v řadových a hromadných 

garážích. Celková plocha požárního úseku nesmí být větší, jak maximální plocha Smax, která 

se vypočítává dle [1]. 

Maximální plocha 

 

P2 …………. index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem 

p2 …………. pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem 

k5 …………. součinitel vyjadřující vliv počtu podlaží v objektu 

k6 …………. součinitel vyjadřující vliv použitých hmot v konstrukčním systému 

objektu 

k7 …………. součinitel vyjadřující vliv následných škod 

 

Tab. 1 Nejvyšší počet stání v PÚ řadové garáže 
 

Nejvyšší počet stání v PÚ s konstrukčním 
systémem Položka Řadová garáž 

nehořlavým smíšeným hořlavým 

1 skupina 1 36 24 12 

2 
volně stojící 

skupina 2,3 28 18 8 

3 skupina 1 24 16 8 

4 
vestavěná 

skupina 2,3 18 12 6 

Pozn.: Charakteristika konstrukčního systému v [1] 
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Tab. 2 Nejvyšší počet stání v PÚ hromadné garáže 
 

Nejvyšší počet stání v PÚ s konstrukčním 
systémem Položka Hromadná garáž 

nehořlavým smíšeným hořlavým 

1 skupina 1 190 95 45 

2 
volně stojící 

skupina 2,3 50 25 15 

3 skupina 1 135 65 30 

4 
vestavěná 

skupina 2,3 40 20 10 

Pozn.: Charakteristika konstrukčního systému v [1] 

 
Jestliže PÚ rozdělíme částečně požárním členěním, zvýší se počty vozidel v hromadných 

garážích o jeden a půl násobek původních hodnot. 

PÚ členíme pomocí: 

- Stěny s požární odolnosti u vozidel skupiny 1 EW 15 DP1, EI 15 DP2 a  

u skupiny 2,3 EI 30 D1, EI 30 D2; 

- Samotné stěny nemusí předělovat komunikaci v objektu; 

- Stropy musí být celistvé, vykazovat stejnou požární odolnost a být alespoň 

stejného druhu jako požárně dělicí konstrukce požárního úseku garáže; 

- Komunikaci nebo jiný prostor bez možnosti odstavení vozidla, přičemž šířka 

komunikace či prostoru musí být alespoň 5,0m  u vozidel skupiny 1 (měřeno jako 

vzdálenost např. dvou protilehlých stání), u vozidel skupiny 2, 3 se musí tato šířka 

individuálně posoudit a určí se z podmínky hustoty tepelného toku 15 kW·m-2 na 

protilehlé straně požáru, který se předpokládá v rozsahu tří garážových stání [1]. 

 
Tab. 3 Nejvyšší počet stání v jednom oddělení PÚ hromadné garáže 
 

Nejvyšší počet stání v PÚ s konstrukčním 
systémem Položka Hromadná garáž 

nehořlavým smíšeným hořlavým 

1 skupina 1 75 40 20 

2 
volně stojící 

skupina 2,3 25 15 6 

3 skupina 1 60 25 10 

4 
vestavěná 

skupina 2,3 15 10 5 

Pozn.: Charakteristika konstrukčního systému v [1] 
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1.4 Parkování vozů na plynná paliva  

V legislativě České republiky můžeme najít dva paragrafy, které nám určují, zda je 

dovolen či zakázán vjezd vozidlům na plynná paliva do garáží. Jestliže se budeme řídit dle § 

19 [18], který nám říká, že je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a 

obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo 

CNG. Samotný vjezd může povolit majitel objektu.  

Naproti tomu dle § 30 [6] nám zakazuje parkování vozidel s pohonem na plynná 

paliva v podzemních, hromadných garážích pro veřejné užívání. Z těchto důvodů můžeme 

usuzovat, že je možno parkovat vozidla na plynný pohon pouze v nadzemních garážích, kde 

to majitel výslovně povolil. Tyto garáže také musí být vybaveny detektory úniku plynu a 

účinným větráním dle § 21[6]. 
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2 Požárně bezpečnostních zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení slouží zejména k snadné a včasné evakuaci osob a 

snížení případné intenzity požáru [7]. 

Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních 

požadavků například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; ČSN 73 

0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty; ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - 

Zásobování požární vodou; ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické 

požární signalizace. Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně 

bezpečnostního řešení stavby.  

2.1 Základní rozdělení PBZ 

Mezi základní aktivní požárně bezpečnostní zařízení, které se používají v hromadných 

garážích, patří elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), samočinné stabilní hasicí 

zařízení (dále jen „SSHZ“), samočinný odvětrávací zařízení (dále jen „SOZ“), detekce plynu  

(dále jen „DP“). 

2.1.1 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Včasné ohlášení požáru je prvním důležitým aspektem pro rychlou a účinnou likvidaci 

požáru. Zařízení EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Samočinně, nebo 

prostřednictvím lidského činitele, urychluje předání této informace osobám určeným 

k represivnímu zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, které brání rozšíření požáru. 

Usnadňují případné provádění protipožárního zásahu. 

Základní části EPS:   

- Hlásiče požáru; 

- Ústředny požární signalizace; 

- Doplňující zařízení (zařízení dálkového přenosu, obslužné pole požární ochrany, 

klíčový trezor požární ochrany). 
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Obr. 4 Blokové schéma EPS [7] 

 

V současnosti jsou používány dva systémy EPS. První systém EPS je signalizace 

s kolektivní adresací, kde ústředna je schopna rozlišit, z jaké hlásící linky signál “ požár“ 

přišel. Ale už nezjistí z kterého hlásiče.  

Druhým systémem je požární signalizace s individuální adresací. V tomto případě lze 

identifikovat stav jednotlivých hlásičů na hlásicí lince [7]. 

2.1.2 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

Systému SHZ se využívá na ochranu technologií, objektů a prostorů. SHZ umožňuje 

včasný zásah v případě vzniku požáru v chráněném prostoru. SHZ je pevně zabudován 

v chráněném objektu a je schopen automaticky začít s hašením.  Systém začíná fungovat v již 

raném stadiu požáru a tím je rozsah škod malý. SHZ se skládá ze zdroje hasicího média, 

potrubních rozvodů, ovládacích zařízení, hasicích hubic a ústředny SHZ. 

SHZ se může ovládat buď ručně  nebo samočinně díky tavným článkům v hlavici skrápěcího 

zařízení.  

SHZ rozdělujeme na dva základní typy: 

- Sprinklerovo hasicí zařízení; 

- Drenčerovo hasicí zařízení. 

Sprinklerovo hasicí zařízení se skládá z řady sprchových hlavic, umístěných na stropě nebo 

střešní úrovni. Hlavice jsou spojený potrubím, které jsou zásobeny vodou z vodního zdroje a 

jsou pod tlakem. Hlavice se při dosažení otevírací teploty u tepelné pojistky samočinně 

otevře, což vede k poklesu tlaku v rozvodném potrubí, následném otevření řídícího ventilu 

ventilové stanice a spuštění sprinklerova hasicího zařízení.  

Po otevření hlavic u mokré soustavy dochází k výtoku vody z hlavice ve formě sprchového 

proudu.  
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Suchá soustava, oproti mokré, nemá zavodněné rozvodné potrubí a v potrubí je 

naplněna vzduchem, který je pod tlakem. Tuto soustavu používáme tam, kde by mohlo dojít k 

zamrznutí vody v rozvodném potrubí, jako je například v chladicích zařízeních či venkovních 

prostorech. U suché soustavy po otevření sprinklerové hlavice, se sníží tlak vzduchu a řídící 

ventil vpustí vodu do rozvodného potrubí [7]. 

 

 
Obr. 5 Sprinklerové hasicí zařízení [7] 

1. Hlavní nádrž    

2. Hlavní čerpadlo  

3. Řídící ventil suchý 

4. Řídící ventil mokrý 

5. Sprchová hlavice stojaté provedení 

6. Sprchová hlavice zavěšené provedení 

7. Tlaková nádrž 

8. Zkušební potrubí 

9. Zkušební potrubí 

10. Plnící potrubí 

11. Kompresor 

12. Poplachový zvon 

13. Požární ústředna 

14. Poplachový zvon 

15. Tlakoměr kontaktní 

16. Elektrorozvaděč 

 

Největší výhodou sprinklerového hasicího zařízení, oproti drenčerovu hasicímu 

zařízení je to, že při požáru se provádí hasební činnost pouze na místě, kde je zvýšená teplota 

a tím snižuje škody spojené s hasební činností.  

