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Seznam použitých značek a symbolů 

 

a Zrychlení [m.s-1] 

ABS Protiskluzový systém 
 

ASR Protiprokluzový systém 
 

C Následek rizikového parametru [-] 

c Tuhost pružiny [N.mm-1] 

CNG Pohon na stlačený zemní plyn 
 

D, d Průměr [mm] 

DPO Dopravní podnik Ostrava  

E/E/PES Elektrický/elektronický/programovatelný elektronický systém 

EBS Elektronický stabilizační systém  

F Četnost působení rizikového parametru        [-] 

F Síla [N] 

F(t) Pravděpodobnost poruchy [-] 

FDT Detekční vodič systému FIRESTOP 

FMEA Analýza příčin a důsledků  

FTA Strom poruch  

L Délka [mm] 

L Vzdálenost mezi tryskami [mm] 

l Vzdálenost plochy od středu trysky [mm] 

m Hmotnost [kg] 

NASA Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

NTC Negativní tepelná závislost  

O Odhalitelnost poruchy [-] 

P Možnost vyhnutí se rizikovému parametru [-] 

P Pravděpodobnost [-] 

p Tlak [MPa] 

PVC Polyvinylchlorid  

R Riziko (četnost) vzniku poruchy [-] 

R Poloměr [mm] 
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R(t) Pravděpodobnost, že porucha nenastane [-] 

RPN Úroveň rizika vzniku poruchy [-] 

ŘJ Řídící jednotka  

S Plocha  [mm2] 

SIL Úroveň integrity bezpečnosti  

t Čas [h] 

T Střední doba mezi poruchami [h] 

U Úhlopříčná vzdálenost mezi tryskami [mm] 

W Pravděpodobnost nežádoucího výskytu [-] 

Z Závažnost poruchy [-] 

z Zdvih [mm] 

α Úhel rozprašování [°] 

   Součinitel bezpečnosti [-] 

λ Intenzita poruch [h-1] 
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1. Úvod 

 

Moţnost vzniku poţáru ohroţuje i silniční vozidla. Ta jsou částečně vyrobena 

z hořlavých materiálů (např. čalounění, plasty). Ve vozidlech se také nacházejí snadno 

hořlavé kapaliny jako pohonné hmoty či maziva. Silniční vozidlo, zvláště jeho poháněcí 

soustava, je pak velmi sloţitým strojním systémem.  

Nejrizikovějším místem na vozidle pro vznik poţáru je motorový prostor. Je to dáno tím, 

ţe v tomto prostoru se nacházejí jiţ zmíněné hořlavé kapaliny, a také mnoho iniciačních 

zdrojů. Spalovací prostor vozidla obsahuje části, které se zahřívají na vysokou teplotu,  

např. svody výfukových plynů, turbo kompresor apod. Dojde-li ke styku hořlavých kapalin 

s těmito plochami, můţe dojít ke vznícení. Hořlavé kapaliny mohou unikat vlivem závad,  

tj. netěsnosti soustav. Avšak motorový prostor obecně je „špinavým“ prostorem. Nachází  

se v něm různé nečistoty, jako maziva apod., která byla do tohoto prostoru zanesena při 

údrţbě (např. skápnutý olej). Na těchto mastnotách se usazuje prach, co tvoří hořlavou 

usazeninu. 

Dalším iniciačním zdrojem v motorovém prostoru vozidla, kromě těch tepelných,  

je elektroinstalace vozidla. Zejména u silničních vozidel poháněných záţehovými motory,  

se v motorovém prostoru nachází rozvod vysokého napětí. Při poruše izolace můţe 

docházet k jiskření a záţehu nečistot v motorovém prostoru. Ale nejen to. Izolace vodičů  

je vyrobena z hořlavých plastů. Při přetíţení vodiče, a tudíţ jeho nadměrného ohřevu, můţe 

dojít ke změknutí a poruše izolace. V takovém případě můţe zkrat či výboj tuto izolaci vznítit. 

Nebezpečí vzniku poţáru však spočívá i v jiných elektrických systémech vozidla 

nacházejících se ve spalovacím prostoru, jako např. alternátor či spouštěč. 

V případě vozidel vybavených systémem nezávislého vytápění, je tento prvek druhým 

nejrizikovějším místem z hlediska výskytu poţáru. Tento prvek, podobně jako motor pracuje 

s vysokými teplotami a hořlavými kapalinami. 

Poţáry vozidel způsobují značné škody na vozidle, a mohou také ohrozit ţivoty posádky. 

Dojde-li k vznícení vozidla, posádka tuto situaci často ihned nezaznamená. To platí zejména 

pro vozidla, která mají poháněcí ústrojí umístěno v zadní části vozidla a pohání zadní 

nápravu. Nejvýznamnějšími a nejrozšířenějšími vozidly, uţívající tuto koncepci pohonu,  

jsou vozidla určená pro přepravu osob, tedy zejména autobusy. U těchto vozidel vzdálenost 

poháněcí soustavy od stanoviště řidiče způsobuje, ţe řidič nevnímá tak citlivě chod motoru. 
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Dojde-li tedy v takovém vozidle k poţáru, na chod motoru to nemusí mít větší vliv, a řidič tuto 

skutečnost nemusí ihned zaznamenat. Kdyţ jí zaznamená, nedokáţe jiţ často poţár 

vlastními silami uhasit, a dochází tak k celkové ztrátě vozidla. Proto k největšímu rozšíření 

automatických hasicích systému u silničních vozidel v civilním sektoru došlo právě  

u autobusů. Toto rozšíření však zatím není nijak značné. Z tohoto důvodu budu v práci mnou 

navrhovaný systém aplikovat na tato vozidla. 

Pouţití automatických hasících systému má několik hlavních úkolů. V první řadě  

je nutno říci, ţe tyto systémy jsou navrhovány k hašení poţáru, avšak toto není jejich 

nejdůleţitější vlastnosti. Při činnosti těchto systému k uhašení poţáru nemusí dojít. 

Podstatná je u těchto systémů vlastnost odhalit poţár. Tyto systémy odhalují poţár dříve, 

neţ by toho byl řidič schopen, tudíţ poţár není ještě intenzivní a k jeho uhašení není třeba 

tolik hasicího prostředku. Zároveň tyto systémy informují o skutečnosti poţáru obsluhu 

vozidla, která po skončení činnosti systému provádí kontrolu hašeného prostoru a případné 

dohašení poţáru. Současně svou činností tyto systémy poskytují obsluze vozidla čas 

k bezpečnému zastavení vozidla a evakuaci cestujících. 

Díky těmto systémům tedy dochází k dřívějšímu odhalení poţáru a k okamţitému 

zásahu. To značně omezuje následky poţáru a tím vzniklé škody na vozidle. 
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2. Analýza současného stavu problematiky 

 

V současné době většina výrobců autobusů nabízí zákazníkům moţnou montáţ 

hasícího systému dle jejich přání. Odběratelé vozidel však v současné době této moţnosti 

příliš nevyuţívají. Můţe to být dáno různými faktory. To však není předmětem zkoumání této 

práce. Postupně dochází k rozšiřování pouţití automatických hasících systému 

v autobusech, a to zejména na západě a severu Evropy. V České republice vyuţívá 

automatického hasícího systému u nových vozidel například dopravní podnik hlavního města 

Prahy, či dopravní podnik Ostrava. 

V následující kapitole představím systémy pouţívané obecně v silničních vozidlech. 

Nejprve představím systémy pouţívané v autobusech, a poté také systémy uţívané 

v automobilových závodech, osobních vozidlech či systémy pouţívané armádou. 

2.1. Hasicí systémy užívané v autobusech 

V současnosti pro uţití v autobusech existují tři systémy. Jeden vznikl převzetím 

systému americké armády a další 2 vznikly ve Švédsku, a jsou navrţeny přímo pro uţití 

v autobusech, dle švédské normy SBF 128. Také elektroinstalace uţívaná v některých 

autobusech umoţňuje jednoduše jí rozšířit a to o funkci detekce poţáru. 

2.1.1. Systém FIRESTOP (FIRE TRACE) 

Nejjednodušším systémem uţívaným v autobusech je systém převzatý z americké 

armády FIRE TRACE. Tento systém je upraven pro pouţití v autobusech. Je sloţen 

z tlakové láhve, která obsahuje přibliţně 5 l hasícího média a detekčního vedení (FDT),  

které je vedeno kolem motorového prostoru. Jedná se o pneumatický detekční systém, 

pracující na principu tepla a energie vyzařované ohněm. FDT je hladký (není pórovitý), proto 

dokáţe udrţet tlak plynu po delší dobu. Detekční vodič je teplo citlivá hadička o průměru  

6 či 12 mm. Tato hadička je rovněţ odolná vůči většině chemikálií a podobných látek. 

Odolává tedy vibracím všeho druhu, znečištění i extrémním teplotám, ve kterých autobusy 

pracují. Díky pneumatickému ovládání, systém nepotřebuje ke své činnosti energie 

pocházející z vozidla. Je tedy na vozidle nezávislý a nezatěţuje svým odběrem palubní 

elektrickou síť vozidla. 

Obecně, detekční vodič systému Fire Trace plní tři funkce. Detekuje teplo, aktivuje 

systém a uvolňuje hasící prostředek. Vodič je instalován v celém rozsahu prostoru 
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potenciálního ohroţení, a je jedním koncem spojen s ventilem na vrcholu tlakové láhve.  

Ve vodiči je dusík pod tlakem přibliţně 1,35 MPa. Tento tlak udrţuje systém ve stavu 

„vypnutý“. Vodič je navrţen tak, aby v případě poţáru či nárůstu teploty na 110 – 120 °C 

došlo k jeho poškození. V případě poškození z vodiče unikne stlačený plyn, a tím dojde 

k aktivaci systému.  

V nejjednodušším případě tvoří detekční vodič zároveň distribuční vedení hasicího 

prostředku (viz Obrázek 1a). V tomto provedení dochází tedy k lokálnímu hašení a to v místě 

kde došlo k nejvyššímu nárůstu teploty (první porušení vodiče). V tomto provedení můţe 

délka detekčního vodiče u práškového hasicího prostředku dosahovat 2 – 4 m, u plynného 

hasicího prostředku 2 – 15 m. Právě toto sloučení detekce a distribuce média odlišuje 

systém Fire Trace od jiných systému. Další moţností je pouţití zvláštního rozvodu hasicího 

prostředku.  

Obrázek 1 Uspořádání systému FIRESTOP 

 

Uvolněný hasící prostředek (drobnozrnný prášek, známý jako Centrimax ABC 40, či více 

funkční plynné hasivo FE 36) rychle vyplňuje motorový prostor a částečně pohlcuje zbývající 

lehce hořlavé plyny, předcházejíc tak znovu zápalu. Prostředek není toxický, je vhodný 

k hašení poţáru způsobených elektrickým proudem či různými kapalinami, a funguje jiţ při 

nízkém tlaku, okolo 1 MPa. Systém můţe být vybaven tlakovým snímačem, který průběţně 

snímá tlak v tlakové láhvi, a můţe být pouţit ke spuštění poplachu v kabině řidiče. 

Tímto systémem jsou vybavena všechna vozidla americké armády v Iráku  

a Afganistanu, je tedy vyzkoušen v extrémních podmínkách. V současné době jsou tímto 

systémem vybavována nově pořizovaná vozidla dopravního podniku hlavního města Prahy 

[4;5].  
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2.1.2. Systém Forrex 

Srdcem systému Švédské firmy DAFO je nádoba s práškovým hasícím prostředkem  

FX-K (bez jakéhokoli tlaku), kterou je moţno umístit v jakékoli poloze. Objem hasícího 

prostředku se můţe v závislosti na potřebě pohybovat od 5 do 25 l. Působení hasícího 

prostředku je srovnatelné s působením vodní pěny. Podobně jako ona, Hasící prostředek 

systému Forrex proniká do struktury hořícího materiálu, a brání tak opětovnému zaţehnutí. 

Díky speciálním příměsím můţe tento prostředek pracovat při teplotě do -30 °C. Hasící směs 

je odolná vůči stárnutí a je šetrná k ţivotnímu prostředí. V případě aktivace stačí 

propláchnout motorový prostor vodou, čímţ dojde k vyčištění tohoto prostoru od zbývajícího 

hasiva. 

Další důleţitou součástí systému je liniový detektor, neboli dvou ţílový vodič,  

který je nataţený v celém motorovém prostoru, a je vyrobený z materiálů umoţňujících 

činnost v extrémních podmínkách. Je spojen s elektronickou řídicí jednotkou, vybavenou 

pomocnou udrţující baterií. Díky tomu můţe systém pracovat samostatně a zcela nezávisle 

na elektrické soustavě vozidla. Důleţité je, ţe systém nereaguje na změny napětí v síti 

vlivem spouštění motoru či jiných závad v síti. V případě detekce poţáru, řídící jednotka 

vysílá signál na stanoviště řidiče a také do „Aktivátoru“, který uvede do pohybu hrot.  

Ten následně prorazí membránu v tlakové láhvi s plynem, která poté dodává tlak do nádrţe 

s hasícím prostředkem. Systém můţe být také na přání zákazníka vybaven moţností ruční 

aktivace systému řidičem. Poslední částí systému jsou pak rozprašovače Forrex DW,  

které rozptylují hasící prostředek. Pracovní úhel rozprašovačů je 120°. Průtok hasicího 

média jedním rozprašovačem je přibliţně 3 l·min-1. Dosah rozprašování je přibliţně 2 m. 
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Obrázek 2 Uspořádání systému Forrex 

Princip činnosti systému je následující. Liniový detektor nachází teplotu vyšší neţ  

180 °C, propaluje se izolace mezi vodiči a dochází ke zkratu. Tuto skutečnost vyhodnotí 

řídící jednotka a vyšle signál do „Aktivátoru“. Ten pomocí průbojníku uvolní z bombičky plyn 

(dusík pod tlakem 13 MPa). Tlak z plynové bombičky je veden do nádoby s hasícím 

prostředkem. Coţ vede k jejímu úplnému vyprázdnění. Hasící prostředek je veden pomocí 

vedení k tryskám. Tlak v tryskách odpovídá 2 MPa. V případě aktivace hasicího systému, 

dochází zároveň ke spouštění optického i akustického poţárního poplachu na přístrojové 

desce řidiče. Další důleţitou vlastností systému je neustálá signalizace pohotovosti systému 

pomocí kontrolky na přístrojové desce řidiče. Například při vybití pomocné udrţující baterie  

či závadě v systému, nesvítící pohotovostní kontrolka vypovídá o nutnosti prohlídky systému. 

Výhodou tohoto systému je, ţe jeho instalace je beztlaká, coţ usnadňuje údrţbu [6;7]. 

2.1.3. Systém Fogmaker 

Systém Švédské společnosti Fogmaker je zaloţen na hašení pomocí vodní mlhy. 

Výzkum ukázal, ţe toto hašení je 2-3 krát účinnější neţ hašení tradičními prostředky. Mlha 

neutralizuje všechny 3 základní okolnosti, nutné ke vzniku poţáru, tedy kyslík, teplotu  

a palivo. Vysoký tlak v systému v kombinaci se speciálními tryskami vytváří mikrokapičky 

vody. Při procesu odpařování vodní mlhy jsou ochlazovány zplodiny a horké části poháněcí 

soustavy v motorovém prostoru. Energie potřebná k odpaření je odebírána zdroji ohně,  
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coţ urychluje proces hašení a také zamezuje opětovnému samovznícení. Odpařováním 

vzniká z 1 l vody aţ 1 700 l vodní páry. Vznikající vodní pára se rozptyluje po motorovém 

prostoru vozidla, zvyšujíc obsah vody ve vzduchu, čímţ zabraňuje přístupu vzduchu 

k ohnisku poţáru. Navíc, pěnotvorný dodatek ve vodě vytváří na hašených částech vodní 

film, coţ v konečném efektu způsobuje zamezení přístupu kyslíku a uhašení poţáru. 

Podobně jako většina hasících systémů, se Fogmaker skládá ze zásobníku s hasícím 

médiem pod tlakem a také detekčního vedení. Navíc je v systému také tlaková láhev 

s dusíkem, udrţující tlak v detekčním vedení. Díky vysokému tlaku rozptylované vodní mlhy 

průřez vedení hasicího média není velký, coţ usnadňuje jeho montáţ. Detekce a aktivace 

systému pracuje na hydropneumatickém principu. Detekční vodič, nacházející se pod tlakem 

přibliţně 2,5 MPa, je při poţáru propálen. Z tohoto důvodu dojde k rychlému poklesu tlaku  

ve vodiči, co vede k otevření ventilu na hasicím přístroji. Jedná se o láhev speciální 

konstrukce, rozdělené plovoucím pístem na dvě části, coţ umoţňuje její montáţ v jakékoli 

poloze. V jedné části se nachází voda s pěnotvornou příměsí, v druhé stlačený dusík, 

vytvářející tlak v systému. Po aktivaci přístroje, nacházejí se na láhvi doplňující detekční 

vedení tlakový spínač, signalizuje pomocí akustického signálu či kontrolky na přístrojové 

desce řidiče pokles tlaku v systému, coţ znamená poţár. Důleţitou vlastností systému je,  

ţe obě funkce jsou nezávislé na dodávkách elektrické energie z palubní sítě vozidla. Další 

důleţitou vlastností je, ţe originální konstrukce nádrţe systému Fogmaker umoţňuje vyuţití 

celého mnoţství vody v ní obsaţené, bez ohledu na místě a poloze jeho uloţení při hašení. 

To umoţňuje montáţ systému v těţko přístupných místech, bez nutnosti zachovat 

standardní montáţní polohy, a také správnost funkce systému nezávisle na poloze vozidla 

(tedy i v případě, kdy vozidlo např. po nehodě nezůstalo „na kolech“) [8;9]. 

2.1.4. Systém KIBES 

Nejedná se o automatický hasící, ale o přístup, který umoţňuje vozidlová elektronika 

KIBES, která je nainstalována v mnohých autobusech (např. vozidlech Solaris). Tato 

Obrázek 3 Uspořádání systému Fogmaker 
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instalace umoţňuje rozšířit elektronickou síť vozidla o v podstatě neomezený počet snímačů 

(omezen pouze konstrukcí vozidla) reagujících na teplo či zplodiny. Po zapojení těchto 

snímačů je pak řidič neustále informován o tom co se děje v zadní části vozidla.  

Abychom rozlišili všechny moţné stavy, je vhodné naprogramovat systému 4 stavy: 

1. Normální teplota práce motoru 

2. Zvýšená teplota práce motoru 

3. Značně zvýšená teplota motorového prostoru 

4. Poţár. 

Pro včasné odhalení poţáru jsou při tom důleţité stavy 2 a 3, neboť v těchto fázích  

se setkáváme s teprve začínajícími poţáry, které můţe řidič snadno uhasit, bez jakýchkoli 

větších škod [10]. 

2.2. Ostatní hasící systémy užívané v silničních vozidlech 

Nyní představím dostupné hasicí systému uţívané obecně ve vozidlech. Jedná se  

o běţné dostupný systém pro silniční vozidla, pracujícím na podobném principu jako systém 

FIRESTOP. Hasicí systém, ovšem s ručním ovládáním se pouţívá také v závodních 

vozidlech. Armádní systémy pouţívají elektronické detekce pracující prakticky jako liniový 

snímač teploty. 

2.2.1. Systém PROTENG 

Tento systém je upraven pro pouţití v osobních automobilech. Pracuje na podobném 

principu jako systém FIRESTOP. Systém FIRESTOP je obtíţné namontovat do osobních 

vozidel, z důvodu rozměrné tlakové láhve. Tento problém odstraňuje systém PROTENG. 

V podstatě se jedná o polyamidovou hadičku, naplněnou hasícím médiem. Tato hadička 

je současně snímačem, rozvodem i zásobníkem hasicího systému. Hadička obsahuje 

přibliţně 0,5 kg plynného hasiva Hexafluorpropanu. Toto mnoţství odpovídá ochraně 

prostoru o objemu 1 m3. Pracovní tlak hasiva při teplotě 20°C je 0,2 MPa. Při provozu motoru 

a teplotě 90-100°C se tlak zvýší na 1-1,2 MPa. Hasivo nemá ţádné korozivní účinky pro části 

motorového prostoru ani destrukční účinky na plasty. Bod varu hasiva je -2°C. Po uhašení 

poţáru tedy dojde k jeho naprostému odpaření. Délka hadičky je 2,1 m a průměr 18 mm. 

Systém se pomocí úchytek umístí nad chráněný prostor (např. na vnitřní stranu 

karosérie automobilu) tak, aby se nedotýkal ţádných částí, jejichţ provozní teplota přesahuje 

70°C. Při poţáru dochází k nárůstu teploty, a tím i k růstu tlaku hasicího média v hadičce. 
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V místě nejblíţe ohniska poţáru dochází také vlivem tepla k oslabování (změknutí) hadičky. 

V určitém okamţiku dochází k prasknutí hadičky a uvolnění hasicího média pod tlakem,  

a tudíţ k hašení poţáru. 

Tento systém je aplikovatelný i na autobusy, avšak mnoţství hasicího média je pro 

takovou aplikaci nedostatečné. Nevýhodou tohoto systému je také to, ţe neexistuje ţádná 

kontrola připravenosti systému (kontrolka na přístrojové desce), a také ţe neobsahuje 

moţnost informování obsluhy vozidla o aktivaci systému, tedy vzniku poţáru [11]. 

2.2.2. Systém ZERO 

Jedná se o speciální hasící systém anglické společnosti Lifeline pro závodní vozy. Tento 

systém je aktivován ručně, přičemţ se vyuţívá elektrické či mechanické ovládání. Systém 

vyuţívá hasicí látky označené jako Halon 1211, umístěné v nádrţi. Tlakoměr snímající tlak 

hasicího média ukazuje připravenost systému k práci.  

V případě elektricky ovládaného systému je na nádrţi s hasícím médiem umístěn 

speciální ventil. Tento ventil tvoří membrána, která je proraţena na základě elektrického 

signálu z ovladače. Mechanické ovládání vyuţívá obdobné koncepce ventilu, avšak 

membrána je proráţena na základě mechanické (tahové) síly. Systém je modulární. Běţně 

se hasivo rozvádí pomocí dvojice trysek do motorového prostoru a druhé dvojice trysek do 

prostoru posádky.  

Účelem tohoto systému, coţ je dáno jeho uřčením pro závodní vozidla, není hašení 

poţáru, i kdyţ je toho schopen. Jeho primárním úkolem je utlumit oheň, a tím poskytnout 

posádce čas k opuštění vozidla, popř. poskytnout čas k vyproštění posádky [12]. 

Nevýhodou tohoto systému, pro pouţití např. v autobusech, je ruční aktivace. 

Automatizace je moţná v případě systému s elektrickým ovládáním a to jeho rozšířením  

o detekční část, např. teplotními snímači, a vyhodnocovací člen. 

2.2.3. Systém Deugra 

Jedná se o systém detekce poţárů pouţívaný v armádních vozidlech vyrobených  

v Evropě. Tento systém detekce poté můţe na základě elektrického signálu aktivovat jakýkoli 

systém zaloţený na předchozích systémech s elektrickým ovládáním. 

Liniový detektor se skládá z teplo citlivého vodiče a centrály. Vodič se skládá ze čtyř 

měděných kabelů, které jsou pokryty barevným (v závislosti na charakteristice) materiálem  
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o proměnném odporu v závislosti na teplotě (NTC; s rostoucí teplotou odpor klesá). Tyto 

vodiče jsou stočeny do sebe a chráněny ochranným povlakem. Jsou vzájemně spojeny tak, 

ţe tvoří dva obvody, které jsou neustále monitorovány. S rostoucí teplotou klesá odpor mezi 

těmito obvody. Právě tuto veličinu snímá centrála. V podstatě se tedy jedná o liniové 

průběţné snímání okamţité teploty.  

Jestliţe vodič není trvale vystaven teplotám vyšším neţ 100°C, nedochází k jeho 

porušení [13]. 

2.3. Shrnutí 

Současně pouţívané automatické hasící systémy se tedy obecně skládají z detekční 

části, nádrţe na hasící médium, akčního členu, který aktivuje systém, a rozvodu hasícího 

média. 

 

Obrázek 4 Zjednodušené schéma hasicího systému 

Detekce poţáru se zásadně provádí pomocí liniového detektoru. Obecně se vyuţívá 

dvou principů. Hydropneumatického a elektrického. V případě hydropneumatického 

detektoru se jedná o plastovou hadičku naplněnou plynem (dusíkem) pod tlakem, přičemţ 

pokles tlaku způsobuje iniciaci systému. V případě elektrické detekce existují 2 přístupy. 

V prvním případě se jedná o dvou ţílový vodič, přičemţ při zkratu vodičů dochází k aktivaci 

systému. Druhý, pouţívaný armádou, pracuje na principu změny odporu izolace vodičů 

vlivem teploty, přičemţ dochází k měření odporu mezi vodiči.  

Princip činnosti akčního (aktivačního) členu závisí na pouţitém principu detekce. Jedná 

se buď o člen porovnávající tlaky v detekčním vodiči a tlak v nádrţi, či o elektricky řízené 

ventily (průbojníky). 

Nejpouţívanějšími hasicími médii jsou plynná hasiva, popř. prášky. Je to dáno vhodností 

jednotlivých hasících médií pro jednotlivé kategorie poţárů. Přehled hasících médií, členění 

poţárů do jednotlivých kategorií a vhodnost médií pro jednotlivé třídy uvádím v kapitole 4.2. 
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3. Identifikace kritických míst a agregátů 

 

Vozidlo, zejména jeho poháněcí ústrojí, je sloţitou strojní soustavou. Porucha mnoha 

prvků můţe způsobit poţár vozidla. Příčiny poţárů jsou tedy různé. Také škody způsobeny 

poţáry se pohybují v rozptylu od nepatrných škod po miliónové ztráty. Pro určení 

pravděpodobnosti určité příčiny poţáru, bychom potřebovali rozsáhlý soubor dat. Získat 

tento soubor je však problematické. V mnoha případech, kdy byl motorový prostor 

preventivně řidičem ošetřen hasícím prostředkem, se jiţ nepátrá po tom, zda šlo o poţár. 

V případě zahoření či poţáru malého rozsahu tak nedostáváme o příčině tohoto poţáru 

informaci. 

Další moţností, jak určit kritická místa pro vznik poţáru je analýza rizik. V našem 

případě musíme určit míru nebezpečí vzniku poţárů v jednotlivých částech vozidla, přičemţ 

neznáme spolehlivostní parametry soustavy. Nabízí se tedy metoda příčin a důsledku, neboli 

FMEA. Tato metoda je kvalitativní, nepotřebujeme tedy znalost spolehlivostních parametrů 

jednotlivých systémů vozidla. 

3.1. Analýza příčin a důsledků 

Tato metoda byla vyvinuta a pouţitá v 60. letech pro potřeby americké vesmi agentury 

NASA. Slouţila k analýze částí vesmírných raketoplánů. Po úspěchu ve vesmírném 

programu byla převzata leteckým a atomovým průmyslem. V 70-80. letech začala být 

metoda vyuţívána v Evropě v chemickém, elektronickém a zejména automobilovém 

průmyslu. V české republice analýzu FMEA popisuje norma ČSN IEC 812 – Postup analýzy 

způsobu a důsledků poruch. 

Cílem FMEA je systematická identifikace jednotlivých závad výrobku či procesu a jejich 

oprava či minimalizace jejích následků. Děje se to na základě určování vztahů mezi 

příčinami a důsledky potenciálních vad výrobků, s ohledem na rizikové faktory. To dovoluje 

neustálé zlepšování výrobku či procesu díky systematické analýze a úpravám,  

které odstraňují příčiny potencionálních závad a zároveň zlepšují vlastnosti výrobku. 

Analýza FMEA má velmi širokou moţnost pouţití. Je účinná při analýze sloţitých 

procesů a výrobků v sériové i kusové výrobě. Analyzovat lze samostatný díl či komponent, 

nebo celý výrobek, jednu část procesu (např. výrobní operaci), či celý technologický proces. 

Analýzu FMEA lze rozdělit do tří fází. 
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1. Fáze. V této fázi je vytvořen tým sloţený z různých odborníků dané společnosti 

(konstrukční kancelář, produkce, kontrola jakosti). V týmu mohou být zastoupeni také 

uţivatelé daného výrobku, jsou-li známi (např. při výrobě na zakázku),  

popř. odborníci na danou problematiku. Zvolí se také osoba, která bude vézt  

a koordinovat práci týmu. Metoda FMEA klade důraz na týmovou spolupráci. V této 

fázi má řešící tým za úkol připravit podklady pro provedení vlastní analýzy. Tato 

příprava spočívá na výběru subsystému, části (v případě výrobku) či operace  

(v případě procesu), které je třeba analyzovat. Analýza by měla být zobecněná  

a průhledná. V tohoto důvodu se pouţívá systematického přístupu, v kterém kaţdý 

výrobek (proces) je systémem tvořeným podsystémy niţšího řádu. Kaţdá část 

systému plní určité funkce, které dělíme na vnitřní (hlavní funkce částí), výstupní 

funkce (vysílané do jiných částí), a funkce vstupní (odebírané od jiných částí 

umístěných výše ve struktuře systému). Jedním z prvních úkolů týmu je určení 

hranic systému, rozlišení jednotlivých hierarchických stupňů ve struktuře systému,  

a určení počtu prvků (podsystémů). Počet stupňů je závislý od sloţitosti zkoumaného 

objektu. Dojde-li k správnému rozloţení (dekompozici) systému, lze jeho analýzu 

začít v jakémkoli hierarchickém stupni. 

 

2. Fáze. V této fázi se provádí podstata metody FMEA. Lze ji provézt pro celý výrobek 

(technologický proces), či jeho podsystém, nebo část (jednotlivou výrobní operaci). 

Prvním úkolem je určení potenciálních závad, jejichţ výskyt je při uţívání výrobku 

pravděpodobný. Příčinou závady je odlišné od předpokladu chování podsystému 

niţšího stupně, čehoţ výsledkem je změna chování systému vyššího řádu. Příčiny 

dané závady lze odhalit ve výrobě či konstrukci výrobku, a také v pouţitých 

technologiích výroby. V této fázi je podstatné určení vazeb mezi příčinami a důsledky 

závad. Dále je potřeba tyto určené vazby ohodnotit. Ohodnocení probíhá  

v 10 bodové stupnici (celá čísla v intervalu 1-10), s ohledem na kriteria: 

1. Riziko (četnost) vzniku závady/příčiny – označeno R . 

2. Pravděpodobnost odhalení vzniku příčiny závady, ještě před vznikem samotné 

závady – označeno O. 

3. Závaţnost poruchy pro uţivatele výrobku -  označeno Z. 

Na základě ohodnocení těchto kritérií určíme tak zvanou hodnotu priority RPN (Risk 

Priority Number) definovanou vztahem (1): 

RPN = R · O · Z (1) 
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Hodnota RPN můţe nabývat hodnot v rozsahu 1-1000. Spolu se zvyšující se 

hodnotou RPN se zvyšuje riziko výskytu závady. To umoţňuje provedení 

preventivních opatření, např. změnou konstrukce či úpravou technologického 

procesu, popř. aplikací ochranného systému. 

RPN nám tedy uvádí jakousi míru rizika vzniku poruchy, respektive v našem případě 

poţáru. Tato jednotka je bezrozměrná, a je srovnatelná s hodnotami vycházejícími 

ze stejných stupnic ohodnocení jednotlivých kritérií, tedy závaţnosti, četnosti  

a odhalitelnosti poruchy.  

3. Fáze. V této fázi vstupují do analýzy moţná provedení preventivních opatření  

za cílem zmenšení či vyloučení rizika vzniku závad označených jako kritické. Tyto 

moţnosti vznikají na základě dříve provedených analýz. Jestliţe úplné vyloučení 

závady není moţné, je třeba navrhnout postupy směřující ke zvýšení odhalitelnosti 

poruchy, či ke sníţení negativních důsledku jejího výskytu. Je třeba neustále 

sledovat realizaci preventivních opatření, a jejich výsledky neustále upravovat 

metodou FMEA [14]. 

Tabulka 1 Ohodnocení závažnosti poruchy 

Závažnost poruchy Popis poruchy 

1 žádný důsledek žádný důsledek na objektu nebo jeho činnostech 

2 velmi nepatrný důsledek občas nezásadní porucha 

3 nepatrný důsledek nezásadní porucha většinu času 

4 menší důsledek stálá nezásadní porucha 

5 mírný důsledek nezásadní část potřebuje opravu 

6 významný důsledek nezásadní část je neprovozuschopná 

7 větší důsledek subsystém je neprovozuschopný 

8 krajní důsledek systém je neprovozuschopný, ale bezpečný 

9 závažný důsledek 
potenciální nebezpečný důsledek, přerušením provozu lze zabránit 
ohrožení bezpečnosti 

10 nebezpečný důsledek náhlá porucha ohrožující bezpečnost systému 
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Tabulka 2 Ohodnocení četnosti poruchy 

Četnost poruchy 

1 téměř nikdy 

2 velice slabá 

3 velice mírná 

4 mírná 

5 nízká 

6 střední 

7 mírně zvýšená 

8 vysoká 

9 velmi vysoká 

10 téměř jistá 
 

Tabulka 3 Ohodnocení odhalitelnosti poruchy 

 

 

 

 

 

 

3.2. Provedení analýzy příčin a důsledků 

Pro vyhodnocení rizika vzniku poţárů metodou příčin a důsledků jsem si zvolil vozidla 

výrobců Solaris a Citelis. Vozidla těchto výrobců patří k nejvíce pouţívaným autobusům 

v našem regionu. Zvolil jsem vozidla délky 12 m, tedy Solaris Urbino 12 a Irisbus Citelis 12 M 

Standart. Tato vozidla se vyrábějí i v jiných délkových rozměrech, např. Solaris jako 10, či 15 

m, a také v kloubové 18 m variantě. Tyto varianty se však od 12 m verzí odlišují jen v počtu  

a rozšířenosti určitých systémů a komponentů, a v podstatě zůstávají shodné s 12 m verzí. 

Nyní bych chtěl krátce přiblíţit konstrukci těchto vozidel. Výkonnostní a rozměrové parametry 

těchto vozidel jsou tabelárně shrnuty v příloze 8.1. 

3.2.1. Solaris Urbino 12 

Solaris Urbino 12 je nízkopodlaţní městský autobus, vyráběný polskou firmou Solaris 

Bus & Coach S.A. z Bolechowa. Solaris Urbino 12 byl jedním z prvních a zároveň 

Odhalitelnost poruchy 

1 téměř jistá 

2 velmi vysoká 

3 vysoká 

4 mírně zvýšená 

5 střední 

6 nízká 

7 mírná 

8 velice mírná 

9 velice slabá 

10 téměř nemožná 
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nejpopulárnějších vozidel nové značky Solaris. Vozidla jsou poháněna naftou, CNG  

či bioplynem, popř. i elektrickou energií v úpravě jako trolejbus s označením Solaris Trollino 

12. Vyrábí se také meziměstská nízko vchodová varianta poháněna naftovým motorem. 

Pro provedení analýzy jsem si vybral variantu vozidla poháněnou naftovým motorem 

DAF, o zdvihovém objemu 9,2 l, splňujícím emisní normu EURO IV. Motor je umístěn 

v podélně v zadní části autobusu na levé straně. Motor pohání 2 alternátory, je přeplňován 

turbodmychadlem a je u něj pouţito dopalování zplodin v tlumiči SCR-CAT.  