Drenčerovo hasicí zařízení je druh hasicího zařízení s otevřenými (drenčerovými) 

hubicemi. Při spuštění hašení dochází k výstřiku na všech hubicích v rozvodném potrubí. 

Spuštění se provádí buď ruční armaturou, nebo automaticky od požárních hlásičů.  Potřeba 

vody vychází z celkového počtu osazených hubic [7]. 
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2.1.3 Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) 

Kouř je směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s pevnými 

částicemi a vzduchem. Samotná tvorba kouře závisí na schopnosti látek kouř uvolňovat a na 

rychlosti vyhořívání.  

Princip požárního odvětrávání spočívá v usměrněném toku zplodin hoření a jejich 

odvedení požárními klapkami či ventilátory vně objektu při současném zajištění přívodu 

vzduchu do odvětrávané části objektu. 

Samotné spuštění SOZ může být ruční či s povelem z EPS. SOZ se rozděluje dle 

odvodu tepla a kouře na přirozený nebo nucený odvod. 

U přirozeného odvodu se používají klapky, které se nejčastěji umisťují na střešní 

konstrukci objektu. Samotné klapky se otevírají několika možnými varianty: 

- Ruční spouštění; 

- Hydraulické spouštění;  

- Pneumatické spouštění; 

- Elektrické spouštění; 

- Tepelné spouštění. 

 Sestava nuceného odvodu tepla a kouře se skládá z ventilátoru, vzduchotechnického 

vedení, požárních klapek, ovládacího zařízení a kouřových přepážek. 

Nejdůležitější úkoly SOZ jsou: 

- Udržování bezkouřové vrstvy nad podlahou pro bezpečnou evakuaci; 

- Snížení teploty působící na stavební konstrukci; 

- Snazší nalezení ohniska; 

- snížit rozsah škod, způsobených kouřem; 

- Snížit koncentraci výbušných plynů pod dolní mez výbušnosti [7]. 

 
Obr. 6 Příklad klapky s pneumatickým spouštěním [7] 
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2.1.4 Polostabilní hasicí zařízení (PHZ) 

PHZ jsou pevně zabudované ve stavebním objektu, které zahrnují potrubní rozvody a 

osazená výstřiková zařízení (hubice) shodná s SHZ v požadovaném množství, tlaku a 

rozmístěním s napojením na mobilní techniku. Čerpadlo a zdroj vody zajišťuje mobilní 

technika [8]. 

 
Obr. 7 Plnící místo PHZ 

2.1.5 Doplňkové hasicí zařízení (DHZ) 

DHZ jsou pevně zabudované ve stavebním objektu, které zahrnují potrubní rozvody a 

osazená výstřiková zařízení (hubice) shodná s SHZ v požadovaném množství, tlaku a 

rozmístěním s napojením na veřejný nebo jiný vodovod, zajišťující trvalou dodávku vody, 

popřípadě na zásobní nádrž s předpokládanou dodávkou vody z mobilní požární techniky [8]. 

2.1.6 Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par 

Z vozidel na plynná paliva může unikat plyn, který se vzduchem vytváří výbušnou 

koncentraci. Proto se do garáží, kde mohou parkovat vozidla na plynný pohon, instaluje 

zařízení pro detekci hořlavých plynů a par spolu s účinným větráním. 

Větrání se aktivuje na pokyn senzoru, který naměří nebezpečnou koncentraci plynu nebo par. 

Senzor také dá pokyn ústředně k vyhlášení evakuace. 

Senzory rozdělujeme dle principu metody zjišťování hořlavých plynů a par: 

- Senzory na fyzikálním principu; 

- Senzory na fyzikálně-chemickém principu; 

- Optické a optoelektronické senzory; 

- Senzory pro chromatografickou analýzu. 
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2.2 Použití PBZ v hromadných garážích 

2.2.1 Požadavky PBZ v garážích  

Kromě základního vypočtu dle [7], který nám určuje nutnost PBZ, jsou na garáže 

kladeny další nároky na použití určitých PBZ. 

EPS musí být instalována v požárních úsecích garáží: 

- kde je vedle sebe garážováno více než 5 vozidel skupiny 2 či 3 (nebo obou skupin) 

obsahující speciální zařízení (např. zdravotnické, kulturní, spojovací) nebo automobily 

s nákladem tuhých hořlavých hmot; 

- Kde se překročil počet vozidel o 20%, než je uvedeno v tabulce č. 2; 

- Kde je činnost PBZ závislá na včasném zjištění požáru; 

- Kde parkují vozidla na plynný pohon, EPS musí být doplněna plynovou detekcí a 

zvukovou a světelnou signalizací. 

 

SHZ nebo DHZ se musí instalovat v každém požárním úseku: 

- Vestavěných hromadných garáží vozidel skupiny 1 umístěných v lokálním 

zakladačovém systému v otevřených pokud je počet vozidel více jak 40 nebo u 

částečně otevřených PÚ, jestli počet vozidel větší jak 20;  

- Garážích s hromadnými zakladačovými systémy; 

- V garážích určené pro vozidla skupiny 2. 

 
 
SOZ se musí instalovat v každém požárním úseku: 

- v garážích se zakladačovým systémem, kde F0<0,025m1/2 [7]. 

2.2.2 Ekonomické hledisko 

Finančně nejvíc náročné je SHZ, zde se instaluje potrubní rozvod, hlavice, ústředna 

SHZ (hlavní nádrž, hlavní čerpadlo). Cena SHZ se pohybuje v řádech milionů dle velikosti 

střeženého prostoru.  

Orientační ceny jednotlivých hlavních komponentů: 

- U potrubního systému se cena pohybuje dle průměru od 150 Kč až po 1000 Kč za 

metr; 

- U sprinklerové hlavice se cena pohybuje dle druhu okolo 400Kč za kus; 

- U hlavních čerpadel se cena pohybuje dle druhu okolo 150 000 Kč za kus; 

- U doplňovacích čerpadel se cena pohybuje dle druhu okolo 50000 Kč za kus; 
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- U monitoringu SHZ(ústředna SHZ, čidla, kabeláž) se cena pohybuje okolo  

200000 Kč;   

- U elektrorozvaděčů se cena pohybuje okolo 100000kč.  

Celková revize SHZ se pohybuje okolo 35000 Kč dle rozsahu instalace SHZ. 

Finanční náročnost u EPS a SOZ jsem nemohl zhodnotit, z důvodu neochoty oslovených 

firem. 

2.2.3 Provedení a údržba PBZ 

Účinnost je závislá především na odborné způsobilosti projektantů, kteří musí při 

návrhu vycházet z normativních požadavků a dalších relevantních dokumentů. 

Při výběrových řízení se převážně hledají nejlevnější nabídky, což spolu s krátkými 

časy realizace díla a snižování návrhových požadavků, snižuje kvalitu PBZ. Trvalá 

provozuschopnost je podmíněna prováděním prohlídek, kontrol a oprav PBZ.  

V roce 2004 při požáru podzemních garáží v Praze byl zabudován SHZ, ale kvůli 

špatné a nedostatečné údržbě nebyl funkční a následný hasební zásah byl velmi komplikovaný 

a zvyšoval nebezpečí hasičům. Z tohoto důvodu je potřeba udržovat všechny PBZ v dobrém 

stavu, aby splňovala svůj úkol při požáru. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny časové lhůty, v kterých se musí provádět 

revize, kontroly, prohlídky jednotlivých PBZ [19]. 

 

Tab. 4 Kontroly EPS 

 

Kontrola Termín Provádí 

Kontrola provozuschopnosti EPS 1 x ročně Oprávněná firma 

Samočinné hlásiče požáru a zařízení, 

která EPS ovládá 

1 x za půl 

roku 

Oprávněná firma (proškolená výrobcem 

EPS) 

Ústředny a doplňující zařízení – 

zkouška činnosti při provozu EPS 

1 x 

měsíčně 

Oprávněná firma (proškolená výrobcem 

EPS) nebo místní údržba proškolena 

oprávněnou firmou 
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Tab. 5 Kontroly SHZ 
 
Kontrola Termín Provádí 

Kontrola provozuschopnosti SHZ - 

revize 
1 x ročně 

Dodavatel zařízení nebo firma zaškolená 

dodavatelem zařízení 

Prohlídka-určené úkony výrobcem 1 x týdně Pověřená osoba zaškolená dodavatelem 

 

Při kontrolách provozuschopnosti u SHZ institucí VdS byly zjištěny tyto nedostatky. 