Motor dosahuje maximálního výkonu 188 kW (256 k) při otáčkách 2 080 min-1. 

Maximální krouticí moment dosahuje hodnoty 1 050 Nm při otáčkách 1 100 – 1 700 min-1. 

Palivová nádrţ vozidla pojme 250 l nafty, popř. můţe být nahrazena nádrţí o objemu 

350 l. Vozidlo také obsahuje 40 l nádrţ na látku AdBlue.  

Motor je chlazen kapalinou, přičemţ chladič je umístěn v levém boku zadní části vozidla 

(nad motorem) a oběh vzduchu je zajištěn pomocí hydrostaticky poháněného ventilátoru. 

Hydrostatický pohon je regulován elektronicky, přičemţ umoţňuje dostatečné proudění 

vzduchu chladičem (maximální otáčky ventilátoru) jiţ při volnoběţných otáčkách motorů. 

Motor pohání tří stupňovou automatickou převodovku Voith Diwa 854.5. Krouticí 

moment je dále pomocí kloubového hřídele přenášen na zadní, tuhou, hnací, portálovou 

nápravu výrobce ZF. Přední řídící náprava stejného výrobce je tuhá. Řízení vozidla je 

hydraulicky posilováno. Vozidlo je vybaveno soustavou centrálního mazání, mazající rejdové 

čepy. 

Vozidlo je vypruţeno elektricky řízenou pneumatickou soustavou vyuţívající 

vzduchových vaků. Vypruţení vozidla umoţňuje naklápění pravé části vozidla v zastávkách 

aţ o 70 mm. Vzduchojemy systému jsou umístěny v levém vzduchovém tunelu. Kompresor 

je pístový, poháněný pomocí řemenu motorem. 

Stejného kompresoru jako zdroje stlačeného vzduchu vyuţívá i pneumatická brzdová 

soustava. Vzduchojemy brzdové soustavy jsou opět umístěny v levém vzduchovém tunelu. 

Tlak napájení vzduchové soustavy je 8,7 bar (870 kPa). Vozidlo je vybaveno pneumatickými 

kotoučovými brzdami KNORR na všech nápravách.  Vozidlo je vybaveno stabilizačním 

systémem EBS. 
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Skelet vozidla tvoří příhradový rám z nerezové oceli, oplechovaný mimo jiné také 

hliníkovými profily, tvoříc tak polo-samonosnou karoserii.  

Elektrická instalace vozidla se opírá o sběrnici CAN. Jednotlivé elektrické panely jsou 

rozmístěny v levém vzduchovém tunelu vozidla, popř. v blízkosti stanoviště řidiče. Komora 

akumulátoru je umístěna pod stanovištěm řidiče v levé přední části autobusu, a je přístupná 

krytem z vnější strany na levém boku autobusu. V komoře je umístěn hlavní vypínač proudu 

a hlavní pojistky elektrického obvodu. Komora obsahuje také nouzové přípojky 

k pneumatické soustavě vozidla. 

Interiér vozidla je osvětlen 6 zářivkovými tělesy. Vstupní prostory dveří jsou osvětleny 

halogenovými ţárovkami. Stanoviště řidiče je vybaveno vlastním osvětlením. 

Větrání vozidla je zajištěno pomocí oken, střešních poklopů, či dvojice střešních 

ventilátorů, které umoţňují obousměrné proudění vzduchu. Vytápění vozidla je teplovodní, 

vyuţívající tepelné energie motoru, popř. nezávislého topného agregátu, umístěného v zadní 

části vozidla. Stanoviště řidiče můţe být vybaveno klimatizací. Tepelný výměník klimatizace 

se v tomto případě nachází na střeše vozidla v jeho přední části. Zásobník chladícího média 

se pak nachází v přední části vozidla nad levým světlometem, a je přístupný z vnější strany. 

Přístup do vozidla zajišťuje trojice dvoukřídlých, 1350 mm širokých dveří. Ovládání dveří 

je zajištěno elektropneumaticky. 

Vozidlo je vybaveno nástupní rampou pro imobilní cestující. Vozidlo nabízí místo 

k sezení pro 28 aţ 43 cestujících. Celkem vozidlo nabízí 104 aţ 105 míst [15]. 

3.2.2. Irisbus Citelis 12 M Standart 

Irisbus Citelis 12 M je městský nízkopodlaţní autobus vyráběný od roku 2005 

společností Irisbus (koncern IVECO). Citelis 12 M je nástupcem modelu Citybus 12 M 

(Renault Agora). Stejně jako jeho předchůdce je Citelis vyráběn ve francouzském městě 

Annonay, italském Valle Ufita, a od poloviny roku 2010, pro střední Evropu, také ve Vysokém 

Mýtu, v závodě Iveco Czech Republic (dříve Karosa). Neţ byla výroba přesunuta  

do Vysokého Mýta, byly v tomto závodě upravovány vozidla pro českou republiku  

a Slovensko dle poţadavků odběratelů. 

Mnou vybrané vozidlo je vybaveno vznětovým motorem Iveco Cursor 8, o zdvihovém 

objemu 7,8 l, splňujícím emisní normu EURO IV. Motor je umístěn příčně v zadní části 
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autobusu, přičemţ směřuje k pravé straně. Z leva je k motoru připevněna tří rychlostní 

automatická převodovka Voith Diwa 854.5. Motor pohání dva alternátory, a je u něj pouţito 

dopalování spalin v tlumiči SCR-CAT. 

Maximální krouticí moment motoru je 1 100 Nm při otáčkách 1 080 min-1. Největšího 

výkonu 180 kW (245 k) dosahuje motor při 1 850 otáčkách. Motor je přeplňován 

turbodmychadlem. Vstřikování paliva je realizováno vysokotlakým vstřikovacím systémem 

Common Rail.  

Palivová nádrţ o objemu 240 l je umístěna na pravé straně autobusu před zadní 

nápravou. V tomto místě je také umístěna 60 l nádrţ na médium AdBlue. 

Motor je chlazen kapalinou, přičemţ chladič je umístěn v levém boku zadní části vozidla 

(nad převodovkou) a oběh vzduchu je zajištěn pomocí hydrostaticky poháněného ventilátoru. 

Hydrostatický pohon je regulován elektronicky, přičemţ umoţňuje maximální otáčky 

ventilátoru jiţ při volnoběţných otáčkách motoru. 

Převodovka pomocí kardanového hřídele, s výstupem skloněným o 80°, pohání zadní 

hnací, tuhou, portálovou nápravu ZF AV 132/80. Maximální rychlost dosahovaná vozidlem je 

86 km.h-1. Přední, řídící náprava, s nezávisle zavěšenými koly, je typu RI 75 U. Řízení 

vozidla je hydraulicky posilováno, a vyuţívá převodovku řízení ZF 8098. 

Vozidlo je vypruţeno elektricky řízenou pneumatickou soustavou vyuţívající 

vzduchových vaků, s integrovaným stabilizačním systémem podvozku. Vypruţení vozidla 

umoţňuje naklopení karosérie vozidla, tzv. přikleknutí, v zastávkách a to přibliţně o 60 mm. 

Vzduchojemy jsou rozmístěny v levém vzduchovém tunelu. Kompresor je pístový, poháněn 

motorem, o zdvihovém objemu 630 cm3 a výtlačném tlaku 1,25 MPa. 

Stejného kompresoru jako zdroje stlačeného vzduchu vyuţívá i pneumatická brzdová 

soustava. Vzduchojemy brzdové soustavy jsou opět umístěny v levém vzduchovém tunelu. 

Vozidlo je vybaveno pneumatickými kotoučovými brzdami na všech nápravách.  Vozidlo je 

vybaveno protismykovým a protiprokluzovým systémem (ABS a ASR). 

Skelet vozidla tvoří samonosná karoserie, sloţená z 6 panelů. Střecha je vyrobena 

z ocelového plechu, přední a zadní panel z plastu, boční panely jsou vytvořeny z hliníkových 

profilů. 
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Elektrická instalace vozidla se opírá o systém Multiplex. Jednotlivé elektrické panely jsou 

rozmístěny v levém vzduchovém tunelu vozidla, a v blízkosti stanoviště řidiče, zejména 

v jeho zadní stěně. Komora akumulátoru je umístěna pod stanovištěm řidiče v levé přední 

části autobusu, a je přístupná krytem z vnější strany na levém boku autobusu. V komoře je 

umístěn hlavní vypínač proudu a hlavní pojistky elektrického obvodu. V této komoře se také 

nachází nouzové přípojky stlačeného vzduchu. 

Interiér vozidla je osvětlen zářivkovými tělesy.  

Větrání vozidla je zajištěno pomocí oken a dvojice střešních poklopů a ventilátorů. 

Vytápění vozidla je teplovodní, vyuţívající tepelné energie motoru, popř. nezávislého 

topného agregátu, umístěného na levé straně vozidla před jeho zadní nápravou. Stanoviště 

řidiče můţe být vybaveno klimatizací. 

Přístup do vozidla zajišťuje trojice dvoukřídlých, 1 200 mm širokých dveří. Ovládání dveří 

je zajištěno elektropneumaticky. 

Vozidlo je vybaveno nástupní rampou pro imobilní cestující ve středních dveřích. Vozidlo 

nabízí místo k sezení pro 28 aţ 32 cestujících. Celkem vozidlo nabízí 98 aţ 103 míst [16]. 

3.2.3. Nebezpečí vzniku požárů dle analýzy příčin a důsledků 

Dekompozice vozidla na jednotlivé konstrukční díly je provedená v tabulce příloze 8.3 

pro vozidlo Solaris Urbino 12, a příloze 8.5 pro vozidlo Irisbus Citelis 12 M. V těchto 

tabulkách jsou také uvedeny moţné závady na jednotlivých částech, vedoucí ke vzniku 

poţáru. V tabulce je také provedeno ohodnocení jednotlivých závad dle analýzy příčin  

a důsledků (FMEA). Pro hodnocení četnosti a odhalitelnosti poruch vycházím ze stupnic 

uvedených výše u popisu vlastní metodiky FMEA (kapitola 3.1). Pro popis závaţnosti 

poruchy musíme zavézt novou stupnici, respektive musíme jednotlivým stupňům přiřadit 

popis následků poruch z poţárního hlediska. Jednotlivé stupně jsou rozčleněny jednak podle 

velikosti prostoru zasaţeného poţárem, a tím i velikosti případných škod, ale také podle 

předpokládaných moţností rychlosti šíření se poţáru, tedy potenciálně ohroţeného prostoru. 

Stupnice hodnocení je uvedena v následující tabulce (tabulka 4). 
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Tabulka 4 Hodnocení závažnosti poruchy 

Stupeň  Závažnost poruchy Popis poruchy 

1 žádný důsledek slabé zahoření součásti, žádné poškození 

2 velmi nepatrný důsledek zahoření součásti, poškozena pouze daná součást 

3 nepatrný důsledek zahoření součásti, riziko rozšíření 

4 menší důsledek lokální požár, poškozena je daná část 

5 mírný důsledek lokální požár, malá škoda 

6 významný důsledek lokální požár, značná škoda 

7 větší důsledek lokální požár, značná škoda, možnost rozšíření 

8 krajní důsledek šířící se požár, ohrožení části vozidla 

9 závažný důsledek snadno šířící se požár, ohrožení větší části vozidla 

10 nebezpečný důsledek rychle šířící se požár, ohrožení celého vozidla 

  

Součin ohodnocení nám ukazuje potenciální riziko vzniku dané závady vedoucí 

k poţáru. Součtem potenciálních rizik vzniku závad na jednotlivých soustavách vozidla, 

dostaneme riziko vzniku závad na jednotlivých soustavách či prvcích vozidla. Podobně lze 

závady i rozčlenit podle jejich potenciálního výskytu na vozidle. Míra nebezpečí vzniku 

poţáru dle jejich výskytu je uvedena na následujících obrázcích (obr. 5 a 6). 

 

Obrázek 5 Procentuální rozdělení rizika vzniku požáru dle místa výskytu 
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Obrázek 6 Procentuální rozdělení rizika vzniku požáru dle místa výskytu 

Z grafů vyplývá, ţe největší míra výskytu poţáru je v motorovém prostoru vozidla, a dále 

na systému nezávislého topení. Tento výsledek není nijak udivující, vzhledem k tomu, ţe obě 

tyto části jsou zdroji silného tepla a pracují se snadno hořlavými kapalinami. Naopak nejniţší 

pravděpodobnost vzniku poţáru je na nápravách jako takových. 

Z předchozího logicky vyplývá, ţe nejohroţenějším místem pro vznik poţáru bude 

zejména motorový prostor, a také prostor nezávislého topení. U vozidla Solaris Urbino 12  

se tyto prvky nacházejí ve společné komoře. Pravděpodobnost vzniku poţáru v motorovém 

prostoru tak dosahuje hodnoty aţ 72 %. 

Výsledné hodnoty úrovně rizika (RPN) jsou uvedeny v tabulkách v příloze 8.4 a 8.6. 

Riziko vzniku poţárů na jednotlivých soustavách vozidla je uvedeno na obrázcích 33 a 34 

v kapitole 5.12, ze kterých je patrno i sníţení rizika za předpokladu preventivních opatření. 

Těmi jsou pravidelné prohlídky či údrţba ohroţených částí, nebo uţití právě bezpečnostního 

přístrojového systému (BPS), tedy např. automatického hasícího systému. 

3.3. Dostupné statistiky příčin požárů 

Jak jiţ bylo řečeno, nejrizikovějším místem pro vznik poţáru je motorový prostor.  

To dokládají i data o poţárech vzniklých na vozidlech dopravního podniku Ostrava.  

Od počátku roku 2000 do 14.10.2010, bylo v dopravním podniku města Ostravy 

zaznamenáno 25 poţárů autobusů, přičemţ u jednoho z nich nebylo moţno zjistit příčinu 

poţáru z důvodu záruky vozidla. Procentuální podíl jednotlivých příčin poţárů je patrný  

na následujícím grafu (obr. 7). 
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Obrázek 7 Příčiny požárů dle údajů DPO 

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe nejčastěji byly zaznamenány poţáry vozidel 

v motorovém prostoru vlivem závady na motoru či jeho příslušenství. V motorovém prostoru 

se však nachází také prvky jiných soustav jako např. alternátor elektroinstalace. V některých 

případech je v motorovém prostoru umístěn také agregát nezávislého vytápění. Intenzita 

poţárů v motorovém prostoru tak dosahuje aţ 75 %. V následujícím grafu (obr. 8) je 

procentuální podíl výskytu poţárů v DPO dle místa jejich výskytu. 

 

Obrázek 8 Místa vzniku požáru zaznamenaných  DPO 

Nejohroţenějšími místy pro vznik poţárů, na které se také aplikují hasící systémy, jsou 

motorový prostor a prostor nezávislého vytápění. Je to zejména z toho důvodu, ţe tyto prvky 

jsou ucelené, a také pracují za vysokých teplot s lehce hořlavými kapalinami.  Z analýzy 

příčin a důsledků u mnou zkoumaných vozidel vyplývá, ţe další ohroţenou částí, z hlediska 

vzniku poţárů je brzdová soustava. Ta, podobně jako další systémy vozidla jsou 
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rozprostřeny různě ve vozidle, jejich protipoţární ochrana by tudíţ byla problematická. 

Konkrétně u brzdové soustavy je riziko vzniku poţáru zejména v oblasti brzdiče a kolových 

brzd [17].  

Jak bylo uvedeno, komplexní statistika poţárů neexistuje. Provést komplexní statistiku 

není moţno z hlediska nedostatku dat. Odhaduje se, ţe 30-50% poţárů není hlášeno.  

Pro ilustraci uvádím místa vzniku poţáru zaznamenaných v Itálii v letech 2001 aţ 2003  

a 2004 aţ 2007, které byly zveřejněny v oběţníku polské hospodářské komory městské 

dopravy. 

 

Obrázek 9 Příčiny vzniku požáru vozidel – Itálie 

 

 

Obrázek 10 Příčiny vzniku požáru - Itálie 
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V rámci analýzy poţární bezpečnosti v roce 2009, oslovila polská hospodářská komora 

městské dopravy 29 největších městských dopravců v Polsku, aby získala informace  

o poţárech zaznamenaných u jimi provozovaných vozidel za období 2004-2008. Na anketu 

reagovalo 18 společností. Dopravci odpovídali na otázky ohledně příčiny a místa výskytu 

poţáru, vzniklých škod, a stáří a proběhu vozidel, u kterých se poţáry vyskytly.  

Nejvíce poţárů bylo zaznamenáno u vozidel splňujících emisní normu Euro II. To však 

bylo dáno tím, ţe vozidla splňující tuto emisní normu byly v pozorovaném parku vozidel 

nejčetněji zastoupeny. Po přepočtu zaznamenaných poţárů, na podíl zastoupení vozidel 

jednotlivých emisních tříd, lze říci, ţe se zpřísňující se emisní normou dochází k větší 

četnosti a také hlavně k vyšší intenzitě zaznamenaných poţárů. Intenzita poţárů se zvyšuje 

z důvodu stále se zpřísňujících poţadavků na rozměry zástavby motoru u vozidel vyuţívající 

nízkopodlaţní koncepce. Výrobci vozidel se snaţí vtěsnat pohonnou jednotku do co 

nejmenšího prostoru, aby získali co nejvíce místa pro cestující. 