Po 12,5 rocích se u suchých soustav vyskytují, přibližně u čtvrtiny kontrolovaných instalací, 

závažné nedostatky, za které se považuje silná koroze potrubních rozvodů, vyžadující jejich 

výměnu. U 45% kontrolovaných instalací se vyskytuje střední rozsah koroze.  

V případě sprinklerů se u 4% kontrolovaných sprinklerů vyskytují závažné závady 

týkající se otevření sprinkleru nebo jeho funkce. Závady menšího rozsahu se vyskytují u 10% 

kontrolovaných sprinklerů. [19] 

Tab. 6 Kontroly SOZ 

 

Kontrola Termín Provádí 

Komíny 
1 x za 3 

měsíce 
Oprávněná firma (kominíci) 

Zařízení přetlakové ventilace 1 x ročně 
Místní údržba dle průvodní 

dokumentace  

Kouřové klapky 

Dle 

dodavatele 

obvykle 2 x 

ročně 

Dodavatel zařízení nebo firma s 

oprávněním 

Kouřotěsné dveře 1 x ročně 
Místní údržba dle průvodní 

dokumentace 

Zařízení přirozeného odvětrávání kouře 

(okna) 
1 x ročně 

Místní údržba dle průvodní 

dokumentace 

Zařízení pro odvětrávání kouře  

(mechanicky pomocí CO2) 

Dle 

dodavatele 

min. 1x ročně 

Dodavatel nebo místní údržba dle 

průvodní dokumentace 
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2.3 Zhodnocení použití PBZ v hromadných garážích 

Použitím PBZ v garážích se zohlední zvýšením počtu vozidel. Každé PBZ má jinou 

míru účinnosti při požáru, proto jsou klasifikovány různou hodnotou ∆c, které ovlivňuje 

požární riziko. Z tabulky 7 je patrno, jak jsou různá PBZ klasifikována, čím vyšší hodnota tím 

má lepší účinnost. 

Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření. 

Tento součinitel nám snižuje celkové požární riziko. 

 

 

 
Tab. 7 Vliv PBZ na velikost ∆ c 
 
Požárně bezpečnostní zařízení a opatření Snižující hodnoty součinitele ∆ c 

Samočinné SHZ 0,3 

Samočinné SOZ 0,15 

DHZ 0,2 

PHZ-zásah  JPO do 7 minut (JPO IV) 0,18 

PHZ-zásah  JPO do 10 minut 0,15 

  

2.3.1 Ovlivnění mezního počtu vozidel požárně bezpečnostními prvky a stavebních 

konstrukcí hromadných garáží 

Dle vybavení garáže PBZ a jeho umístěním se mění mezní počty vozidel. Ke změně 

počtu vozidel využíváme hodnot x, y, z. 

Hodnota x zohledňuje PÚ, kde se garáž nachází z hlediska odvětrání budovy a také 

jestli je použité SOZ. Hodnota y zohledňuje jaké SSHZ je v PÚ nainstalováno a hodnota z 

zohledňuje, jestliže je PÚ garáží částečně požárně členěn.  

Těmito hodnotami násobíme počty vozidel z tabulky 2. Díky hodnotám x, y, z  se 

zvyšuje či zmenšuje počet vozidel v garáži v závislosti na velikosti hodnoty. U hodnoty z 

se zvyšuje 1,5 násobkem celkový počet vozidel, pokud je PÚ částečně požárně členěn na 

oddělení. Počty vozidel v oddělení nesmí převyšovat počty vozidel v tabulce 3. V následující 

tabulkách vidíme hodnoty jednotlivých hodnot x, y. 
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Tab. 8 Vliv členění hromadných garáží na hodnotu x 

Členění PÚ dle odvětrání Hodnota x 

Otevřený PÚ 1,3 

Částečně otevřený PÚ 0,9 

Uzavřený PÚ 0,25 

 
Tab. 9 Vliv SSHZ na hodnotu y 
 

Typ SSHZ Hodnota y 

SHZ 2,5 

DHZ 2 

PHZ-zásah  JPO do 7 minut (JPO IV) 1,5 

PHZ-zásah  JPO do 10 minut  1,3 
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3 Charakteristika požáru vozidel v hromadných garážích 
 

Charakter požáru a jeho šíření závisí od mnoha faktorů. Mezi faktory, které nejvíce 

ovlivňují požár a jeho šíření, patří druh hořícího vozidla, druh pohonných hmot, velikost 

výměny tepla v garáži, klimatické podmínky a vzdálenosti vozidel mezi sebou. 

3.1 Požáry garáží dle statistik  

Ve statistickém sledování událostí GŘ HZS ČR se uvádějí položky:  

− Požáry v garážích (mimo budovu); 

− Požáry budov pro garážování a údržbu vozidel.  

U budov pro garážování a údržbu vozidel se započítají, kromě požáru v garážích i 

požáry v servisech. Proto není tato statistika tak přesná jako statistika z Velké Britanie, tudíž 

je nemůžeme plnohodnotně srovnat. 

Podle statistiky požárů dle objektu vzniku v ČR mezi roky 2001 až 2009 bylo 

v prostorech pro garážování a údržbu 1200 požárů. A jejich průměrný procentuální podíl ze 

všech požárů je 0,32 %. Průměrný počet požárů v garážích a servisech je 67 požárů za rok. 

 

 
Obr. 8 Graf počtu požárů v garážích a budov pro garážování a údržbu vozidel v ČR 
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Obr. 9 Graf podílu požárů v garážích a budov pro garážování a údržbu vozidel v ČR 

 
 

 

 

Ve Velké Britanii bylo mezi roky 1994 až 2005 napočítáno 3096 požáru v garážích. 

Z tohoto počtu 1592 požáru vzniklo uvnitř vozidla. Průměrný počet požáru za rok byl 258 

v období 1994 – 2005. Z hlediska celkového počtu požárů je to malé procento, například 

v roce 2006 to bylo 0,1%.  

Počet zranění v garážích ve Velké Britanii v důsledku požáru je malý, protože požár je 

ohroženými osobami včas zaregistrován a tím mají více času uniknout před nebezpečím 

vyplívající z požáru. Například ve Velké Britanii během 12 let došlo k 87 zraněním a z toho 

dvě těžce. 
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Obr. 10 Graf počtu požárů v garážích  ve Velké Britanii 

 
 

Důležitým aspektem při vzniku požáru garáží je podlaží. Samotné podlaží je velmi 

důležité pro hasební činnost. Ať jde o čas, který se stráví roztažením hadicového vedení či 

nalezeni ohniska.  

 

Obr. 11 Graf vzniku požáru dle podlaží ve Velké Britanii 
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3.2 Průběh požáru  

Intenzita se v průběhu požáru mění. U požáru, který není hašen, je doba rozvoje 

požáru obvykle charakterizována čtyřmi fázemi požáru. Délka jednotlivých fází je rozdílná a 

závisí na druhu hořícího materiálu a okolních podmínkách [10]. 

 
Obr. 12 Fáze požáru [10] 

3.2.1 První fáze požáru 

Je časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. Podle 

statistických údajů trvá obvykle 3 až 10 minut a je závislý na druhu hořlavých látek i 

podmínkách rozvoje požáru. Vzhledem k tomu, že intenzita hoření je ještě poměrně malá, 

protože požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálů, je tato fáze nejvýhodnější pro 

zahájení hasebních prací. Likvidace bývá jednoduchou záležitostí a škody způsobené požárem 

jsou minimální [10]. 

3.2.2 Druhá fáze požáru 

Je časový úsek od počátku intenzivního hoření až do doby, kdy jsou požárem zasaženy 

hořlavé materiály. Situace na místě požáru v této fázi již bývá velmi složitá a vyžaduje vysoké 

nároky na organizaci hasebních prací, zvláště blíží-li se požár k závěru této fáze. Kovové 

konstrukce ztrácejí pevnost a hrozí akutní nebezpečí jejich zřícení [10]. 

3.2.3 Třetí fáze požáru 

Je časový úsek od konce druhé fáze, tj. v daném objektu hoří všechny hořlavé látky a 

intenzita hoření dosahuje maxima, až do začátku poklesu intenzity hoření. V této fázi bývají 

narušeny i ostatní nosné prvky a dochází ke zřícení stropů [10].   
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3.2.4 Čtvrtá fáze požáru 
 

Je časový úsek od počátku snižování intenzity hoření až do úplného vyhoření 

hořlavých látek. V této fázi již hrozí zřícení vnitřního i obvodového zdiva, komínů, schodišť 

apod. Činnost jednotek PO se zaměřuje na odkrývání a dohašování ohnisek požáru, pokud 

velitel zásahu nerozhodl, že na objektu bude prováděna pouze kontrolní dohlídka až do 

úplného vyhoření [10]. 

3.3 Šíření požáru mezi vozidly   

Šíření požáru mezi vozidly může nastat ze dvou důvodů. První důvod je, že 

vyzařovaná hustota tepelného toku z hořícího vozidla je vyšší než teplota vznícení materiálu 

na vozidle. 

Druhý důvod je, že při působení určité teploty na materiál ztrácí pevnost. V tomto 

případě se jedná o nádrž vozidla, z které při porušení začne vytékat pohonná hmota. Pohonná 

hmota se rozteče pod ostatní vozidla a v důsledku teploty okolí, která je vyšší než teplota 

hoření, začne hořet. Vznikne jev tzv. pool fire, který se vyznačuje hořením materiálu 

vypařujícího se z vrstvy kapaliny [13].  

 

 
Obr. 13 Pool fire [21] 

 

U šíření požáru mezi vozidly díky hustotě tepelného toku můžeme říci, že hodnota, 

která je dostačující k šíření požáru se rovná 10 kW/m2 dle testů společnosti BRE Fire and 

Security. V tabulce 10 můžeme vidět, které části vozidla jsou nejvíce ohroženy. 
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Tab. 10 Kritická hustota tepelného toku [11] 
 
Materiál Hustota tepelného toku [kW/m2] 

Mohérová skládací střecha 8 

PVC skládací střecha 9 

Zástěrka pod  podběh 10 

Pneumatika 11 

Okraj blatníku 12 

Střešní box 12,5 

Benzín 16,5 

Kryt kola 17,5 

Mřížka nárazníku 17,5 

Nárazník 18,5 

3.4 Druh vozidel dle pohonných hmot 

V dnešní době se vyskytuje čím dál víc alternativních pohonných hmot. 

Mezi základní druhy patří: 

 

Vozidla poháněná naftovým motorem 

- Nafta má III. třídu nebezpečnosti a je spalována ve vznětových motorech. V nádrži 

z kovu se nafta uchovává v kapalném stavu.  

 

Vozidla poháněná benzinovým motorem 

- Benzin má I. třídu nebezpečnosti a je spalována ve vznětových motorech. V nádrži 

z kovu se benzín uchovává v kapalném stavu.  

 

Vozidla poháněná motory na biopaliva (ethanol, bionafta) 

- Rostlinné oleje (řepka, slunečnice, sója)  jsou přeměněny na náhradu nafty, která může 

být užívána ve směsi s klasickou naftou nebo přímo jako čistá bionafta . 

Cukrová řepa, obilí a další rostliny jsou prostřednictvím fermentace přeměněny na 

alkohol-bioetanol, který může být užit jako součást benzínu, nebo přímo v čisté formě 

jako motorové palivo [12].  
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Vozidla poháněná motory na propan-butan (dále jen „LPG“) 

- Propan-butan je směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující 

převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu 

propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný. LPG vzniká při rafinaci ropy 

anebo jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Za 

normálních atmosférických podmínek se propan-butan vyskytuje v plynné formě. 

Poměrně snadno, ochlazením nebo stlačením, ho lze převést do kapalného stavu. V 

kapalném stavu zaujímá pouze 1/260 svého plynného objemu [12]. 

 

Vozidla poháněná motory na zemní plyn  

- Stlačeným (dále jen „CNG“), motor je poháněný stlačeným zemním plynem, který je 

směsí plynů, jejichž základní složku tvoří metan, zbytek pak vyšší uhlovodíky, CO2 a 

N2. 

Mezi jeho základní vlastnosti patří, že je lehčí než vzduch; 

- Zkapalněným (dále jen „LNG“), zkapalněný zemní plyn obsahuje 90–100% metanu, 

který je zchlazen na -162°C při atmosférickém tlaku. Zkapalněný zemní plyn je 

studená, namodralá, průzračná kapalina bez zápachu, nekorozívní, netoxická, s malou 

viskozitou. Zkapalněný zemní plyn zaujímá cca 600 x menší objem než plynný zemní 

plyn [12]. 

Vozidla poháněná motory na vodík                  

- Spalování vodíku v klasických motorech, vodík (stlačený nebo zkapalněný) se spaluje 

obdobně jako běžné pohonné hmoty. Při spalování vodíku vzniká jenom neškodná 

voda a malé množství kysličníků dusíku;  

- Využití vodíku v palivových článcích, pohonnou jednotkou ve vozidle je elektromotor 

a elektřina pro něj je vyráběna přímo ve vozidle v palivových článcích. Elektřina 

vzniká exotermní elektrochemickou reakcí samotného vodíku (stlačeného nebo 

zkapalněného), nebo vodíku chemicky vyvinutého rovněž v automobilu (např. ze 

zemního plynu, metanolu, benzínu apod.) s kyslíkem (ze vzduchu). Kromě elektřiny 

vzniká také voda nebo vodní pára [12]. 
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Vozidla poháněná motory na el. proud 

- Velikost baterií a jejich náklady jsou problémem pro výrobu vozidel dostatečné 

velikosti, výkonu a dojezdem mezi dobitím baterií a cenou, kterou je ochoten zákazník 

zaplatit. Další nevýhodou je pomalé plnění baterií. Očekávání převratného rozvoje 

technologie baterií, nezbytného pro širší rozšíření elektromobilů, se zatím nenaplňuje. 

Elektromobily mají stále svůj význam v dopravě na krátké vzdálenosti, kde 

bezhlučnost a nulové emise jsou rozhodující [12]. 

 

Vozidla poháněná s hybridním pohonem 

- Hybridní vozidla jsou možnou alternativní technologií pro blízkou budoucnost. 

Zachovávají výhody benzínových (naftových) motorů i elektromobilů a zároveň 

potlačují jejich nevýhody. Hybridní vozidlo má 2 motory, spalovací a elektromotor. V 

závislosti na okolnostech jízdy (akcelerace, nabití) automobil využívá nejvýhodnější 

režim. Protože dochází k průběžnému dobíjení baterií v průběhu jízdy, baterie mohou 

být menší (a levnější) než u klasických elektromobilů. Dva motory a další technická 

vylepšení zvyšují cenu a váhu vozidla [12]. 

3.5 Charakter požáru dle pohonných hmot 

Každý druh pohonné hmoty při požáru uvolňuje jiné množství tepla, z tohoto závěru 

můžeme tvrdit, že i druh paliva má vliv na samotný průběh požáru. U vozidel, poháněných s 

motory na plynné pohonné hmoty je důležitá i meze výbušnosti, v kterých může dojít 

k výbuchu ve směsi s okolním vzduchem. 

U vozidel poháněných na kapalná paliva, jako jsou nafta a benzín je největší nebezpečí 

roztrhnutí nádoby působením tepla a následným rozlitím a hořením tzv. pool fire. 

U vozidel pohaněných na plynná paliva je nebezpečí vzniku jevu jet fire, což je požár výronu 

plynu pod vysokým tlakem, který lokálně zvýší hustotu tepelného toku v okolí vozidla. 

U vozidel poháněny motory na el. proud je nebezpečí, že při požáru  mohli uvolňovat baterie 

vodík a sloučeniny těžkých kovů.  
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Tab. 11 Vlastnosti látek [13] 
 

Vlastnost Benzín Nafta LPG Zemní plyn 

Teplota 
vzplanutí[°C] 

-20 55 - - 

Teplota 
hoření[°C] 

-20 80 - - 

Teplota vznícení 
[°C] 

260 250 430 537 

Teplota 
tuhnutí[°C] 

-40 0 -40 -182 

Výhřevnost 
kapalné 
fáze[MJ/kg] 

43,5 41,8 46,5 34 

Hustota při 
15°C 
[kg/m3] 

725-775 820-845 502-579 0,678 

Meze 
výbušnosti 
(směs se 
vzduchem)[%] 

0,6-8 0,5-0,6 1,5-11 4,4-15 

Třída 
nebezpečnosti 

I. III. I. IV. 

 
 
 

3.6 Průběh požáru osobních vozidel 

Samotný popis charakteru požárů vozidel v garážích jsem odvodil z výzkumu tří 

institucí z Francie (CTICM), Lucemburska (ARBED RECHERCHES) a z Nizozemí (TNO). 