Z ankety také vyplynulo, ţe na 93 % zaznamenaných poţárů vzniká jako následek 

závady na vozidle. Také zhruba 90 % poţárů vznikne na ulici či konečné zastávce vozidel, 

tedy za jeho provozu, mimo odstavné plochy či garáţe (viz obr. 11 a 12). 

 

Obrázek 11 Příčina výskytu požárů vozidel 
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Obrázek 12 Výskyt požáru z hlediska provozu vozidla 

Co se týče místa výskytu poţáru na vozidle, údaje se mnoho neliší od předchozích. 

Nejvíce poţáru bylo zaznamenáno v motorovém prostoru vozidla. Zaznamenané poţáry 

rozčleněné dle místa jejich vzniku na vozidle jsou uvedeny na obr. 13 [18].  

 

Obrázek 13 Místa výskytu požárů 

 

3.4. Kritická místa a agregáty vozidla 

Po provedení analýzy, s přihlédnutím k dostupným statistikám o poţárech vozidel, budu 

hasící systém aplikovat na motorový prostor a prostor přídavného topení. Chránění těchto 

míst je doporučováno rovněţ výrobci jednotlivých hasících systémů. Také výrobci vozidel 

doporučují aplikaci hasících systémů na tato místa, a v převáţné míře je na přání zákazníků 

do těchto prostor montují. 
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Aplikace hasících systémů v těchto prostorech je opodstatněná hned z několika důvodů. 

Jak jiţ bylo uvedeno, největší riziko vzniku poţáru je právě v těchto prostorech, protoţe 

obsahují kritické agregáty. Vznik poţáru je samozřejmě moţný na kterémkoli systému  

na vozidle, avšak ostatní systémy jsou po vozidle více rozprostřeny. Jejich rozmístění by 

vyţadovalo zvýšení počtu detekovaných míst, značné prodlouţení vedení hasící látky, a tím  

i zvýšení mnoţství hasícího média. Míra nebezpečí vzniku poţáru je však na těchto 

soustavách niţší neţ u motorového prostoru či prostoru nezávislého topení. Rozmístění 

těchto systému však také usnadňuje detekci poţáru řidičem či cestujícími, a to i díky tomu, 

ţe tyto systémy nejsou od prostoru pro cestující tak izolovány jako motorový prostor  

či prostor nezávislého topení. 

Z analýzy příčin a důsledků vyplývá, ţe další nejohroţenější části z hlediska poţáru je 

brzdová soustava. Protoţe kolové brzdy maří kinetickou energii vozidla její přeměnou  

na teplo, pracují s vysokými teplotami. Při přehřátí brzd dochází ke skelnatění povrchu 

třecích segmentů, a tím ke značnému poklesu součinitele tření. Jelikoţ zachování brzdného 

účinku brzd je z hlediska bezpečnosti vozidel velmi důleţité, navrhuji aplikovat i z hlediska 

poţární bezpečnosti teplotní dohledové zařízení v blízkosti kolových brzd. 
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4. Určení parametrů systému 

 

4.1. Životní cyklus bezpečnosti 

Hasící systémy se řadí mezi elektronické prvky zajišťující bezpečnost. Návrh těchto 

prků, z hlediska funkční bezpečnosti, se řídí normou ČSN EN 61508. V této kapitole budu 

dále uţívat, pro určení poţadavků na spolehlivost systému, metod uvedených v této normě. 

Seznamme se tedy nejprve s fázemi ţivotního cyklu bezpečnosti. Schéma představující 

ţivotní cyklus systému chráněného bezpečnostním systémem je na obr. 14. 

 

Obrázek 14 Životní cyklus bezpečnosti systému chráněného bezpečnostním systémem 
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Na obrázku vidíme schéma reprezentující ţivotní cyklus celkové bezpečnosti, tedy 

bezpečnosti chráněného systému, v našem případě vozidla, a dohledového systému, 

v našem případě systému hasicího. 

V našem případě vycházíme z koncepce provozovaných vozidel. Naším cílem je sníţení 

poţárního rizika silničních vozidel, respektive autobusů. Jelikoţ vycházíme z konstrukce  

jiţ provozovaných vozidel, obsahující jiţ jiné bezpečnostní systémy, rizika vzniku poţárů, 

identifikované na vozidle se snaţíme sníţit nezávislým bezpečnostním systémem. Z hlediska 

návrhu nezávislého elektronického bezpečnostního systému, tedy hasícího systému, je pro 

nás zajímavý blok 9. V něm se provádí vlastní návrh hasícího systému, tedy systému 

bezpečnostního, na základě informací o vozidle a rizik poţárů. Tento blok se dá rozkreslit  

na činnosti související právě s návrhem bezpečnostního systému. Toto schéma je  

na obr. 15. 

 

Obrázek 15 Životní cyklus bezpečnosti bezpečnostního systému 

Specifikace poţadavků bezpečnosti elektronického systému (E/E/PES – elektrický/ 

elektronický/ programovatelný elektronický systém) provedu v této kapitole pomocí diagramu 

rizika, na základě poţadavků na bezpečnostní funkce systému. Dále provádím stanovení 

spolehlivostních parametrů pro jednotlivé prvky systému, a návrh moţného provedení 

systému.  
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Na základě provedeného návrhu provádím určení výsledných parametrů systému,  

a kontrolu (potvrzení) celkové bezpečnosti systému na základě odhadu sníţení úrovně rizika. 

Provedení těchto kroků zahrnují jednotlivé fáze ţivotního cyklu bezpečnosti bezpečnostního 

systému. 

4.2. Hasící prostředky 

Mnou navrhovaný hasící systém je zaloţen na vyuţití příručního hasicího přístroje. 

Otázkou zůstává, jaký druh hasící látky pouţít. V následující kapitole provedu krátký přehled 

jednotlivých pouţívaných hasících prostředků a stručnou charakteristiku jejich vlastností. 

Hasící prostředky jsou látky způsobující ukončení procesu hoření. Základními hasícími 

prostředky jsou: 

4.2.1. Voda   

Z hlediska ceny a dostupnosti stále zůstává jedním z nejdůleţitějších a nejrozšířenějších 

hasících prostředků. Hasící vlastnosti vody jsou dány zejména: 

 Voda izoluje povrch hořlavého materiálu a zároveň proniká do všech mezer  

a pórů materiálu. 

 Voda dobře chladí díky poměrně velké energii potřebné k jejímu vypařování, 

která činí přibliţně 2260 kJ·kg-1. 

 Vodní pára rozcházející se kolem zdroje ohně sniţuje obsah volného kyslíku  

ve vzduchu, neboť odpařením 0,001 m3 vody vzniká 1,7 m3 vodní páry („ředí 

vzduch“). 

Voda ovšem není univerzálním prostředkem. Přidáním určitých látek dosahujeme změny 

fyzikálních vlastností vody. Tyto změny se projevují zejména zvýšenou moţností pohlcování 

tepla (přidáním oxidu niklu a zinku), sníţením průtokových odporů při protlačování vody  

na velké vzdálenosti (získáváme příměsí polymeru 0,005%), sníţení bodu tuhnutí pod 0°C 

(získáváme příměsí K2CO3 či NaCl). Za účelem sníţení povrchového napětí za cílem zvýšení 

její hasicí účinnosti při hašení nenasákavých materiálu, jako např. uhelného prachu, 

přírodních barviv, tkanin, rostlinných vláken, rašelin, mouky, obilí, peří, kůţe, či dřeva,  

se do vody přidávají různé zvlhčující prostředky. 

Vodou, obsahující také i příměsi, není dovoleno hasit: 
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 Alkalické kovy, mezi které započítáváme sodík, draslík, lithium, rubidium  

a cesium. Tyto kovy při styku s vodou silně reagují tvoříce vodík, který spolu 

s kyslíkem obsaţeným ve vzduchu tvoří výbušnou směs. 

 Hliník a jeho sloučeniny, které hoří při vysoké teplotě a způsobují tak dislokaci 

vody a tím způsobují vytvoření výbušné směsi. 

 Poţáry v místnostech, kde je skladovaný karbid vápenatý, který reaguje s vodou 

a uvolňuje acetylén – hořlavý plyn, který vytváří riziko výbuchu. 

 Olejů či jiných hořlavých kapalin o vysoké teplotě varu. Vysoce rozpálené 

kapaliny po styku s vodou vlivem rychlého odpařování vody kypí nebo jsou rychle 

vytlačovány mimo nádobu, ve které se nacházejí. 

 Hořlavých materiálů v dosahu zařízení pod napětím. 

 

4.2.2. Hasící pěny  

Pojmem pěny rozumíme dvoufázové disperzní prostředí, kde disperzní fází je tekutina  

a rozptýlenou fází je plyn. Z hlediska vytváření dělíme pěny na mechanické a chemické. 

Mechanická pěna se získává silným mechanickým smícháním pěnotvorných prostředků 

se vzduchem či inertním plynem ve speciálním míchacím zařízení. 

Chemická pěna se tvoří chemickou reakcí v uzavřené nádobě. 

Hasící vlastnosti pěny spočívají v odříznutí přístupu vzduchu ke zdroji ohně, tlumení 

plamenu, a také sniţování teploty hořícího tělesa (látky), díky odpařování vody obsaţené 

v pěně, čímţ na sebe váţe značné mnoţství tepla. 

Existuje mnoho pěnotvorných prostředků. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin: 

 Syntetické 

 Proteinové 

V závislosti na pěnotvorném prostředku, a také v závislosti na zařízení slouţícím 

k jejímu vytvoření, získávají se pěny o různé pěnivosti a vlastnostech, určujících vhodnost 

pěny k hašení určitého materiálu za jistých podmínek. Obecně obsah pěnotvorného 

prostředku ve vodním roztoku nepřekračuje 5 % objemu. Pouţití pěny je téměř shodné 

s pouţitím vody, ovšem navíc se pěny nesmí pouţívat na savé materiály a materiály ničící 

pěnu, jako jsou éter, alkoholy, estery, aldehydy a jiné kapaliny o nízkém bodu varu. 
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4.2.3. Plynné hasící prostředky   

K hašení jsou vyuţívány pouze ty plyny, které za normálního tlaku a při teplotách,  

které mohou při poţáru nastat, jsou nehořlavé, nepodporují hoření a chemicky nereagují 

s hašenými materiály způsobem podporujícím hoření. Plyny se vyuţívají hlavně jako 

prevence proti výbuchu, a také při hašení kapalin, hořlavých plynů, suspenze hořlavého 

prachu ve vzduchu, či drahých materiálu, které by jiné hasící prostředky mohly poškodit  

či zničit.  

Hasící vlastnosti plynu spočívají ve sniţování obsahu kyslíku ve vzduchu aţ do úrovně, 

při které jiţ další hoření není moţné. 

Plyny jako hasící prostředky jsou pouţívány převáţně ve stálých hasicích zařízeních 

s výjimkou oxidu uhličitého (CO2), který je obecně pouţíván v příručních hasicích přístrojích 

a hasících agregátech. 

Nejčastěji pouţívané plynové hasící prostředky jsou: 

 Oxid uhličitý (sněhové hasicí přístroje), který má jako hasící prostředek 

následující vlastnosti: 

o Nepoškozuje hašené objekty a materiály. 

o Jelikoţ je těţší neţ vzduch dobře proniká do všech spár hašeného 

materiálu. 

o Je dielektrikem, tj. nevede elektrický proud. 

o Není citlivý na nízké teploty. 

o Při dlouhém skladování nemění své vlastnosti. 

Láhve obsahující CO2 je třeba chránit před působením zdrojů tepla, tj. před 

teplotou překračující 31°C, coţ je kritická teplota, při které tato látka přechází 

z kapalného do plynného skupenství, coţ provází prudký nárůst tlaku v láhvi. 

Vzhledem k moţnosti odvětrání CO2 jako plynu z místa jeho uţití, je účinný 

zejména v uzavřených místnostech a prostorách. Oxid uhličitý se nesmí pouţívat 

k hašení precizních zařízení vyrobených z oceli, hliníku a olova, neboť oxid 

uhličitý pod tlakem je k těmto kovům agresivní a způsobuje jejich korozi.  

Po opuštění nádoby má CO2 velmi nízkou teplotu, přibliţně -30 °C u ústí trubice. 
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 Dusík – N2 je bez barvy, bez zápachu. Uţívá se zejména jako zabezpečující  

či podpůrný hasící prostředek. Vyuţívá se k hašení technologických strojů  

a zařízení, s podmínkou omezeného objemu daných zařízení a při zajištění jejich 

dostatečné těsnosti. Jako zabezpečující prostředek se pouţívá k ochraně 

zásobníků hořlavých kapalin, kdy jako vzduchový polštář vyplňuje prostor nad 

hladinou hořlavé kapaliny. Jako ochranná atmosféra se dusík pouţívá také při 

provádění chemických procesů, které jsou z hlediska poţáru nebezpečné, a také 

při protlačování sulfidu uhličitého. Jako podpůrný prostředek je dusík pouţíván 

k vytlačování jiných hasících médií v příručních hasicích přístrojích. 

 Vodní pára – její hasící vlastnosti spočívají ve vytlačování vzduchu vodní párou 

z míst, kde je vháněna. Pouţívá se obecně k ochrannému prověvu plynových 

potrubí, zásobníků po lehce hořlavých kapalinách, a také k zabezpečení 

nebezpečných z hlediska poţárů zařízení v době jejich údrţby. 

 Halony – Halony jsou uhlovodíky, ve kterých byly atomy vodíku zcela či z části 

nahrazeny atomy halogenových prvků, jako jsou fluor, chlor a brom. Jsou to 

nehořlavé kapaliny, vyznačující se nízkou teplotou varu, malou měrnou tepelnou 

kapacitou a nízkou teplotou vypařování. Vzhledem ke vzduchu mají páry halonu 

velkou hustotu, a jsou přibliţně pěti násobně těţší neţ vzduch. Jedná se  

o nejúčinnější hasební látky. 

Halony se snadno uchovávají zkapalněné v tlakových láhvích. Pouţívají se 

tam, kde hasící prostředek nesmí poškodit zařízení a předměty, tedy elektronická 

a precizní zařízení, umělecká díla, v archivech, a také zařízeních pod napětím. 

V určitých podmínkách však vykazuje škodlivé účinky na lidský organismus,  

a to zejména v uzavřených prostorách. Při vysokých teplotách můţe na určité 

kovy působit korozivně, a můţe docházet k uvolňování vysoce toxického plynu 

fosgenu. 

Ze vzhledu na ničení ozónové vrstvy halogeny, je pouţití halonu zcela 

zakázáno či značně omezeno. Jsou však vyvinuty jejich účinné náhrady. 

4.2.4. Práškové hasící prostředky 

Pojmem práškové hasící prostředky rozumíme rozdrobněné jemnozrnné chemické 

sloučeniny otočené hydrofobní membránou. Velikost zrn by měla být taková, aby se průměr 

zrn pohyboval mezi 20 a 60 µm. 
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V závislosti na sloţení dělíme prášky: 

 Uhličitanové (hydrogenuhličitany sodný a draselný – NaHCO3 a KHCO3) 

 Uhličitano-močovinové  

 Fosfátové 

 Speciální (např. NaCl, BaCl2, Na2Ba3O7) 

Hasící vlastnost prášků spočívá v homogenní a heterogenní inhibici na fázovém 

rozhraní. Jinak řečeno, hasící prášek přejímá od volných radikálů, odpovědných  

za spalování, aktivační energii. 

U uhličitanových prášků dalším podpůrným procesem hašení je sníţení koncentrace 

oxidantu ve spalovací zóně vylučováním oxidu uhličitého. Fosfátové prášky naopak vytvářejí 

na povrchu hašeného tělesa skelný povlak, bránící přístupu vzduchu k ohnisku poţáru. 

 

4.2.5. Vhodnost jednotlivých hasících prostředků pro jednotlivé typy 

požárů 

Dle normy ČSN EN2 rozeznáváme několik základních typů poţárů. Toto č je provedeno 

dle hořící látky a druhu poţáru. Poţáry jsou tedy rozděleny do následujících tříd: 

Třída A. Poţáry pevných látek organického původu, jejichţ hoření je doprovázeno 

ţhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod. 

Třída B. Poţáry kapalin nebo látek přecházejících vlivem teploty do kapalného stavu, 

jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod. 

Třída C. Poţáry plynů, např. metan, propan, acetylén, vodík 

Třída D. Poţáry hořlavých kovů, jako např. sodík, hořčík, draslík, hliník 

Třída F.  Poţáry olejů a tuků v uzavřených zařízeních. 

Vhodnost pouţití jednotlivých hasících médií pro jednotlivé třídy poţárů představuje 

tabulka 5 [19]. 
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Tabulka 5 Vhodnost použití hasících médií na jednotlivé třídy požáru 

Třída 
požáru 

hasící látka 

voda plynová pěnová sněhová halonová 
prášková 

uhličitanová 
prášková 
fosfátová 

A ano ano ano ne ne ne ano 

B ne ne ano ano ano ano ano 

C ne ne ne ano ano ano ano 

D ne ne ne ne ne ne ne 

F ne ne ne ano ano ano ano 

 

Z hlediska zařazení poţárů do jednotlivých tříd je zřejmé, ţe se u vozidel nejčastěji 

vyskytují poţáry třídy B. U vozidel se však setkáme také s poţáry třídy A, a v případě 

alternativních pohonných látek také s poţáry třídy C. Z tohoto hlediska se tedy jeví jako 

vhodné hasící látky prášky. Toto hasící médium je také obecně pouţíváno v příručních 

hasicích přístrojích, kterými jsou vozidla vybavena. Z těchto důvodů volím prášek jako hasící 

médium v mnou navrhovaném hasícím systému. 