Tento výzkum hodnotil, jaký vliv má požár v parkovacích domech a výškových budovách na 

nosné ocelové a betonové části konstrukce budovy.  

Jednotlivé experimenty v otevřených garážích probíhaly v průběhu roku 2000 ve 

Francii, experimenty v uzavřených garážích probíhaly v Nizozemí v roce 2001.    

Každé vozidlo má jinou teoretickou tepelnou energii a podle ní se osobní vozidla člení do pěti 

skupin v tomto experimentu. Tepelná energie ovlivňuje průběh požáru a má velký vliv na 

šíření požáru. 
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Tab. 12 Kategorie vozidel dle teoretické energie[14] 

 
Typ Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 15 

Peugeot 106 306 406 605 806 

Renault Twingo, Clio Megane Laguna Safrana Espace 

Citroen Saxo ZX Xantia XM Evasion 

Ford Fiesta Escort Mondeo Scorpio Galaxy 

Opel Corsa Astra Vectra Omega Frontera 

Fiat Punto Bravo Tempra Croma Ulysse 

Wolkswagen Polo Golf Passat - Sharan 

Teoretická 

energie 
6000MJ 7500MJ 9500MJ 12000MJ 

 

3.6.1 Průběh požáru tři vozidel v otevřené garáži 

Při experimentech se používá jako iniciační činidlo nádoba s obsahem 1,5 heptanu, 

která se dává pod motorovou část vozidla. Testující vozidla byly tři na kapalná paliva, 

kategorie 3. Vozidla byla vedle sebe, zapálení bylo provedeno pod prostředním.  

Z počátku požáru vozidla se z motorové části valí kouř, posléze začnou šlehat plameny  

(viz. Obr. 14).  

 
Obr. 14 Požár vozidel v 7 minutě [14] 

 

Po určité době se požár rozšíří na celou motorovou část a plameny pulsují až ke stropu 

garáže, což je cca 2,5 m (viz. Obr. 15). Nyní je hustota tepelného toku dostatečně velká, aby 

zapálil vozidla i v jeho okolí. Nejčastěji se požár začne šířit přes pneumatiky a plastové díly 

vozidel. V tomto případě začaly hořet pneumatiky u druhého vozidla, od kterých se požár 

začal šířit v celém vozidle. 
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Obr. 15 Požár vozidel v 14 minutě [14] 

Do kabiny vozidla se požár ještě nerozšířil, ale po vysypání oken vlivem teploty, se 

vznítí celá kabina.  Následně z kabiny šlehají plameny opět až ke stropu (viz. Obr. 16). 

V průběhu požáru je nyní druhá největší intenzita požáru a produkuje nejvíce kouře. 

 
Obr. 16 Požár vozidel v 30 minutě [14] 

V průběhu požáru také může prasknout palivová nádrž, ze které postupně vytéká 

palivo a následně vzniká jev zvaný pool fire, který trvá a má plochu dle objemu vyteklého 

paliva. U experimentu trval přibližně dvě minuty.  

V průběhu roku 2000 se uskutečnily tři pokusy, každý z pokusů měl rozdílný průběh 

požáru. Například u druhého pokusu se porušila nádrž už v 5. minutě a razantně změnila 

průběh požáru vozidel.  

3.7 Charakter požáru v uzavřených a otevřených garážích 

V otevřených garážích má vliv na parametry požáru několik faktorů. První faktor je 

počet vozidel a jejich vzájemné umístění. Tento faktor je společný jak u otevřených, tak i u 

uzavřených garáží.  

U garáží ovlivňují šíření požáru také poměry velikostí otvorů v obvodových stěnách. 

Na velikosti otvorů hlavně závisí výměna tepla s okolím a venkovních klimatických 

podmínek.  
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Při nižší výměně tepla s okolím se teplo akumuluje rovnoměrně (půdorysně) 

v prostoru požáru a tím se znatelně zvyšuje celková teplota v blízkosti zasaženého vozidla. 

Oproti tomu v otevřených garážích ovlivňuje do značné míry rozložení teploty v okolí požáru-

vítr a jiné klimatické změny. Na návětrné straně je oproti závětrné straně výrazně nižší 

teplota. 

 

3.8 Příklady požárů vozidel v hromadných  garáží 
 

3.8.1 Požáry vozidel v hromadných garáží v České republice 

 

A) Požár hromadných garáží v Praze na ulici Vinohradská v roce 2004 

− Garáže jsou situované v objektu ve dvorním traktu, v 1.podzemním a 

1.nadzemním podlaží nad sebou, vždy se samostatným vjezdem. Druhé 

nadzemní podlaží, které má samostatný vstup, je využíváno jako administrativa 

a učebny. Požár vznikl v motorovém prostoru jednoho ze zaparkovaných 

vozidel. Rozšířil se na další dvě zaparkovaná vozidla. Snaha o zlepšení 

podmínek pro zásah odvětráním pomocí ventilátoru se ukázala jako neúčinná, 

někdy i jako negativní. Likvidace požáru trvala 1,5 hodiny. Vlivem fyzického 

vyčerpání a přehřátí bylo ošetřeno devět hasičů, z toho jeden byl převezen k 

nemocničnímu ošetření [27]. 

 

B)  Požár hromadných garáží 18. července 2008 v Brně na ulici Hrázka 

− Hromadné garáže se nacházely v 1. podzemním podlaží v obytném domě o    

půdorysných rozměrech 80x20 m a o kapacitě 37 vozidel. Prostor garáže nebyl 

vybaven PBZ. Po příjezdu se z vjezdových vrat valil hustý černý dým a požár 

doprovázely občasné detonace. Požárem byly zasaženy dvě vozidla. Během 

zásahu byla provedena evakuace nájemníku. Ohnisko požáru bylo nalezeno 31 

minut od provedení průzkumu [26]. 

 

C) Požár hromadných garáží 30. června 2008 v Brně na ulici Holandská 

− Hromadné garáže se nacházeli v 1. podzemním podlaží v obytném domě o 

kapacitě 41 vozidel. V garážích byla zabudovaná EPS. Ohnisko požáru bylo 

nalezeno po 40 minutách, i když bylo 10 metrů od vstupu do garáže [26].     
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3.8.2 Požáry vozidel v hromadných garáží v zahraničí 
 
 
A) Požár hromadných garáží ve Gretzenbachu, Švýcarsku v roce 2004 

− Hromadné garáže se nacházely v 1. podzemním podlaží obytného domu. 

V prostoru garáží provádělo průzkum 11 hasičů. Po jedné hodině trvání požáru 

došlo ke zřícení stropní konstrukce a troskami bylo zavaleno 8 hasičů. Jeden 

hasič byl z trosek vyproštěn, zbylých sedm hasičů zemřelo na následky svého 

poranění či udušení. V garáži nebylo instalováno žádné PBZ [24]. 

 

B) Požár hromadných garáží v Německu v roce 2004 

− V hromadné garáží bylo požárem zasaženo 22 vozidel [24]. 

 

C) Požár hromadných garáží v Bristolu ve Velké Britanii v roce 2006 

− Hromadné garáže se nacházely v 1. podzemním podlaží obytného domu. Při 

požáru zemřel jeden muž. Požár se rozšířil na 24 vozidel [24]. 

 

D) Požár hromadných garáží v Paříži ve Francii v roce 2006 

− Hromadné garáže se nacházely v 1. podzemním podlaží v obytném domě. 

Požárem bylo zasaženo 12 vozidel a další vozidla byla poškozena při pádu 

stropních konstrukce. Bylo evakuováno 70 nájemníků [24].  

 

E) Požár hromadných garáží v Manchestru ve Velké Britanii v roce 2008 

− Požár dvou vozidel, umístěných v podzemních garážích obytného, 

vícepodlažního domu. Nájemníci byli evakuováni, kvůli rozšíření požáru do 

obytné části domu. Požár se rozšířil skrz kanalizační potrubí až do 

jednotlivých, bytových buněk [24].  
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4 Vliv stabilního hasicího zařízení na požár vozidel v garáži 
 

Ve Velké Britanii společnost BRE Fire and Security provedla experimenty ohledně 

účinnosti SHZ při požáru vozidel v garáži. Experiment se prováděl v garáži o rozměrech 

9,8x6m a byla v něm umístěna tři osobní vozidla. Podrobnější rozměry garáží, rozmístění 

sprinklerových hlavic a vozidel je v příloze A. 

4.1 Průběh požáru bez stabilního hasicího zařízení  

Průběh požáru bez SHZ charakterizuje Obr. 17. V prvních třech minutách jde o první 

fázi požáru, kdy je teplota i rozsah požáru malý. 

Pátou minutou začíná druhá fáze požáru, tzv. rozvoj požáru, teplota stoupá až na 300 

°C u stropu a do 20. minuty je konstantní. V místě kde by se pohybovali hasiči, což je asi 70 

cm od podlahy, se teplota pohybuje kolem 50°C  do 20. minuty.  

V 20. minutě se během minuty zvedne teplota až na své maximum, které je 980°C u 

stropu a následně začne klesat. V prostoru, kde se pohybují hasiči, vzroste teplota na 200°C a 

udržuje se na této úrovni do 25. minuty.  

V 26. minutě začíná čtvrtá fáze požáru tzv. dohořívání, v této fázi jsou již hořlavé 

materiály vyhořelé a už se z nich neuvolňuje teplo, tudíž teplota klesá.  

Pro hasiče v tomto případě je nejvíce nebezpečná doba mezi 20. a 25. minutou, kde 

provádějí hasební zásah v teplotě okolí 200°C. 

 
Obr. 17 Graf průběhu požáru bez SHZ [15] 
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4.2 Průběh požáru se stabilním hasicím zařízením  

 

Průběh požár s SHZ charakterizuje obr. 18. V počátcích požár postupuje stejně jako u 

požáru bez SHZ, avšak po aktivaci sprinklerových hlavic se teplota snížila. SHZ požár zcela 

neuhasila, protože je chráněný konstrukcí vozidla a pod ní se může volně šířit. 

Až do 40. minuty se teplota pohybuje kolem hranice 100°C u stropu a v místě, kde 

zasahují hasiči, se teplota pohybuje kolem 30°C. V 45. minutě se požár začíná rozvíjet a tím i 

zvyšovat teplotu až na 300°C u stropu. V prostoru, kde se pohybují hasiči, teplota stoupla na 

50°C. Rychlé zvýšení teploty nastalo v 50. minutě, od kdy teplota začala stoupat na své 

maximum 800°C u stropu. V prostoru, kde by se pohybovali hasiči, bylo maximum v 55. 

minutě 230°C.  

Od 55. minuty začíná pomalé vyhořívání vozidel až do úplného vyhoření. Pro hasiče 

by teoreticky bylo nejtěžší provést hasební zásah v 55. minutě, kdy se teplota pohybuje dvě 

minuty okolo 200°C. Z praxe ovšem víme, že doba příjezdu JPO je dříve než 55. minut. 

 

 

 

 
 

Obr. 18 Graf průběhu požáru s SHZ [15] 
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5 Nebezpečí při požáru hromadných garáží 
 

5.1 Nebezpečí přehřátí a fyzického vyčerpání 

Nejčastěji se vyskytuje v uzavřených garážích, kde výměna tepla je nejmenší a tím 

více tepla působí na zasahující hasiče. K přehřátí hasiče může dojít při použití ochranných 

obleků a oděvů. 

Přehřátím také i hypertermií se rozumí překročení maximální teploty těla. Teplota 

tělesného jádra je teplota velký tělních dutin (hlavy, dutina břišní a hrudní) a pohybuje se 

v úzkém rozmezí okolo teploty 37°C. Ostatní orgány jako jsou kůže, podkoží a končetiny 

tvoří tzv. slupku tělní a jejich teplota se mění ve značném rozsahu v závislosti na tepelných 

podmínkách okolního prostředí. 

V lidském těle je produkováno teplo, které je produktem metabolismu. Při zvýšené 

tělesné námaze se tvorba tepla zmnohonásobňuje a vede k vzestupu teploty až o 5°C za 

hodinu a to na tělo ještě nepůsobí teplo vyzařující z požáru nebo jeho produktů [16]. 

 

Lidské tělo se vyrovnává se zvýšenou teplotou dvěma hlavními způsoby: 

− Vazodilatace:periferní cévy se rozšiřují a redistribují krev z vnitřních orgánů  a svalů 

ke kůži, kde je teplo předáváno do okolí; 

− Pocením:vypařování, čímž se ochlazuje tělesný povrch [16]. 

 

Nestačí-li tyto mechanizmy na ochlazení těla, vzrůstá teplota těla. Nevyhnutelné 

přehřátí se organismu se projevuje těmito příznaky: 

− Křeče z horka – nerovnováha kyselosti v těle, hyperventilace vede k zásadovosti; 

− Vyčerpání z horka – neschopnost cirkulace krve dostát termoregulačním požadavkům, 

dostavuje se slabost, neschopnost pokračování v práci, zvracení, omdlévání, vyšší 

úroveň srdeční frekvence(až 150/min), nízký krevní tlak; 

− Mrtvice z horka – při tepelném šoku se teplota lidského organizmu zvyšuje na teplotu 

41°C, přičemž poškozuje tkáně mozku, ledvin a jater, zastaví se pocení a následuje 

smrt[16]. 

 

Hranice fyzického vyčerpání je stanovená schopností využívat kyslík pro přeměnu 

svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému výkonu. Při nedostatku kyslíku dochází 

k využívání dalšího zdroje energie – cukru (glykogenu).  
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Pro organismus je nebezpečné vyčerpání zásob glykogenu, akutní nedostatek krevního 

cukru (hypoglykemie) se může projevit u přetíženého organismu z počátku slabostí, hladem, 

třesem, studeným potem, později zmateností, ztrátou koordinace pohybů, bolestmi hlavy, 

poruchami artikulace. Může dojít až ke ztrátě vědomí. 

Okolnosti, které vedou k fyzickému vyčerpání je používání ochranných oděvů a 

dýchacích techniky, psychické vypětí a okolní teplota [9].  

 

Přehřátí a fyzickým vyčerpáním zamezíme: 

- Sledováním doby nasazení hasičů v závislosti na faktorech souvisejícími s tímto 

nebezpečím a jejich pravidelné střídání; 

- Trénovanost hasičů v oblasti vytrvalosti; 

- Dodržovat pitný režim; 

- Vytvoření podmínek pro regeneraci sil (ochranné nápoje, stravování, místa pro 

odpočinek) [9]. 

5.2 Nebezpečí ztráty orientace 

V uzavřených garáží bez SOZ dojde při požáru vozidla k rychlému zakouření prostoru 

a tím i k snížení viditelnosti na nulovou hranici. V hromadných garážích je velmi špatná 

orientace vlivem zaparkovaných vozidel.  

Nebezpečí ztráty orientace při průzkumu snížíme použitím vodících lan, hadicového 

vedení pro usnadnění návratu. Vytvoření odvětrávacích otvorů se zlepší viditelnost i zvýšení 

neutrální roviny a tím se sníží nebezpečí ze ztráty orientace [9]. 

5.3 Nebezpečí udušení 

Udušením se rozumí nedostatečný přísun kyslíku potřebného k chodu základních 

životních funkcí. Při požáru hromadných garáží je nebezpečí z nedostatečného množství 

kyslíku potřebného pro dýchání. Minimální množství kyslíku nutné k dýchání ve vzduchu je 

nad 15%. 

Příznaky dušení 

- Postižený se chytá za krk a nemůže mluvit; 

- Obtížné dýchání; 

- Pěnou u úst; 

- Modráním rtů, ušních boltců, obličeje a konečků prstů; 
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- Zvýrazněním žil v obličeji a na krku; 

- Bezvědomí. 

Před nebezpečí z udušení se hasič musí chránit izolačním dýchacím přístrojem. [9] Při 

průzkumu s použitím izolačního dýchacího přístroje by měl mít zasahující hasič na paměti, že 

na zpáteční cestu potřebuje dvojnásobnou dávku vzduchu [9].  

  

5.4 Nebezpečí výbuchu 

V garážích je největší nebezpečí fyzikálního výbuchu z tlakových nádob u vozidel 

pohaněných plynnými palivy. Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů na 

povolenou mez, která má za následek zvýšení tlaku na mez, při které dojde k destrukci 

tlakové nádoby [9].   

Tlakové láhve ve vozidlech, které slouží jako nádrž pro plynná paliva, mají 

bezpečnostní prvky. Například tlakové lahve  CNG jsou opatřeny ventilem, jejichž součástí je 

bezpečnostní prvek. Tímto bezpečnostním prvkem je vyvrtaný otvor v těle ventilu a je 

zaslepený Woodovým kovem, který taje již při 90°C. Otvor je vyvrtán ještě před láhvovým 

ventilem.  