4.3. Koncepce hasícího systému 

Jak jiţ bylo uvedeno, z provedené analýzy rizika vzniku poţáru a zmíněných statistik je 

zřejmé, ţe největší riziko vzniku poţáru se nachází v motorovém prostoru vozidla, popř. 

prostoru nezávislého vytápění. Proto aplikuji hasící systém právě na tato místa. Kolik 

hasícího média je však k uhašení poţáru vzniklého v těchto prostorech zapotřebí?  

Normy v české republice nepředepisují minimální mnoţství hasiva pro pouţití  

ve vozidlech. Ve vyhlášce 283/2009 Sb., najdeme pouze poţadavek, ţe vozidlo k přepravě 

22 cestujících a více, musí být vybaveno jedním nebo několika hasicími přístroji,  

o předepsaných minimálních hasících vlastnostech. Vyhláška také upravuje poţadavky  

na uchycení hasicího přístroje ve vozidle. Poţadavky pro hasící systémy však nejsou nijak 

specifikovány.  

Z hlediska jednoduchosti a modulárnosti, jsem se rozhodl navrhnout hasící systém 

zaloţený na běţném příručním práškovém hasicím přístroji. Podmínkou ovšem je, ţe přístroj 

musí být pod stálým tlakem, a musí být vybaven ventilem umoţňujícím jeho trvalé otevření  

a opětovné uzavření. 
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Pro určení potřebného mnoţství hasící látky proto budu vycházet ze švédské normy  

SF 128. Ve Švédsku vozidla k přepravě osob o celkové hmotnosti převyšující 10 t musí být, 

na ţádost pojišťovacích společností, povinně vybavena automatickým hasícím systémem. 

Mnoţství hasícího média je touto normou předepsáno na 3 l prostředku na 1 m3 motorového 

(resp. chráněného) prostoru. 

Tato norma je však značně přísná, a některé systémy, produkované mimo území 

Švédska jí nevyhovují. Tuto normu však budu brát jako směrodatnou pro návrh hasícího 

systému. 

Pro mnou analyzované autobusy odhaduji objem chráněného prostoru na zhruba 3 m3. 

Dle normy SF 128 tedy pro chránění takto velkého prostoru je třeba přibliţně 9 l hasícího 

média. Budeme-li předpokládat, ţe 1 l hasící látky váţí 1 kg, základ hasícího systému bude 

tvořit hasicí přístroj s 9 kg hasícího prášku. Variantně je moţno pouţít i hasicí přístroje s 6  

či 12 kg hasícího média, dle volby provozovatele a velikosti chráněného prostoru. 

Blokové schéma mnou navrhovaného systému je zobrazeno na obr. 16. Jednotlivé bloky 

při tom plní následující funkce: 

- Detekce poţáru – cílem toho bloku je monitorovat situaci v jeho okolí  

a vyhodnocovat zda došlo k poţáru či nikoli. 

- Akční člen – klíčový prvek systému. Ovládá vlastní rozvod hasící látky. Skrze něj 

jsou vzájemně spojeny ostatní bloky systému. 

- Napájení – prvek zásobující elektrickou energií akční člen. Z důvodů zvýšení 

spolehlivosti systému a zároveň sníţení závislosti systému na přívodu elektrické 

energie by měl částečně také energii akumulovat. 

- Signalizace řidiči – informuje řidiče o stavu systému. Obsahuje dva nezávislé 

obvody. Jeden informuje řidiče o stavu pohotovosti systému trvalým svícením 

pohotovostní zelené kontrolky. V případě aktivace systému tato kontrolka zhasne. 

Druhý, vybavený červenou kontrolkou a zvukovým signalizačním zařízením, 

informuje řidiče o aktivaci systému. Z toho vyplývá, ţe systém signalizace řidiči je jiţ 

zálohován. V případě, ţe nebude svítit ţádná kontrolka, je řidič povinen zkontrolovat 

chráněný prostor. 

- Hasicí přístroj – zásobník hasícího média.  

- Rozvod hasící látky – rozvádí hasící médium po chráněném prostoru. 
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Obrázek 16 Blokové schéma hasícího systému 

Automatický hasící systém je ve své podstatě spící systém. Je v neustálé pohotovosti,  

a kdykoli musí být schopen provézt hasící zásah. A to i nezávisle na tom, zda je vozidlo 

právě v provozu, či je odstaveno. Tím sniţuje rozsah škod a zmenšuje míru ohroţení 

lidského zdraví, dokonce i ţivotů, zejména cestujících. Vyplývá to ze skutečnosti, ţe nejvíce 

poţárů vozidel vzniká za jízdy. Hasící systém musí být proto značně spolehlivý. 

Co se týče teplotní kontroly kolových brzd, navrhuji k tomuto účelu případně pouţít 

zvláštního systému, neboť na tento systém jsou kladeny odlišné poţadavky neţ na systém 

hasící. Je to dáno zejména absencí nějakého zvláštního vyhodnocovacího členu, v mnou 

navrhovaném hasícím systému. Vyhodnocení nárůstu teploty na kritickou mez, a tedy 

vyhodnocení vzniku poţárů, u mnou navrţeného systému provádí detekční vodič. 

V případě přehřátí brzd není potřeba aplikovat hasící médium, avšak je třeba odlehčit 

brzdy. To však z hlediska bezpečnosti musí učinit obsluha vozidla. Také se v případě brzd 

setkáváme s vyššími teplotami.  

Dohledový teplotní systém brzdové soustavy tedy bude tvořen soustavou detekčních 

čidel, umístěných v blízkosti kolových brzd. Vzhledem k tomu, ţe mnou vybraná vozidla pro 

návrh systému jsou vybavena kotoučovými brzdami na všech nápravách, doporučuji umístit 

teplotní snímače na třmeny brzd. Informace o teplotě jednotlivých kolových brzd bude 

předávána řídící jednotce k vyhodnocení. Při překročení stanovené meze, vyšle řídící 

jednotka signál pro signalizaci řidiči, ţe dochází k přehřívání brzd. Vzhledem k tomu, ţe při 

intenzivním brzdění dosahuje teplota ve styčných plochách brzd aţ 700 – 900°C, kritická 

mez přehřívání brzd bude leţet v tomto rozmezí (v závislosti na umístění teplotního čidla). 



46 

Přesná hranice kritické teploty bude záviset na konstrukci brzd a pouţitém druhu obloţení. 

Její hodnota bude určena na základě zkoušek. 

Blokové schéma dohledového systému brzd je uvedeno na následujícím obrázku  

(obr. 17). 

 

Obrázek 17 Blokové schéma systému kontroly teploty brzd 

Podobně jako hasící systém i systém snímání teploty brzd je po dobu provozu vozidla 

neustále v provozu, a kontinuálně snímá teplotu brzd. Jeho selhání, jehoţ následkem by 

došlo k přehřátí brzd, by ohrozilo nejen bezpečnost cestujících, ale obecně bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. Tento systém tedy také musí být značně spolehlivý. 

4.4. Diagram rizika 

Poţadavky na spolehlivost hasícího a dohledového systému můţeme určit např. pomocí 

diagramu rizika.  Tato metoda umoţňuje určit úroveň integrity bezpečnosti systému 

souvisejícího s bezpečností, coţ automatický hasící systém bez pochyby je. Děje se to  

na základě znalostí rizikových činitelů a řízení řízeného systému souvisejícího 

s bezpečnostním systémem. 

Diagram rizika je kvalitativní metodou určení úrovně integrity bezpečnosti. Pojmem 

integrita bezpečnosti rozumíme pravděpodobnost, ţe systém je za všech stanovených 

podmínek po určitou dobu schopen uspokojivě provádět bezpečnostní funkce. Bezpečnost 

systému je ovlivňována zejména vlastnostmi jednotlivých komponentů systému, a vazbami 

mezi nimi. 

Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) je rozdělena do čtyř kategorií a označena čísly 1 aţ 4. 

Nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti představuje kategorie 4, nejniţší pak kategorie 1. Platí, 

ţe čím závaţnější důsledky můţe porucha způsobit, tím vyšší musí být uvaţovaná hladina 

integrity bezpečnosti. 

Kaţdé kategorii úrovně integrity bezpečnosti jsou přiřazeny určité intervaly 

pravděpodobnosti výpadku zabezpečovací funkce. Jsou při tom rozlišovány dva druhy 

systému, pro které jsou tyto pravděpodobnosti různé. První druh systému pracuje v reţimu 
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na vyţádání, druhý, tak jako i automatické hasící systémy či systém kontroly teploty brzd, 

v průběţném (trvalém) pracovním reţimu.  

Hasící systémy trvale zvyšují bezpečnost jimi chráněných prvků. Monitorování 

chráněného systému probíhá neustále (trvale), a hasící systémy jsou v neustálé pohotovosti. 

V našem případě, dojde-li k selhání hasícího systému, při současné absenci jiných 

zabezpečovacích systémů nebo externích opatření, značně vzroste míra ohroţení. 

Poţadavky na četnost poruch systému dle jednotlivých kategorií integrity bezpečnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce (tabulka 6). 

Tabulka 6 Cílové pravděpodobnosti nebezpečných poruch jednotlivých kategorií integrity bezpečnosti 

Úroveň integrity 

bezpečnosti (SIL) 

Cílová četnost nebezpečných poruch výkonu 

bezpečnostní přístrojové funkce [h-1] 

4 (1∙10-9; 1∙10-8) 

3 (1∙10-8; 1∙10-7) 

2 (1∙10-7; 1∙10-6) 

1 (1∙10-6; 1∙10-5) 

 

Podobné podmínky jako pro hasící systém platí i pro dohledový systém teploty brzd. 

Snímání teploty brzd probíhá neustále během provozu vozidla. V případě přehřátí brzd můţe 

dojít ke vznícení pneumatiky vozidla, popřípadě k jejímu protrţení vlivem nárůstu tlaku 

vzduchu v pneumatice. Můţe také dojít ke ztrátě brzdného účinku, coţ se projeví 

bezprostředním ohroţením bezpečnosti nejen cestujících, ale také ostatních účastníků 

provozu na pozemních komunikacích. 

Při posuzování systému pomocí diagramu rizika zavádíme kvůli zjednodušení čtyři 

parametry. Ty ve výsledku charakterizují základní vlastnosti nebezpečné situace, v případě 

selhání či nedostupnosti bezpečnostního systému, v našem případě tedy automatického 

hasicího systému, či systému kontroly teploty brzd. Ze souborů kaţdého z parametrů 

vybereme jednu hodnotu. Kombinace hodnot jednotlivých parametrů určuje přiřazení 

systému do kategorie integrity bezpečnosti (SIL). Přidělování do jednotlivých kategorií se 

děje pomocí následovného diagramu (obr. 18). 
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Obrázek 18 Diagram rizika 

Při odhadu úrovně integrity bezpečnosti vycházíme z výchozího bodu, a pomocí 

jednotlivých parametrů dochází k větvení dle stromu na obr. 18. Výsledná úroveň získaná  

z tohoto stromu, spolu s kategorií pravděpodobnosti neţádoucího výskytu nám určí příslušné 

začlenění do kategorie integrity bezpečnosti. Jednotlivé kategorie při určování přitom mají 

následující význam: 

- Následek rizikového parametru C – popisuje závaţnost následků nehody. Dle typu 

nehody můţe obsahovat stupnici z hlediska finančních škod, škod na ţivotním 

prostředí, či na zdraví, nebo dokonce ţivotě člověka.  

- Četnost a doba působení rizikového parametru F – popisuje dobu působení rizika po 

vzniku poruchy. 

- Moţnost se nezabezpečenému rizikovému parametru vyhnout P -  udává, zda je 

moţno předcházet riziku spojenému s určitými závadami i jinými prostředky  

či postupy, neţ zabezpečovacím systémem (např. údrţbou, kontrolou apod.). 

- Pravděpodobnost neţádoucího výskytu W – popisuje míru výskytu závady 

chráněného systému, spojenou se vznikem rizika. 
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Stavy reprezentující následující parametry jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka 7) 

[20]. 

Tabulka 7 Parametry diagramu rizika 

Parametr  Klasifikace 

Následek rizika 

CA 
 Krátkodobé zvýšení teploty v chráněném prostoru, bez signalizace 
požáru, bez aktivace systému 

CB 
 Zvýšení teploty v chráněném prostoru, aktivace systému, signalizace 
požáru, aktivní hašení 

CC  Zvýšení teploty, porucha signalizace, hašení probíhá 

CD 
 Zvýšení teploty, porucha signalizace, porucha detekce, hašení 
neprobíhá 

Četnost a doba 
působení rizika 

FA  Krátkodobé působení rizika 

FB  Trvalé působení rizika 

Možnost vyhnout 
se riziku 

PA  Možné za určitých podmínek 

PB  Téměř nemožné 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

W1  Velmi malá pravděpodobnost 

W2  Malá pravděpodobnost 

W3  Vysoká pravděpodobnost 

 

4.5. Určení spolehlivosti systému metodou diagramu rizika 

V našem případě plní hasící systém dvě funkce. Signalizuje vznik poţáru, a provádí 

prvotní zásah za účelem potlačení poţáru, přičemţ není vyloučeno jeho uhašení. 

Spolehlivost, s kterou daný systém musí tyto funkce plnit, určujeme tedy dle příslušné 

kategorie integrity bezpečnosti. Obdobně postupujeme při určení kategorie integrity 

bezpečnosti systému kontroly teploty brzd [20].  

4.5.1. Detekce a signalizace požáru 

Okolo motoru a nezávislého topného agregátu je umístěn detekční vodič. Jedná se  

o dvouţilový vodič se zeslabenou izolací, u kterého při nárůstu teploty přibliţně nad 130°C, 

dochází ke zkratu vodičů. Jeden z vodičů je uzemněn, druhý je připojen k cívce 

elektromagnetu. Nastane-li tedy zkrat, dojde k uzavření obvodu a cívkou začne protékat 

proud. Tím dojde k otevření ventilu, uzavírajícího hasicí přístroj, a tedy k hašení. Zároveň 

s uzavřením elektrického obvodu a vytvořením magnetického pole okolo elektromagnetu, 

dojde působením magnetické síly k sepnutí kontaktu aktivujícího signalizaci řidiči. Současně 

dojde k rozpojení obvodu signalizujícího připravenost systému k činnosti. Detekční vodič tak 

plní nejen funkci detekce, ale zároveň vyhodnocuje, zda došlo k výskytu poţáru. 
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Poţadovaným následkem vzniku rizika je nárůst teploty, signalizace poţáru řidiči  

a aktivní hašení poţáru. Následek rizika lze tedy klasifikovat do kategorie CB. Předpokládám, 

ţe riziko působí po celou dobu působení poruchy. Kategorie četnosti a doby působení rizika 

je tedy FB. Jelikoţ poţáry se vyskytují náhodně a zcela nezávisle na stáří či proběhu vozidel, 

a také na systému údrţby, je téměř nemoţné se výskytu poţáru vyhnout. Moţnost vyhnutí se 

riziku klasifikuji tedy kategorií PB. Pravděpodobnost výskytu poţáru je však poměrně malá, 

klasifikuji jí tedy kategorií W2. Určení kategorie integrity bezpečnosti pomocí diagramu rizika 

je na obr.. 

 

Obrázek 19 Určení kategorie integrity bezpečnosti funkce detekce a signalizace požáru 

Z obrázku vyplývá, ţe detekce a signalizace poţáru spadá do kategorie integrity 

bezpečnosti SIL2. Cílová četnost nebezpečných poruch detekce a signalizace poţárů je tedy 

1.10-7 – 1.10-6 h-1 (viz tabulka 6). 

4.5.2. Hašení požárů 

Současně se sepnutím kontaktu signalizace (viz výše), dojde působením magnetického 

pole k otevření ventilu uzavírajícího hasicí přístroj. Dojde tak k uvolnění média, a jeho 

distribuce pomocí rozvodu do chráněného prostoru. Jakmile dojde k vyplnění rozvodu 

hasícím médiem, dojde k nárůstu tlaku média v rozvodu. Konstrukce ventilu vyuţívá tlaku 
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hasícího média k udrţování ventilu ve stavu otevřeno, aţ téměř k úplnému vyprázdnění 

hasicího přístroje. 

Klasifikace kategorie následků rizika, jeho četnosti a trvání, moţnosti vyhnutí se riziku,  

a pravděpodobnost výskytu je obdobná jako v případě funkce detekce a signalizace. 

Kategorie následku rizika je tedy CB, kategorie četnosti a doby působení rizika je FB, 

kategorie moţnosti vyhnutí se riziku je PB, a kategorie pravděpodobnosti výskytu rizika je W2. 

Určení úrovně integrity bezpečnosti pomocí diagramu rizika je tedy shodné jako u funkce 

detekce a signalizace. Funkce hašení poţárů je tedy taktéţ začleněna v kategorii SIL2. 

Cílová pravděpodobnost nebezpečných poruch funkce hašení je opět 1.10-7 – 1.10-6 h-1. 

4.5.3. Kontrola teploty brzd 

Na třmenu kolové brzdy v blízkosti kotouče je umístěno teplotní čidlo. To kontinuálně 

monitoruje teplotu kolové brzdy a její aktuální hodnotu předává řídící jednotce 

k vyhodnocení. V případě nárůstu teploty nad stanovenou mez, vyšle řídící jednotka signál 

na přístrojovou desku řidiče. Řidič je tak informován o zvýšené teplotě brzd.  

Řídící jednotku je moţno naprogramovat tak, aby obsahovala druhou hranici (kritickou) 

teploty. Při překročení této vyšší hranice, by se, kromě vizuální signalizace řidiči o zvýšené 

teplotě brzd, mohl aktivovat poţární poplachový obvod hasícího systému. Řidič by tedy byl 

varován při dosaţení kritické teploty i zvukovým signálem. 