Při teplotě 90°C se Woodův kov roztaví a dojde k řízenému úniku CNG do okolí. Při 

úniku CNG může dojít k jet fire, což je požár výronu plynu pod vysokým tlakem. Jet fire 

může ohrožovat své okolí sálavým teplem.  

Výbušnou směs můžou tvořit produkty nedokonalého hoření, jako je oxid uhelnatý. 

Při nesprávném otevírání garáže nebo nevhodném spuštění přetlakové ventilace může dojít 

k výbuchu oxidu uhelnatého. 

 

5.5 Nebezpečí zřícení konstrukcí 

Zřícení konstrukcí může být zaviněno porušením statické nebo dynamické únosnosti 

konstrukcí a snížením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb a technologických 

zařízení vlivem změny teplot. 

Zřícení konstrukcí vyvolává další nebezpečí a komplikace pro zasahující jednotky: 

- Zranění a zasypání hasičů padajícími konstrukcemi nebo vozidly, jestliže se jedná o 

garáž se zakladačovým systémem; 

- Poškození a zatarasení únikových i zásahových cest. 

Možnosti zřícení konstrukcí můžeme očekávat: 

- Doba působení tepla na konstrukci je blízká požární odolnosti této konstrukce; 
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- Odpadnutí porušení ochranné vrstvy betonu železných vyztuží železobetonových 

konstrukcí;  

- Vznik viditelných trhlin; 

- Značný průhyb nosných konstrukcí; 

- Zvukové efekty (praskání, skřípot) [9]. 

Zřícení konstrukcí hrozí hlavně u mechanických částí zakladačových garáží, protože 

nemají žádnou požární odolnost. Budovy pro parkování se z větší částí dělají z monolitického 

železobetonu. Železobeton má velkou požární odolnost, takže zřícení částí garáží je málo 

nepravděpodobné.  

Avšak toto nebezpečí se nemůže podcenit, protože ve Švýcarsku v roce 2007 došlo ke 

zřícení konstrukce a pod troskami zahynulo sedm hasičů. 
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6 Vliv PBZ na taktiku JPO 

6.1 Taktika JPO při požáru hromadných garáží 
 

Po příjezdu JPO na místo požáru hasiče rozdělíme na průzkumné skupiny. Velikost 

skupin a jejich počet se určí s ohledem na počet hasičů na místě zásahu a charakteru požáru. 

U požáru v podzemních garážích, kde je silné zakouření, se preferuje více průzkumných 

skupin hasičů. 

Průzkumem je nutno zjistit: 

A) Nejoptimálnější přístup k ohnisku požáru   

− Nejčastěji jsou to vjezdy a výjezdy z garáží. Také můžeme použít chráněné 

únikové cesty, které ústí do podlaží pod místem požáru. 

B) Nalezení ohniska a ohrožených osob 

− Při průzkumu vybavíme hasiče autonomními dýchacími přístroji a v případě 

vysoké teploty či nebezpečí explozivního hoření ochranným oblekem proti 

sálavému teplu; 

− Samotný průzkum ztěžuje nulová viditelnost a vysoké teploty, pro nalezení 

ohniska nebo osoby je nejvhodnější použití infrakamery; 

− Hasiči při provádění průzkumu postupují spolu s hadicovým vedením, které 

nám snižuje riziko ztráty orientace a umožňuje okamžitý hasební zásah 

v případě okamžité potřeby. 

C)  Pásmo zakouření včetně ohrožení sousedních objektů 

− V případě, kde je garáž součástí bytového, obchodního komplexu je nutné 

zvážit evakuaci;  

− Z prostorů garáží se může kouř dostat na spojovací komunikace nebo skrz 

odhořívání kanalizačních trubek až do bytů. 

D) Zjištění instalace PBZ v objektu a informací z dokumentace zdolávání požáru 

− Z PBZ využijeme EPS k nalezení ohniska požáru a pásma hoření, pomocí 

dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“) nalezení umístění zásahových 

a únikových cest [9]. 
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Odvodem kouře z místa požáru snížíme teplotu a zvýšíme viditelnost. Samotný odvod 

tepla můžeme provést: 

- Přirozeně – Využitím větracích otvorů a vjezdových vrat 

  

- Nuceně    – U nadzemních garáží lze využít jako přiváděcí otvor vjezd do  

                      garáže, odváděcími otvory jsou potom větrací otvory 

                                    - U podzemních garáží lze užít jako přiváděcí otvor vstup z únikové   

   cesty a odváděcí otvor je vjezd. Není-li možno zřídit přiváděcí     

   otvor můžeme použít ventilátory v prostoru sjezdů mezi podlažími  

   k urychlenému přirozeného toku zplodin.   

Po nalezení ohniska požáru a záchraně osob provádíme hasební zásah. Při zásahu používáme 

roztříštěný proud [9]. 

6.2 Obslužný panel požární ochrany (OPPO) 

OPPO indikuje určité provozní stavy zařízení EPS v jednotné formě a umožňuje 

zásahovým složkám HZS ergonomickou a jednotnou obsluhu zařízení v případě poplachu a 

při zkouškách. OPPO se konstruuje podle technické normy DIN 14661 z roku 2001, má stálou 

podobu, aby ji zasahující hasiči uměli používat [22]. 

 
Obr. 19 Obslužné pole požární ochrany [22] 

 



42 
 

OPPO obsahuje pět spínacích funkcí, které slouží pro vypnutí akustiky požárního 

alarmu, vypnutí a zkouška zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“), zpětné nastavení 

EPS a vypnutí ovládaní při požáru.  

Dále OPPO nám zobrazuje, jestli je OPPO v provozu, spuštění SHZ, ZDP.  

Zobrazovací jednotky jsou LED diody. Ovládání EPS se provádí třemi tlačítky bez aretace (z 

toho jedno je prosvětlené, dvě neprosvětlené s krytkou) a dvěma prosvětlenými tlačítky s 

aretací. OPPO je napájeno z ústředny EPS. 

6.3 Klí čový trezor požární ochrany (KTPO) 

Umožňuje jednodušší vstup a průzkum objektu JPO. V případě aktivace ZDP se 

samovolně, elektricky odblokuje. V klíčovém trezoru se nachází univerzální klíč od objektu. 

Vlastní otevření a vyjmutí klíče od objektu je možné až po jeho otevření speciálním klíčem, 

který má k dispozici zasahující JPO. Bez elektrického odblokování není možno tímto klíčem 

KTPO otevřít [7]. 

 
Obr. 20 Klíčový trezor požární ochrany [23] 

 

6.4 Vliv PBZ na nalezení ohniska požáru 

Samotný průzkum a nalezení ohniska stěžuje jak vysoká teplota a nulová viditelnost, 

tak i prostor, kterým se hasiči pohybují. V prostoru garáží nejvíce ztěžují pohyb zaparkovaná 

vozidla, teplem zdeformované elektrické kabely, odpadní a vodovodní potrubí, které jsou 

prověšené a komplikují samotný pohyb hasičů. 
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Nejpoužívanějším a nejefektivnějším prostředkem pro vyhledávání ohniska požáru a 

záchranu osob je v současnosti termokamera.  

6.4.1 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Z hlediska PBZ by pomohla instalovaná EPS. Tato EPS by musela mít hlásicí linky 

vytvořeny z individuálně adresovatelných hlásičů, které posílají do ústředny PO kromě 

signalizace o požáru, tak i  své umístění v systému EPS. 

Dle umístění, ve které sekci se rozvíjející požár nachází z EPS (ústředna EPS) může 

pomoci zasahujícím hasičům, spolu s plány rozmístění hlásičů, najít pravděpodobné místo 

požáru. 

Pro zjištění pravděpodobného místa požáru potřebujeme najít ústřednu EPS. Díky 

klíčovému trezoru, máme možnost prohledání všech místností v objektu. Samotné nalezení 

ústředny je komplikováno z důvodu neznalosti objektu.  

Ústředny také nemají stejný vzhled, proto je obtížné pro hasiče se orientovat na 

obslužném panelu ústředny. V ústředně obvykle je dokumentace, ze které můžeme vyčíst 

umístění hlásiče. 

Při déle trvajícímu požáru se starší data přepisují novými daty, což nám znemožňuje 

zjistit, který hlásič zaznamenal požár jako první a určit příslušnou sekci, kde se požár nachází. 

Tento případ se stal při požáru podzemních garážích v Brně roce 2008. 