Pro provedení diagramu rizika dohledového systému, musíme upravit klasifikaci 

jednotlivých kategorií následků rizika (viz tabulka 8). 

Tabulka 8 Klasifikace následků rizika systému kontroly teploty brzd 

Parametr  Klasifikace 

Následek rizika 

CA  Krátkodobé zvýšení teploty v chráněném prostoru, bez signalizace 

CB  Zvýšení teploty v chráněném prostoru, signalizace zvýšení teploty 

CC  Dosažení kritické teploty, aktivace poplachové signalizace 

CD  Dosažení kritické teploty, bez jakékoli signalizace 

Poţadovaným následkem rizika, vzniklého v důsledku přehřátí brzd je signalizace 

zvýšení teploty brzd, přičemţ nechceme, aby došlo k dosaţení kritické teploty brzd. 

Kategorie následku rizika je tedy v tomto případě CB. Vzhledem k tomu ţe riziko působí 

trvale po dobu přehřátí brzd, je kategorie doby a působení rizika FB. Přehřátí kolových brzd je 

moţno se vyvarovat odlehčovacím brzděním, tedy uţíváním brzdných retardérů. Kategorie 

moţnosti vyhnutí se riziku je tedy PA. Pravděpodobnost přehřátí brzd je však poměrně malá, 



52 

klasifikují jí tedy kategorií W2. Určení kategorie integrity bezpečnosti pomocí diagramu rizika 

je na následujícím obrázku (obr. 20). 

 

Obrázek 20 Určení kategorie integrity bezpečnosti funkce kontroly teploty brzd 

Z obrázku vyplývá, ţe prvky dohledového systému teploty brzd spadají do úrovně 

integrity bezpečnosti SIL1. Cílová pravděpodobnost nebezpečné poruchy prvků systému, 

které chceme dosáhnout, leţí tedy v intervalu 1.10-6 – 1.10-5 h-1 (viz tabulka 6). 

4.5.4. Spolehlivost prvků systému 

Z diagramu rizika vyplývá, ţe všechny bloky hasicího systému spadají do úrovně 

integrity bezpečnosti SIL2. Co se týče systému monitorujícího teplotu brzd, jeho prvky náleţí 

do kategorie integrity bezpečnosti SIL1. Začlenění jednotlivých bloků do kategorií integrity 

bezpečnosti a cílovou pravděpodobnost poruchy uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 9 Přiřazení kategorií integrity bezpečnosti jednotlivým prvkům systémů 

Prvek systému 
Úroveň 

integrity 
bezpečnosti 

Cílová 
pravděpodobnost 

poruchy [h-1] 

Hasící systém 

Napájení SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Akční člen SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Signalizace SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Rozvod hasící látky SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Detekce požáru SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Hasicí přístroj SIL2 1.10-7 – 1.10-6 

Systém kontroly teploty brzd 

Snímání teploty SIL1 1.10-6 – 1.10-5 

Řídící jednotka SIL1 1.10-6 – 1.10-5 

Signalizace SIL1 1.10-6 – 1.10-5 

Poţadavek na pravděpodobnost poruchy pro hasicí přístroj je dle kategorie SIL2. 

Vzhledem ke konstrukci hasicího přístroje, a vzhledem k tomu, ţe hasicí přístroj podléhá ze 

zákona pravidelným revizím, pravděpodobnost jeho nebezpečné poruchy bude ve 

skutečnosti niţší, neţ je poţadováno. Tato skutečnost však pozitivně ovlivní výslednou 

spolehlivost systému.  

Je-li hasící systém aplikován na systém, obsahující jiţ protipoţární ochranné obvody, 

postačí, bude-li kategorie integrity bezpečnosti hasicího systému o stupeň niţší. Totéţ platí  

i pro systém kontroly teploty brzd. Jelikoţ však systém kontroly teploty brzd spadá do 

kategorie integrity bezpečnosti SIL1, v případě pouţití jiného ochranného systému brzd, 

schopného vyhodnotit jejich přehřátí, není aplikace tohoto systému potřeba. 

Pro určení intenzity poruch jednotlivých bloků systému, je potřeba určit dobu ţivotnosti 

systému. Tuto dobu odhaduji na 6 let. Po uplynutí této doby předpokládám kompletní 

modernizaci systému. Dobu 6 let jsem zvolil s ohledem na teoretickou dobu ţivotnosti 

vozidel. Po této době dochází k zastarávání vozidel, tudíţ vozidla prochází celkovou 

modernizací. 

Protoţe hasící systém a systém snímání teploty brzd jsou elektronickými systémy, 

předpokládám, ţe bezporuchovost těchto systému se řídí exponenciálním rozdělením. 

Intenzitu nebezpečných poruch prvků systému za předpokládané období tedy určím ze 

vztahu pro výpočet bezporuchovosti exponenciálního rozdělení (2). 
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           (2) 

Kde:      je bezporuchovost prvku systému [-] 

   je intenzita poruch prvku systému [h-1] 

    je čas [h] 

Ze známého vzorce pro vztah mezi bezporuchovostí a pravděpodobností poruchy 

určíme pravděpodobnost nebezpečné poruchy: 

            (3) 

Tento vztah dosadíme do předchozí rovnice (2) pro bezporuchovost. Dalšími úpravami 

těchto rovnic vyjádříme vztah pro výpočet intenzity poruch. 

              

                 

   
           

 
 (4) 

Kde:    je intenzita poruch prvku systému [h-1] 

      je cílová pravděpodobnost poruchy [-] 

   je uvaţovaná ţivotnost systému [h] 

 

Pro prvky systému snímání teploty brzd jsme určili kategorii integrity bezpečnosti SIL1. 

Pro tuto kategorii je cílová pravděpodobnost poruchy v intervalu 1.10-6 – 1.10-5 h-1.  

Pro výpočet bezporuchovosti volím horní hranici intervalu pravděpodobnosti poruchy, tedy 

1.10-5 h-1. Jak jiţ bylo řečeno je uvaţovaná ţivotnost prvků systému 6 let, tedy 52 596 h.  

Pro prvky systému snímání teploty brzd je intenzita poruch tedy: 

       
           

 
  

             

      
              

Intenzita poruch prvků systému je tedy 1,9.10-10 h-1. Tato intenzita je poţadována  

pro prvky systému signalizace teploty brzd, tedy pro snímače teploty, řídící jednotku  

a signalizaci teploty. 
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Jelikoţ intenzita poruch je převrácenou hodnotou střední doby mezi poruchami, můţeme 

z následujícího vztahu určit střední dobu mezi poruchami jednotlivých prvků systému. 

        
 

     
 

 

         
                 

Střední doba mezi nebezpečnými poruchami prků systému úrovně integrity bezpečnosti 

SIL1, tedy poruchami, které mohou vést k selhání systému, je v řádu stovek tisíc let 

(přibliţně 600 000 let). Takto téměř vyloučíme selhání systému, tedy nezjištěnou 

nebezpečnou závadu. 

Pro prvky hasícího systému spadající do kategorie integrity bezpečnosti SIL2 volím opět 

horní hranici intervalu pravděpodobnosti poruchy, tedy 1.10-6 h-1. Intenzitu poruch systému 

určím obdobně jako pro prvky kategorie SIL1, tedy: 

       
           

 
  

             

      
              

Tuto intenzitu nebezpečných poruch systému poţadujeme pro prvky hasícího systému, 

tedy detekci poţáru, signalizaci řidiči, akční člen, napájení, rozvod hasící látky a hasicí 

přístroj. 

Obdobně jako v předchozím případě můţeme určit střední dobu mezi poruchami. Tato 

doba však bude o řád vyšší neţ v předchozím případě (neboť intenzita nebezpečných 

poruch je také o řád vyšší). Opět je tedy výskyt nebezpečné závady, a tedy selhání systému, 

téměř vyloučen.  
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5. Návrh hasicího systému 

 

Podobně jako většina hasicích systémů, i mnou navrhovaný systém je sloţen z detekční 

části, akčního členu, zásobníku s hasícím médiem a rozvodu hasící látky.  

5.1. Uspořádání hasicího systému 

Dle vyhlášky musí být silniční vozidla vybavena hasicími přístroji. Automatické hasicí 

systémy se však za hasicí přístroj nepovaţují a zatěţují dodatečně vozidlo svou hmotností. 

Také u většiny hasících systémů dojde v případě aktivace systému k jeho znehodnocení. 

Přinejmenším dochází ke znehodnocení detekčního vedení, ovládacího ventilu, a zásobní 

nádrţe na hasící médium, případně tlakového zásobníku. 

Z těchto důvodů se mnou navrhovaný hasící systém opírá o běţně ve vozidlech 

pouţívané práškové hasicí přístroje. Základní myšlenkou je integrovat do konstrukce vozidla 

stálý rozvod hasícího média do nejvíce poţárem ohroţených míst vozidla, a také v těchto 

místech umístit snímače, které by monitorovaly situaci v těchto prostorech. Rozvod hasicího 

média by byl poté přes akční člen připojen k práškovému hasicímu přístroji. Chtěl bych při 

tom odstranit nevýhodu pouţívaných systému spočívající ve znehodnocení podstatné části 

systému při jeho aktivaci. 

Vyhodnocením kritických míst na vozidle, a pouţitím v těchto místech oddělených 

snímačů, zabrání v případě poţárů znehodnocení celého detekčního systému. Akční člen 

systému (viz dále), se v případě aktivace systému, po vyprázdnění nádoby s hasícím 

médiem, opět uzavře, a je připraven k dalšímu pouţití. V případě aktivace mnou 

navrhovaného systému tedy dojde v příznivém případě pouze k poškození části detekčního 

vedení a k vyprázdnění práškového hasicího přístroje, připojeného k tomuto systému.  

Poţadavkem na práškový hasicí přístroj připojený k hasicímu systému je, ţe musí být 

pod stálým tlakem. Přístroj by měl být přitom uzavřen ventilem, který by umoţňoval trvalé 

otevření přístroje, ale také jeho opětovné uzavření.  

Pro aktivaci mnou navrhovaného hasícího systému bude vyuţíváno elektrické energie. 

Schéma mnou navrhovaného systému je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 21 Schéma hasícího systému 

 

5.2. Princip činnosti systému 

Ovládání systému tvoří jednoduchý elektrický obvod. Systém obsahuje dva přívody 

elektrické energie z vozidla. Jeden (na obr. 21 zobrazen jako horní) je vyuţit pro napájení 

obvodu poplachové signalizace poţáru. Tento přívod napájí poplachovou kontrolku  

a houkačku. Obvod je uzavírán v případě aktivace systémů přepínacím kontaktem 

ovládaným elektromagneticky na kostru vozidla. 

Druhý přívod napájí systém jako takový. Přívod obsahuje na vstupu diodu a pomocný 

kondenzátor za účelem sníţení závislosti systému na přívodu elektrické energie z vozidla. 

Kondenzátor uchovává energii potřenou k aktivaci systému. Jeho kapacita musí být taková, 

aby došlo v případě potřeby k aktivaci systému i po určité době od přerušení dodávek 

elektrické energie z vozidla. Úkolem diody je pak zabránit vybíjení kondenzátoru do obvodů 

vozidla před hasícím systémem, v případě jejich poruchy. 

Toto napájení dodává elektrickou energii akčnímu členu systému. Jedná se v podstatě  

o elektromagnet, napájený z palubní sítě vozidla, tedy 24 V, který musí vyvinout dostatečnou 

sílu pro otevření ventilu, uzavírajícího výstup hasícího prostředku. Elektrický obvod je 

uzavírán přes detekční vodič. Jedná se v podstatě o dvouţilový vodič, obdobný jako vyuţívá 

systém Forrex. Jedna ţíla vodiče je připojena ke kostře vozidla, druhá k výstupu 

elektromagnetu. Pro zvýšení spolehlivosti systému můţe být vodič např. zapojen do smyčky 

(viz obr. 21). Jednotlivé ţíly jsou vzájemně odizolovány zeslabenou izolací např. z PVC. Tato 
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izolace má zaručenou teplotní odolnost do zhruba 110°C. Tedy při teplotě vodiče okolo 

130°C, by mělo dojít k narušení izolace a vzájemnému zkratu obou vodičů, tudíţ k uzavření 

obvodu. 

Druhý přívod napájí také kontrolní obvod. Úkolem tohoto obvodu je kontrolovat 

připravenost systému k činnosti. Je napájen ze stejného zdroje jako akční člen, ověřuje tak 

funkčnost napájení systému. Obvod dále obsahuje kromě kontrolní ţárovky kontakty 

ovládané jednak tlakem hasícího média, a také elektromagneticky akčním členem systému. 

Dojde-li k aktivaci systému či poklesne-li tlak hasícího média pod stanovenou mez, dojde 

k rozpojení obvodu, tudíţ kontrolka zhasne. Obvod je uzavřen přes ukostřenou ţílu 

detekčního vodiče, ověřuje se tedy i funkce detekce. Obvod by měl ještě obsahovat kontakt 

ovládaný spínací skřínkou vozidla, který však v mnou uvedeném schématu není zakreslen. 

To z důvodu potřeby signalizace správnosti systému pouze při uţívání vozidla. 

V případě poruchy obvodu signalizace poţáru je tato funkce částečně zálohována 

pomocí kontrolního obvodu systému. Je to dáno tím, ţe v případě aktivace systému dojde 

k zhasnutí kontrolky připravenosti systému k činnosti. V takovém případě se předpokládá,  

ţe řidič okamţitě po jištění této skutečnosti, zastaví vozidlo na bezpečném místě, a provede 

kontrolu motorového prostoru a hasicího systému. 

Detekce poţáru systému vyuţívá dvouţilového vodiče. Tento vodič je rozmístěn nad,  

či okolo chráněných systémů vozidla. Snahou je provést detekci poţáru zejména v nejvíce 

ohroţených místech. V okolí motoru to jsou např. alternátory, spouštěč, prvky palivové 

soustavy, přeplňování apod.  

Rozvod hasícího média předpokládám rozmístit podobně jako detekci poţáru, tedy 

v blízkosti detekčního vodiče. Trysky hasícího média by měly být rozmístěny tak, aby došlo 

k pokrytí hasícím médiem celého chráněného prostoru, a zejména kritických prvků pro vznik 

poţáru. Z důvodu zabránění vnikání nečistot do hasícího systému, musí být trysky zakryty. 

To se provádí pomocí pryţových čepiček. Tyto čepičky tedy brání vnikání nečistot  

do rozvodu hasícího média, a tedy jeho znečištění a případnému ucpání. V případě aktivace 

systému poţáru však tato čepička nijak nebrání protékání hasícího média, neboť je tlakem 

média z trysky odstraněna. 

Případným revizím systému by tedy v rámci kontroly rozvodu podléhala také kontrola 

ochranných čepiček trysek systému rozvodu hasicího média a jeho průchodnosti. Prohlídky 

systému budou probíhat po kaţdé aktivaci systému, spolu s výměnou hasicího přístroje.  

Pro zvýšení spolehlivosti systému bude také docházet k jeho pravidelným prohlídkám. 
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Interval těchto prohlídek je navrţen níţe z charakteristik spolehlivosti systému a středních 

dob mezi nebezpečnými poruchami. 

5.3. Diagnostické pokrytí hasicího systému 

Značnou výhodou takto koncipovaného systému je jeho diagnostické pokrytí. Díky 

kontrolnímu obvodu, který signalizuje připravenost systému k činnosti, jsme schopni odhalit 

většinu nebezpečných závad, které by mohly vést k selhání systému. Pod pojmem selhání 

systému rozumíme stav, ve kterém při vzniku poţárů nedojde k hašení ani k signalizaci 

poţáru. Ztráta těchto funkcí je v našem případě povaţována za ztrátu funkce systému jako 

celku. 

Jiné běţně pouţívané hasící systémy pro autobusy povaţují za prioritní funkci hašení 

poţárů. Signalizace poţáru řidiči je pak brána jako doplňková funkce, tudíţ není ve většině 

případů nijak zálohována, ani není její správnost nijak ověřována. Při návrhu systému jsem 

uvaţoval tyto funkce jako rovnocenné, neboť včasné informování řidiče, o vzniku poţárů  

na vozidle a aktivaci systému, umoţňuje včasné a bezpečné zastavení vozidla a evakuaci 

cestujících. 

Obvod připravenosti systému k činnosti dokáţe odhalit poruchu napájení systému, 

projevující se ztrátou elektrické energie, poruchu detekčního vedení, tedy jeho přerušení,  

a také poruchu hasicího přístroje či ovládacího ventilu (mechanické části akčního členu), 

projevující se úbytkem tlaku hasícího média. S vysokou pravděpodobností tento obvod také 

odhalí případné naindukování napětí na elektromagnetu akčního členu, neboť k rozepnutí 

kontaktu tohoto obvodu stačí menší magnetická síla neţ k otevření ventilu. Vzájemným 

zkratem několika vinutí elektromagnetu k poruše nedojde, neboť funkce elektromagnetu 

bude zachována, bude pouze vyvíjená niţší síla.  Neboť obvod připravenosti systému 

k činnosti, zálohuje svou činností obvod signalizace poţáru, nebo jej částečně nahrazuje, 

uvaţuji, ţe dochází k detekci závad také na obvodu signalizace. 

Diagnostickým pokrytím rozumíme podíl na sníţení pravděpodobnosti nebezpečných 

poruch prvků systému v důsledku provádění automatických diagnostických testů. V našem 

případě provádí diagnostiku systému právě obvod signalizace připravenosti systému 

k činnosti (kontrolní obvod), a to nepřetrţitě.  