6.4.2 Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) 

Z druhů SOZ používáme v hromadných garážích přirozenou ventilaci pomocí 

otevřených ploch v obvodových stěnách, otevření klapek či světlíků na střeše či obvodu 

budovy.  Nucená ventilace se požívá hlavně tam, kde nelze užít přirozeného odvodu kouře.   

SOZ nám zvýší výměnu tepla s okolím a tedy i sníží teplotu v objektu. Také zvýší 

neutrální rovinu a tím nám zvýší i lepší viditelnost v garáži. Všechny výše jmenované aspekty 

zrychlí nalezení ohniska. 

6.4.3 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) a doplňkové hasicí zařízení (DHZ) 

Při zvýšení teploty na aktivující hodnotu se spustí hasicí zařízení. Toto PBZ nám 

rapidně sníží teplotu a zpomalí průběh samotného požáru a tím urychlí nalezení ohniska. 

Snížením teploty v okolí požáru se zvýší rozdíl teploty mezi ohniskem a dalším prostorem. 

Při použití termokamery, nám tento rozdíl teplot pomůže k přehlednějšímu určení ohniska. 
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6.5 Vliv PBZ na provedení hasebního zásahu 

6.5.1 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) a doplňkové hasicí zařízení (DHZ) 

Při zvýšení teploty na aktivující hodnotu se spustí hasicí zařízení. Toto PBZ rapidně 

sníží teplotu a také oddálí třetí fázi požáru až o několik desítek minut, který může být 

rozhodující pro hasební zásah. Snížením teploty v okolí požáru se hasiči mohou dostat do 

dostatečné vzdálenosti k hořícím vozidlům a provést rychlý a efektivní hasební zásah. 

6.5.2 Suchovod, vnitřní požární vodovod včetně hydrantů 

V rozsáhlých a špatně přístupných garážích, jako jsou garáže s automatickým 

zakladačovým systémem, při tvoření dopravního a útočného hadicové vedení, komplikuje 

zasahujícím hasičům množství možných mezer v konstrukci zakladačového systému. Do 

těchto mezer se může hadicové vedení dostat a při zaplavení vodou se sníží průměr a zvýší 

tlak, který má za následek roztrhnutí hadice. Suchovod by nám v tomto případě sloužil jako 

záložní zdroj vody při roztrhnutí hadic či jako zdroj vody pro další útočné vedení.  

Největším problémem u suchovodu je jejich funkčnost a jejich nalezení v silně 

zakouřeném prostoru. 

6.5.3 Polostabilní hasicí zařízení (PHZ) 

PHZ se aktivuje až po příjezdu JPO na místo zásahu. Zásobník s vodou a čerpadlo 

zastupuje mobilní požární technika, nejčastěji cisternová automobilová stříkačka (CAS) 

s velkým objemem vody. 

Při příjezdu JPO k požáru, je požár v různých fázích. Při spojení hasičské techniky 

s PHZ začne hašení požáru z hlavic 

PHZ má podobnou funkci při hasebním zásahu jako SHZ, jenom její účinnost je 

závislá na fázi požáru, ve kterém JPO přijede. Každopádně nám sníží teplotu v objektu 

zasaženým požárem a riziko šíření požáru na další vozidla v garáži.  

 

6.6 Další využití elektrické požární signalizace  

Hromadné garáže bývají vestavěné do obytných domů. Hasiči při požáru v  takto 

umístěných garáží musí, kromě hasebního zásahu, také zvážit případnou evakuaci osob 

z obytných prostor budovy.  
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V garážích, které jsou vybaveny EPS či SHZ, může proběhnout samovolná evakuace 

ještě před příjezdem JPO. Díky namluvené zprávě či poplachových zvonů se aktivují při 

požáru.  

Lidé na tento poplach reagují, ale s delší dobou reakce, než je např. u vyhlášení 

evakuace hasiči, jak  ukazuje tab. 13. 

 

Tab. 13 Doba reakce [17] 

 

Způsob vyhlášení nebo zjištění požáru Doba reakce [s] 

Teplo, kouř nebo plameny od požáru 50 

Jednotka hasičů 50 

Varování jinou osobou 100 

Namluvená zpráva 100 

Poplachový zvon 250 

Požární hlásič 250 

 

Z ústředny také mohou být nainstalované ovládací prvky, které otevřou vrata do 

objektu a tím zvýší výměnu tepla s okolím a sníží možnost backdraftu, při otevírání dveří 

hasiči. U zakladačového systému odjely transportní vozíky do krajních poloh a uvolnily 

hlavní uličku pro zakladače, která je v případě požáru jedinou zásahovou cestou.  
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Závěr 

Při požárním zásahu v garážích, zejména v uzavřených, je nejvíce problematické 

nalezení ohrožených osob a ohniska požáru. Přes silné zakouření a vysokou teplotu musí 

hasiči používat dýchací přístroje a ochranné obleky proti sálavému teplu. U tohoto druhu 

požáru hrozí pro hasiče nebezpečí ze ztráty orientace a následného udušení z nedostatku 

vzduchu v dýchacím přístroji. Dále hrozí nebezpečí z fyzického vyčerpání, přehřátí a 

nebezpečí výbuchu zplodin nedokonalého hoření.   

V případě požáru v nočních hodinách a v menších městech může být doba ohlášení a 

doba dojezdu velmi dlouhá na to, aby se požár rozšířil na více vozidel a následný požární 

zásah byl by již problematický.  

EPS by nám v tomto případě snížilo dobu ohlášení na minimum. Kdyby byla EPS 

sestavena z hlásičů z individuální adresací, mohli, by jsme ji využít při vyhledávání ohniska. 

Z hlediska hasebního zásahu by bylo nejúčinnější instalovat do všech garáží SHZ dle studie 

společnosti BRE Fire and Security. Toto řešení je z ekonomické náročnosti neproveditelné, 

jelikož investoři nemají snahu investovat do PBZ nad rámec technických předpisů. 

Proto bychom měli hledat kompromisy k získání nejmenšího rizika pro zasahující 

hasiče a vysokou účinnost PBZ za nejnižších pořizovacích a provozních nákladů. 

Jako jedna z možností je užití PHZ. PHZ se skládá z potrubních rozvodů, na nichž 

jsou osazená výstřiková zařízení (hubice). Mobilní technika se napojuje na PHZ, která 

součastně slouží jako čerpadlo a nádrž vody. To razantně snižuje pořizovací cenu. Jediným 

problémem PHZ je, že hašení požáru z hlavic začíná až po příjezdu JPO a napojení mobilní 

hasičské techniky na systém PHZ.  

I při dlouhé době příjezdu JPO na místo požáru můžeme říct, že nainstalované PHZ 

sníží celkově teplotu v prostoru garáží a zasahující hasiči se můžou přiblížit na dostatečnou 

vzdálenost k ohnisku požáru, aby provedli účinný hasební zásah. Toto konstatování bychom 

mohli podložit provedení praktického testu, podobným jako byl udělán společností BRE Fire 

and Security s SHZ. Rozdíl by byl v tom, že bychom spustili PHZ v různých intervalech od 

iniciace vozidel. Tím bychom zjistili, jak je PHZ účinná vzhledem k časové prodlevě mezi 

začátkem požáru a příjezdem JPO. 

Z odborné literatury je vidět, že v hromadných, uzavřených garážích se požáry 

objevují. Každý z těchto požárů, kde bylo zasaženo více vozidel je komplikovaný a 

nebezpečný. Například při požáru v Brně v roce 2008, kde se požár rozšířil na tři vozidla, 
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bylo ohnisko požáru nalezeno až po čtyřiceti minutách od příjezdu JPO. Garáže byly 

vybaveny EPS, ale nebylo možno zjistit hlásič, který hlásil zprávu o požáru jako první. U 

požáru v Praze na Vinohradech, v roce 2004, bylo ošetřeno devět hasičů a jeden byl převezen 

k nemocničnímu ošetření, kvůli fyzickému vyčerpání a přehřátí. Dle normy ČSN 730804 

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty [1] může mít podzemní garáž bez instalace PBZ 

kapacitu až 47 vozidel.  

Z těchto důvodů by bylo dobré, instalovat alespoň PHZ s ohledem na doporučení HZS 

ČR pro snížení nebezpečí hasičů a urychlení hasebního zásahu do prostorů, kde jsou složité 

podmínky pro zásah a nejsou požadavky na PBZ. 

Také by bylo vhodné začlenit do odborné přípravy hasičů základní seznámení s PBZ, 

především s ústřednami EPS. 
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