Diagnostické pokrytí můţeme také vyjádřit jako poměr odhalitelných nebezpečných 

poruch ke všem nebezpečným poruchám, které se v systému mohou vyskytnout. Tento 

poměr lze také vyjádřit pomocí intenzit nebezpečných poruch na jednotlivých blocích 
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systému, které jsem určil dříve (kapitola 4.5.4.). Diagnostické pokrytí tedy můţeme vyjádřit 

následujícím vztahem (5): 

   
    

         
 (5) 

Kde:    je diagnostické pokrytí systému [-] 

     je intenzita diagnostikovaných nebezpečných poruch [h-1] 

          je intenzita všech poruch systému [h-1] 

Zrekapitulujeme-li si, na kterých prvcích dojde k odhalení případné nebezpečné poruchy, 

zjistíme, ţe obvod připravenosti systému k činnosti je s vysokou pravděpodobností schopen 

odhalit případné poruchy na všech blocích systému, kromě prvku rozvodu hasicího média. 

K odhalení poruchy by tedy mělo dojít při poruše napájení, akčního členu, detekce poţárů, 

hasicího přístroje a signalizace poţáru. Intenzity poruch všech prvků spadají do úrovně 

integrity bezpečnosti SIL2. Cílová intenzita nebezpečných poruch je tedy pro kaţdý z těchto 

prvků 1,9.10-11 h-1. Můţeme tedy psát: 

   
    

         
 

                

                   
 

Kde:    je diagnostické pokrytí systému [-] 

     je intenzita diagnostikovaných nebezpečných poruch [h-1] 

          je intenzita všech poruch systému [h-1] 

    je intenzita poruch bloku napájení [h-1] 

    je intenzita poruch akčního členu [h-1] 

    je intenzita poruch detekční soustavy [h-1] 

    je intenzita poruch signalizace [h-1] 

      je intenzita poruch příručního hasicího přístroje [h-1] 

    je intenzita poruch rozvodu hasicího média [h-1] 

Jelikoţ intenzity poruch jednotlivých prvků systému jsou shodné, coţ vychází 

z poţadavků na integritu bezpečnosti, můţeme tento vztah zjednodušit následovně: 

   
       
       

 
 

 
           

Kde:    je diagnostické pokrytí systému [-] 

       je intenzita poruch prvků kategorie integrity bezpečnosti SIL2 [h-1] 
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Z výpočtu tedy vyplývá, ţe více neţ 80% nebezpečných poruch hasícího systému, tedy 

poruch, které mohou ovlivnit jeho správnou funkci, bude diagnostikováno. Tato vlastnost 

systému tedy sniţuje o 80% riziko, ţe dojde k selhání systému, bude-li jeho funkce 

vyţadována. Výsledná pravděpodobnost, ţe dojde k selhání systému bude tedy velice malá, 

téměř zanedbatelná. Dalo by se říci, ţe selhání systému, během jeho ţivotnosti bude téměř 

vyloučeno. 

Vzhledem k tomu, ţe rozvod hasícího média je ve své podstatě potrubní rozvod 

opatřený tryskami, je málo pravděpodobné, ţe se na něm projeví závada vedoucí k selhání 

systému. K selhání systému vede pouze případné protrţení či zdeformování (promáčknutí) 

potrubí mimo chráněné prostory. Dojde-li k protrţení v chráněném prostoru dojde maximálně 

k vyřazení části rozvodu, tedy médium nebude rozváděno po celém chráněném prostoru. 

Rozvod by však měl být uspořádán tak, aby docházelo k překrývání ošetřovaných prostorů 

(viz kapitola 5.11). Výpadkem jedné části rozvodu tak nebude médiem přímo ošetřen pouze 

malý prostor. Vzhledem k vlastnostem hasícího média, které chráněný prostor vyplňuje, však 

dojde k rozšíření i na tento prostor. Toto je však omezeno vlastností chladící soustavy 

motoru, neboť ventilátor chladící soustavy protlačuje vzduch skrz motorový prostor vozidla. 

Řídící jednotka pohonu chlazení by tak měla být spojena s hasícím systémem, a v případě 

jeho aktivace, by měla přerušit pohon ventilátoru chlazení. 

5.4. Spolehlivost hasicího systému 

Spolehlivost mnou navrhovaného systému posoudím pomocí metody FTA, tedy stromu 

poruch. Systém plní v zásadě dvě funkce, a to jednak signalizaci a detekci poţárů, a také 

hašení poţárů. Uvaţuji při tom, ţe k poruše celého systému dojde tehdy, dojde-li k poruše 

obou z těchto funkcí.  

V stromu poruch jsou uvedeny poţadavky na cílovou pravděpodobnost nebezpečné 

poruchy pro jednotlivé závady či bloky systému. Tato pravděpodobnost je shodná 

s poţadovanou pravděpodobností poruchy po 6 letech provozu systému. 

Jelikoţ se blok akčního členu systému skládá ze dvou principiálně a funkčně odlišných 

částí, je třeba jej pro určení spolehlivosti rozdělit. Protoţe pravděpodobnost vzniku poruchy 

je dána pro celý blok akčního členu, musíme dopočíst tuto pravděpodobnost pro jednotlivé 

části.  

Tyto dvě části jsou vzájemně propojeny sériově. Pro sériové řazení platí: 
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                   (6) 

Kde:      je pravděpodobnost poruchy akčního členu [-] 

       je pravděpodobnost, ţe nedojde k  poruše na jednotlivých prvcích akčního 

členu [-] 

Při výpočtu předpokládám, ţe pravděpodobnost poruchy se řídí exponenciálním 

rozdělením, neboť se jedná o elektronický systém. Budeme-li uvaţovat, ţe pravděpodobnost 

poruch se dělí mezi prvky rovnoměrně, je tedy u obou prvků shodná. Rovnoměrné dělení 

poruch je v těchto případech doporučováno také normou ČSN EN 61508. Můţeme tedy psát: 

                      

                 

Do rovnice dosadíme vztah pro pravděpodobnost výskytu nebezpečné poruchy bloku 

akčního členu: 

                   

               

             

   
 

 
   (7) 

Intenzitu poruch jednotlivých prvků bloku akčního členu tedy určíme: 

   
 

 
 

         

 
           

Kde:    je intenzita poruch jednotlivých prvků [h-1] 

   je intenzita poruch akčního členu [h-1] 

  

Kaţdý z prvků akčního členu, tedy elektromagnet a ovládací ventil, pracuje s intenzitou 

poruch 9,5.10-12 h-1. Jelikoţ je poloviční intenzita poruch, bude poloviční také 

pravděpodobnost vzniku poruchy. Pro tyto prvky tedy bude pravděpodobnost vzniku 

nebezpečné poruchy 5.10-7. 
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Pro sestrojení stromu poruch dále potřebujeme znát hradla, reprezentující vzájemné 

logické vazby mezi prvky, které vzájemně spojují, pro tvorbu vrcholové události. Vrcholovou 

událostí stromu poruch je tzv. „top jev“. V našem případě se jedná o celkové selhání 

systému, tedy selhání funkce hašení a zároveň selhání funkce signalizace. 

Jednotlivé poruchy, které mohou vést k selhání systému, jsou vzájemně spojovány 

hradly. Hradlo „and“ reprezentuje stav, kdy, aby došlo k selhání funkce daného prvku, musí 

dojít k selhání všech jeho částí. Toto hradlo tedy reprezentuje paralelní vazbu mezi prvky, 

neboť k selhání celku musí dojít k selhání všech jeho částí (větví). Pro paralelní řazení platí, 

ţe pravděpodobnost poruchy systému je dána součinem pravděpodobnosti poruch 

jednotlivých prvků. Co se týče bezporuchovosti, dopočte se jako doplněk k pravděpodobnosti 

poruchy, tedy: 

             

 

   

                                                                                                                      

Kde:      je bezporuchovost soustavy [-] 

       je pravděpodobnost poruchy jednotlivých členů soustavy [-] 

Hradlo „or“ naopak reprezentuje stav, kdy pro selhání systému stačí, selţe-li některá 

z jeho částí. Toto hradlo tedy reprezentuje sériové řazení prvků. Jak jiţ bylo uvedeno,  

pro výpočet bezporuchovosti sériově řazených prvků platí, ţe je rovna součinu jednotlivých 

bezporuchovostí, tedy: 

           

 

   

                                                                                                                              

Kde:      je bezporuchovost soustavy [-] 

       je bezporuchovost jednotlivých členů soustavy [-] 

Nyní jiţ můţeme přistoupit k sestavení stromu poruch hasicího systému. Jak bylo 

uvedeno, vrcholovou událostí, kterou uvaţujeme, je selhání tohoto systému. Jelikoţ systém 

obsahuje dvě funkce, a to funkci hašení a funkci signalizace, je třeba tyto funkce vzájemně 

spojit hradlem. Jelikoţ selháním systému rozumíme stav, kdy nedojde ani k hašení,  

ani k signalizaci poţáru, budou tyto stavy vzájemně spojeny hradlem „and“. Kompletní strom 

poruch systému je uveden na následujícím obrázku (obr. 22).  
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Obrázek 22 Strom poruch hasícího systému 

Ve stromu poruch jsou uvedeny pravděpodobnosti výskytu jednotlivých událostí. Tyto 

pravděpodobnosti byly získány, jak jiţ bylo uvedeno, pomocí diagramu rizika, a odpovídají 

tedy pravděpodobnosti výskytu nebezpečných poruch po 6 letech provozu systému. 

Pravděpodobnosti vzniku poruch jednotlivých funkcí systému tedy můţeme zapsat 

následujícími vztahy (rovnice 10 a 11). Pro zjednodušení zápisu a snadnější orientaci  

ve vztazích, přiřadím jednotlivým blokům systému pořadové čísla. Čísla (indexy) s bloky, 

které reprezentují, uvádí následující tabulka (tabulka 10). 
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Tabulka 10 Označení prvků hasícího systému 

Prvek systému Index 

Napájení 1 

Detekce požáru 2 

Elektromagnet 3 

Signalizace 4 

Ovládací ventil 5 

Hasicí přístroj 6 

Při výpočtu budu předpokládat, ţe intenzita poruch hasicího přístroje je rovna intenzitě, 

dle určené kategorie integrity bezpečnosti. Jak jiţ bylo řečeno, hasicí přístroj podléhá  

ze zákona pravidelným revizím. Předpokládám proto, ţe intenzita nebezpečných 

nezjištěných poruch bude ve skutečnosti niţší, neţ je intenzita dle kategorie integrity 

bezpečnosti SIL2. 

Pravděpodobnost selhání funkce hašení je tedy dána vztahem: 

                                      (10)  

Kde:       je pravděpodobnost nebezpečné poruchy funkce hašení [-] 

       je pravděpodobnost, ţe na daném prvku porucha nenastane [-] 

Obdobný vztah můţeme napsat také pro selhání funkce signalizace: 

                                (11) 

Kde:       je pravděpodobnost nebezpečné poruchy funkce signalizace [-] 

       je pravděpodobnost, ţe na daném prvku porucha nenastane [-] 

Přičemţ vztah mezi pravděpodobností poruchy a pravděpodobnosti, ţe k poruše 

nedojde, platí (viz vzah 3): 

            (3) 

Kde:      je pravděpodobnost vzniku poruchy [-] 

      je pravděpodobnost, ţe porucha nenastane [-] 

Pravděpodobnost, ţe dojde k výskytu nebezpečné poruchy na prvcích hasícího 

systému, tedy k selhání jedné z funkcí můţeme vyjádřit vztahem (12):  
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                 (12) 

Kde:      je pravděpodobnost selhání hasícího systému [-] 

       je pravděpodobnost selhání funkce hašení [-] 

       je pravděpodobnost selhání funkce signalizace [-] 

Jelikoţ hasící systém je elektronickým systémem, předpokládám,  

ţe se pravděpodobnost vzniku poruchy tohoto systému řídí exponenciálním rozdělením.  

Toto rozdělení lze definovat vztahem 13 (úprava vztahů 2 a 3): 

             (13) 

Kde:      je pravděpodobnost vzniku poruchy [-] 

   je intenzita poruch [h-1] 

   je doba, v které chceme pravděpodobnost vzniku poruchy určit [h] 

Z tohoto vztahu je patrno, ţe exponenciální rozdělení má pouze jeden parametr. Lze jej 

tedy zcela popsat pomocí intenzity poruch. Intenzitu nebezpečných poruch systému tedy 

můţeme určit z pomocí tohoto vztahu pravděpodobnosti selhání systému. Tento vztah je 

však třeba nejprve upravit do následující podoby (14): 

              

                 

   
          

 
                                                                                                                          

Kde:      je pravděpodobnost vzniku poruchy [-] 

   je intenzita poruch [h-1] 

   je doba, v které chceme pravděpodobnost vzniku poruchy určit [h] 

Dosazením pravděpodobnosti selhání systému do tohoto vztahu, určíme intenzitu 

nebezpečných poruch. Pravděpodobnost selhání systému je určena za předpokladu 

ţivotnosti sytému 6 let. Do rovnice (14) tedy dosadíme počet hodin odpovídající 6 letům. 
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Intenzita nebezpečných poruch systému je tedy velice malá. Vyuţijeme-li známého 

vztahu mezi intenzitou poruch a střední dobou mezi poruchami, můţeme tuto dobu určit.  

Pro exponenciální rozdělení platí, ţe intenzita poruch je převrácenou hodnotou střední doby 

mezi poruchami. Střední dobu mezi výskytem nebezpečných poruch vedoucích k selhání 

systému tedy můţeme určit (15): 

  
 

 
 

 

                       (15) 

Kde:   je střední doba mezi nebezpečnými poruchami systému [h] 

   je intenzita nebezpečných poruch systému [h-1] 

Z tohoto vyplývá, ţe výskyt nebezpečné poruchy na systému je prakticky vyloučen.  

To však za předpokladů spolehlivostních parametru prvků systému odpovídajících určeným 

kategoriím integrity bezpečnosti. Skutečný průběh spolehlivostních charakteristik systému je 

moţno určit pouze na základě spolehlivostních zkoušek tohoto systému. 

Ze znalosti intenzity nebezpečných poruch systému, můţeme určit průběh 

pravděpodobnosti vzniku nebezpečné poruchy v čase. Tato pravděpodobnost určená  

v jednotlivých letech ţivotnosti systému, a její doplněk, tedy pravděpodobnost, ţe porucha 

nenastane, se vzhledem k hodnotě intenzity poruch v čase příliš nemění. Jejich vykreslování 

či uvádění by tedy bylo neúčelné (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy po 6 letech 

je 1,4.10-11). 

5.5. Spolehlivost systému kontroly teploty brzd 

Podobně jako u hasicího systému, můţeme určit spolehlivost systému kontroly teploty 

brzd. Tento systém se skládá ze tří prvků, jeţ jsou vzájemně spojeny z hlediska spolehlivosti 

sériově. Řazení prvků tohoto systému z hlediska spolehlivosti je na následujícím obrázku 

(obr. 23). 

 

Obrázek 23 Logické řazení prvků systému kontroly teploty brzd 

Pravděpodobnost vzniku poruchy systému kontroly teploty brzd tedy zjistíme, jako 

doplněk do 1 k součinu pravděpodobností, ţe daná porucha nenastane, tedy (viz  

rovnice 16): 
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                         (16) 

Kde:      je pravděpodobnost vzniku poruchy systému [-] 

       je pravděpodobnost, ţe na jednotlivých prvcích systému porucha 

nenastane [-] 

   je předpokládaná ţivotnost systému [h] 

Podobně jako v předchozím případě pro usnadnění zápisu přiřadím jednotlivým indexům 

prvek systému. Jelikoţ však všechny prvky systému byly přiřazeny do kategorie integrity 

bezpečnosti SIL1, cílová intenzita poruch je u všech prvků shodná, a to         . Zápis, 

pro určení pravděpodobnosti poruchy, tak můţeme zjednodušit: 

                          

                          

                 (17) 

Podobně jako v předchozím případě uvaţuji teoretickou dobu ţivotnosti systému 6 let. 

Jak jiţ bylo řečeno, jedná se o teoretickou dobu ţivotnosti vozidel, kdy po uplynutí této doby 

prochází vozidla, jsou-li určena k dalšímu provozu, modernizací. Předpokládám proto,  

ţe po této době dojde také k modernizaci systému. Dosazením do výše uvedeného vzorce 

intenzity poruch a počtu hodin, které odpovídají 6 letům, získáme pravděpodobnost,  

ţe po 6 letech dojde k výskytu nebezpečné poruchy systému kontroly teploty brzd. 

                            
                    

Určením pravděpodobnosti vzniku poruchy v jednotlivých letech stáří systému, zjistíme 

opět průběh této pravděpodobnosti v čase. Pravděpodobnost poruchy, a její doplněk, tedy 

bezporuchovost, v jednotlivých letech, je uvedena v následující tabulce (tabulka 11). 

Tabulka 11 Průběh spolehlivostních parametrů systému kontroly teploty brzd v čase 

Stáří systému [let] 0 1 2 3 4 5 6 

Pravděpodobnost 
poruchy [-] 

0,000000 0,000005 0,000010 0,000015 0,000020 0,000025 0,000030 

Pravděpodobnost, 
že porucha 

nenastane [-] 
1,000000 0,999995 0,999990 0,999985 0,999980 0,999975 0,999970 
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Průběh pravděpodobnosti, ţe k nebezpečné poruše nedojde, je uveden na následujícím 

grafu (obr. 24). Průběhem této pravděpodobnosti je proloţena spojnice trendu, a pomocí ní, 

vyuţitím metody nejmenších čtverců, je tento průběh popsán rovnicí. 

 

Obrázek 24 Průběh pravděpodobnosti, že nebezpečná porucha systému kontroly teploty brzd nenastane 

Z rovnice popisující průběh pravděpodobnosti je patrno, ţe intenzita poruch celého 

systému dosahuje hodnoty               . Pro výpočet intenzity poruch vztaţené  

na hodinu provozu systému, musíme vydělit tuto hodnotu počtem hodin v roce. Výsledná 

intenzita poruch systému kontroly teploty brzd je tedy                 . Bezporuchovost 

systému kontroly teploty brzd lze tedy popsat vztahem 18. 

             
      (18) 

Je patrno, ţe bezporuchovost systému kontroly teploty brzd klesá rychleji neţ 

bezporuchovost hasícího systému. Nutno však poznamenat, ţe tato charakteristika byla 

vypočtena za předpokladu nepřetrţitého provozu systému. Systém kontroly teploty brzd je 

však v činnosti pouze po dobu provozu vozidla. Hasící systém je naopak funkční nezávisle 

na době provozu vozidla. Z toho vyplývá, ţe průběhy jednotlivých bezporuchovostí v čase si 

budou více podobny. 

U systému kontroly teploty brzd je opět moţno z vypočtené intenzity poruch určit střední 

dobu mezi poruchami. Výpočet proběhne obdobně jako u automatického hasícího systému. 

Střední dobu mezi poruchami tedy určíme: 
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Kde:   je střední doba mezi poruchami systému [h] 

   je intenzita poruch systému [h-1] 

Střední doba mezi nebezpečnými poruchami systému kontroly teploty brzd je tedy více 

neţ 200 000 let. Z toho je zřejmé, ţe je téměř vyloučeno, abychom se za dobu ţivotnosti 

systému setkali s výskytem nebezpečné poruchy. To však za předpokladu, jak jiţ bylo výše 

uvedeno, ţe systém bude pracovat po dobu ţivotnosti nepřetrţitě, a také za předpokladu,  

ţe kaţdý prvek systému bude vyhovovat spolehlivostním parametrům dle určených kategorií 

integrity bezpečnosti. 

5.6. Návrh intervalů údržby 

Ze spolehlivostních charakteristik a střední doby mezi poruchami můţeme přibliţně určit 

intervaly údrţby, respektive revize systému. Přesné určení těchto intervalů by bylo závislé  

na výsledcích případných zkoušek spolehlivosti systému. 

Z charakteristiky bezporuchovosti hasícího systému je zřejmé, ţe se pravděpodobnost 

vzniku nebezpečné poruchy systému v čase příliš nemění. Totéţ platí také o systému 

kontroly teploty brzd. Dané charakteristiky však platí pouze pro výskyt nebezpečných poruch. 

Celková intenzita poruch obou systému bude samozřejmě vyšší. Podobně se zvýší také 

pokles bezporuchovosti systému. Přesný průběh křivky bezporuchovosti se však nedá 

předem určit. Určení průběhu spolehlivosti můţe proběhnout aţ na základě zkoušek 

systému, či jeho jednotlivých prvků. Na základě těchto informací lze poté také navrhnout 

intervaly údrţby systému. 

Jelikoţ základ hasícího systému, tedy příruční hasící přístroj podléhá pravidelným, 

kaţdoročním revizím, podobně jako samotné vozidlo (vozidla pro MHD podléhají kaţdoroční 

technické prohlídce), doporučuji provádět i kaţdoroční revizi, respektive údrţbu systému.  

Ta by spočívala v kontrole signalizace, akčního členu, kontaktů a detekčního vodiče.  

V případě systému kontroly teploty brzd by se obdobně kontrolovaly jeho jednotlivé části. 

Takto prováděnými prohlídkami, bychom udrţeli spolehlivost systémů na  vysoké úrovni. 

Samozřejmostí je, ţe automatický hasící systém bude podléhat prohlídce také po jeho 

případné aktivaci. V případě prohlídky po aktivaci systému je potřeba zejména opravit  

či vyměnit poškozenou část detekčního vodiče a doplnit hasicí médium, respektive vyměnit 
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příruční hasicí přístroj za nový. Také je třeba provést kontrolu rozvodu hasícího média  

a zejména doplnit a nasadit ochranné čepičky na trysky hasícího média. 

5.7. Návrh akčního členu hasicího systému 

Ovládaní mnou navrhovaného systému bude prováděno elektricky. Pneumatický systém 

detekce znesnadňuje údrţbu vozidla a celého systému. Vzhledem k průřezům pouţitým  

u hasicích přístrojů, a také pouţívaných u stávajících hasících systémů pro autobusy (6 mm, 

12 mm, popř. ¼´ či ½´) volím jako dostatečný průtokový průřez akčním členem kruhový 

průřez o průměru 14 mm. Při tomto průřezu by nemělo v akčním členu docházet 

k omezování průtoku hasicího média. 

Jelikoţ se tlaky u hasicích přístrojů uvádí v barech, uvádím v práci tlaky právě v těchto 

jednotkách. Totéţ platí o tlacích uváděných výrobci hasících systémů.   

Určení plochy průřezu  

  
    

 
 

     

 
         (19) 

Kde:      je plocha průřezu [mm2] 

   je průměr poţadovaného kruhového průřezu [mm] 

Průměr dříku ventilu volím 8 mm. Dřík ventilu nám bude omezovat průtok ventilem, 

abychom zachovali poţadovaný průtokový průřez, musí minimální průměr otvoru ventilu být: 

  
 

 
    

    
   (20) 

    
   

 
   

   
     

 
             

Kde:    je poţadovaná plocha průřezu [mm2] 

    je průměr otvoru ventilu [mm] 

    je průměr dříku ventilu [mm] 

Z důvodu lepších těsnících vlastností volím kuţelový tvar ventilu. Dolní (menší) průměr 

ventilu tedy volím 16 mm. Sklon ploch ventilu volím 45°, při tloušťce ventilu 5 mm bude tedy 

velký průměr ventilu 26 mm. Malý průměr otvoru pro ventil poté volím 18 mm. 
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Při otevřeném ventilu působí na plochy ventilu tlak hasícího média. Výslednice tlakových 

sil se prakticky rovná tlakové síle působící na rozdílu ploch ventilu, tedy na ploše dříku 

ventilu. Danou sílu tedy určíme (21). 

  
  

    
 

 
    

    

 
             (21) 

Kde:   
  je výslednice tlakových sil za působení kontrolního tlaku práškových 

hasicích přístrojů [N] 

     je průměr dříku ventilu [mm] 

    je kontrolní tlak práškových hasicích přístrojů [26 bar = 2,6 MPa] 

Při pracovním tlaku hasicího média daná síla bude: 

  
 
 

    
 

 
    

    

 
             

Kde:   
 
 je výslednice tlakových sil za působení pracovního tlaku hasícího média [N] 

    je průměr dříku ventilu [mm] 

    je pracovní tlak práškových hasicích přístrojů [16 bar = 1,6 MPa] 

Z katalogu společnosti Alcomex Springs works s.r.o. volím jako přítlačnou pruţinu 

tlačnou pruţinu s drátem kruhového průřezu a následujících parametrů: 

Průměr drátu pruţiny:            

Střední průměr pruţiny:             

Volná délka pruţiny:           

Délka při maximální dovolené deformaci:              

Tuhost pruţiny:                

Vzhledem ke konstrukci ventilu, délka pruţiny při předpětí je 17 mm. Síla, kterou pruţina 

tlačí ventil do sedla, je tedy: 

  
 
                               (22) 

Kde:   
 
 je předpětí pruţiny [N] 

   je tuhost pruţiny [N/mm] 

    je volná délka pruţiny [mm] 

    je délka pruţiny při předpětí [mm] 
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Přítlačná síla pruţiny, při otevřeném ventilu, tj. při stavu, kdy celková délka pruţiny 

poklesne na 9 mm, je: 

                                  

Kde:    je předpětí pruţiny [N] 

   je tuhost pruţiny [N.mm-1] 

    je volná délka pruţiny [mm] 

    je délka pruţiny při otevřeném ventilu [mm] 

Abych sníţil závislost systému na přívodu elektrické energie, navrhuji přídrţný píst,  

který by udrţoval otevřený ventil, protékalo-li by přes něj hasící médium. Přídrţný píst bude 

pracovat na základě rozdílu atmosférického tlaku, a tlaku proudícího hasícího média.  

V krajní poloze otevřeno ventilu působí na ventil výslednice tlakových sil a přítlačná síla 

pruţiny (obě ve shodném směru). Tyto síly musí vyváţit rozdílová tlaková síla na přídrţném 

pístu. Při výpočtu předpokládám, ţe k zavírání ventilu začne docházet při malém rozdílu 

atmosférického tlaku a tlaku média. Tento předpoklad vychází z poţadavku na vyprázdnění 

hasicího přístroje při aktivaci systému. Rozdíl tlaků, tedy volím 0,3 bar. Při výpočtu taktéţ 

zavádím zjednodušující předpoklad, ţe plochy pístu, na které působí atmosférický tlak a tlak 

hasícího média jsou si rovny. Ve skutečnosti bude plocha, na kterou působí atmosférický tlak 

o průřez dříků ventilu menší. To nám však způsobí, ţe k zavírání ventilu dojde ještě  

při niţším rozdílu tlaků, coţ je pro nás ţádoucí. Proto můţeme daný zjednodušující 

předpoklad přijmout. Nejprve tedy musíme určit výslednici tlakových sil působící na ventil při 

tlaku o 0,3 bar vyšším neţ je atmosférický. 

  
    

 

 
         

    

 
                        

Kde:   je výslednice tlakových sil [N] 

    je průměr dříku ventilu [mm] 

    je atmosférický tlak [MPa] 

    je uvaţovaný rozdíl mezi atmosférickým tlakem a tlakem hasícího média 

[MPa] 

Potřebná plocha přídrţného pístu tedy bude rovna kruhové ploše o průměru (vycházím 

z rovnováhy sil)(23): 

                   (23) 
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 (24) 

    
        

    
  

             

      
          

Kde:    je potřebná plocha pístku [mm2] 

   je výslednice tlakových sil [N] 

    je přítlačná síla pruţiny [N] 

    je tlak hasícího média [MPa] 

    je atmosférický tlak [MPa] 

    je rozdíl tlaku atmosférického a tlaku hasícího média [MPa] 

    je minimální průměr pístku [mm] 

Vzhledem k poţadavku na celkové vyprázdnění hasicího přístroje, při aktivaci systému, 

volím průměr pístku 52 mm. 

Teoretický tlak, ve kterém dojde k zavírání ventilu, tedy bude: 

   
    

 

 
   

 

 
    

    
      

    
 

 
     (25) 
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             (26) 

Kde:   je tlak při kterém začne docházet k zavírání ventilu [MPa] 

    je atmosférický tlak [MPa] 

    je přítlačná síla pruţiny [N] 

    je průměr dříku ventilu [mm] 

    je průměr pístku [mm] 

Protoţe s postupným uzavíráním ventilu, klesá i přítlačná síla pruţiny, bude docházet 

k pozvolnému uzavírání ventilu, úměrnému rychlosti poklesu tlaku. Tlak, při kterém dojde 

k celkovému uzavření ventilu, bude: 

  
      

 
     

    
      

     
    

  
 

        
 
                    

          
            

Kde:   je tlak při kterém začne docházet k zavírání ventilu [MPa] 

    je atmosférický tlak [MPa] 

    je přítlačná síla pruţiny [N] 

    je průměr dříku ventilu [mm] 

    je průměr pístku [mm] 

Po uzavření ventilu tedy v hasícím prostředku zůstane hasící prostředek o zbytkovém 

tlaku 1,159 bar, tedy oproti atmosférickému tlaku, o přetlaku přibliţně 0,15 bar (15 kPa).  

Ve skutečnosti však k uzavření ventilu dojde při niţším tlaku, neţ byl určen. Bude to dáno 

třecími odpory v těsnění pístu, které budou píst přidrţovat. 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, ovládání pístu bude provedeno elektricky, a to pomocí 

elektromagnetu. Poţadavky na elektromagnet ovládající píst jsou tudíţ následující: 

- Napájení z palubní sítě vozidla, tedy napětím 24V. 

- Umoţňovat pracovní zdvih pístu 8 mm. 

Dalším podstatným parametrem je síla, kterou musí elektromagnet vyvinout,  

aby překonal síly působící na ventil a otevřel jej. Na uzavřený píst působí mimo jiné přítlačná 

síla pruţiny. S otvírajícím se pístem však tato síla narůstá, budu tedy uvaţovat, s její 

maximální hodnotou, tedy s hodnotou, které dosahuje při stavu ventilu otevřeno,  

tedy s 54,36 N. 
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Síla elektromagnetu musí dále překonat působení tlakové síly na ventil. Dojde-li 

k pootevření ventilu, výsledná tlaková síla poklesne, neboť ventil začne být přidrţován 

proudícím hasícím médiem. Podobně po určité době začne být dále otevírán a drţen silou 

vyvozenou rozdílem tlaku na přídrţném pístku. Pro návrh elektromagnetu je však podstatná 

ta největší síla, kterou musí vyvinout. Uvaţuji proto, ţe tlaková síla se vlivem otevření ventilu 

nemění, a je tedy: 

- Při kontrolním tlaku 26 bar 

  
  

    
 

 
    

     

 
               

Kde:   
  je síla vyvozována tlakem hasícího média na ventil [N] 

    je velký průměr ventilu [mm] 

    je kontrolní tlak práškového hasicího přístroje [MPa] 

- Při provozním tlaku 16 bar 

  
 
 

    
 

 
    

     

 
             

Kde:   
 
 je síla vyvozována tlakem hasícího média na ventil [N] 

    je velký průměr ventilu [mm] 

    je pracovní tlak práškového hasicího přístroje [MPa] 

Dále působí proti pohybu ventilu setrvačná síla. Ta je závislá na hmotnosti a rychlosti 

otevírání ventilu. Hmotnost ventilu i s pístem je zhruba 0,15 kg. Poţadujeme-li,  

aby k úplnému otevření ventilu došlo v čase 0,01 s, pak tato síla bude rovna (27): 

         
 

  
      

      

     
      (27) 

Kde:    je setrvačná síla ventilu [N] 

   je hmotnost ventilu [kg] 

   je dosahované zrychlení [m.s-2] 

   je zdvih ventilu [m] 

   je čas, za který dojde k otevření ventilu [s] 

Setrvačná síla ventilu je tedy při zrychlení 80 m.s-2 rovna 12 N. Předpokládali bychom, 

ţe se ventil zcela otevře v čase 0,001 s, zrychlení by jiţ dosahovalo hodnoty 8000 m.s-2,  
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a setrvačná síla by byla 1200 N. Pro návrh elektromagnetu, však budeme uvaţovat sílu  

12 N.  

Při návrhu elektromagnetu, budeme poţadovat, aby byla vyvíjená síla vyšší, neţ jsou 

síly odporů, které musí překonat, Přebytek sily elektromagnetu pak bude vyuţíván 

k rychlejšímu otevření ventilu. Bude tedy vyuţíván k překonání vyšší setrvačné síly vlivem 

většího zrychlení. 

Celková síla, kterou musí elektromagnet vyvinout je tedy: 

        
                                (28) 

Kde:    je minimální potřebná síla elektromagnetu [N] 

    je přítlačná síla pruţiny [N] 

   
  je tlaková síla na ventil hasícího média při kontrolním tlaku [N] 

    je setrvačná síla ventilu [N] 

Výše uvedená síla byla určena za předpokladu působení kontrolního tlaku hasícího 

média na ventil. Provozní tlak hasicích přístrojů je však oproti kontrolnímu tlaku o 10 barů 

niţší. Minimální síla, kterou musí elektromagnet vyvinout, avšak ze předpokladu provozního 

tlaku hasícího média 16 barů, je: 

        
 
                            

Kde:    je minimální potřebná síla elektromagnetu [N] 

    je přítlačná síla pruţiny [N] 

   
 
 je tlaková síla na ventil hasícího média při provozním tlaku [N] 

    je setrvačná síla ventilu [N] 

Při návrhu elektromagnetu se budu řídit vyšší z těchto sil, tedy sílou za působení 

kontrolního tlaku hasicího média. Jak jiţ bylo zmíněno, je to z důvodů vyuţití přebytku síly 

pro rychlejší otevření ventilu. 

5.8. Princip činnosti akčního členu hasicího systému 

Na následujícím obrázku (obr. 25) je zobrazen model mechanické části mnou 

navrhovaného ventilu neboli akčního členu. Výkres sestavy, takto koncipovaného ventilu, 

nepřiloţen k práci. 
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Obrázek 25 Návrh konstrukce ovládacího ventilu hasícího systému ve stavu zavřeno 

Princip činnosti ventilu je následovný. Ovládací ventil je pomocí převlečné matice 

připojen k hasicímu přístroji pod stálým tlakem.  Shora tedy na plochu kuţelového ventilu 

působí tlak hasicího média, a tak přitlačuje plochu ventilu do jeho sedla. V případě aktivace 

systému dojde vlivem síly magnetického pole k otevření ventilu. Nástavec ventilu je tedy 

vtaţen do jádra ventilu. Následující obrázek (obr. 26) ukazuje ventil ve stavu otevřeno. 

 

Obrázek 26 Návrh konstrukce ventilu hasícího systému ve stavu otevřeno 

Jakmile dojde k otevření ventilu, začne hasicí médium proudit z hasicího přístroje  

do rozvodu hasící látky, přičemţ obtéká přídrţný píst ventilu. Kdyţ dojde k vyplnění rozvodu 

hasicím médiem, začne hasící médium proudit z rozvodu do prostoru poţáru. Začne tak 

probíhat hašení poţáru. Zároveň s vyplněním rozvodu hasícím médiem, dojde k nárůstu 

tlaku média v prostoru před tryskami. Tento tlak zpětně působí na píst a udrţuje tak ventil  

ve stavu otevřeno, nezávisle na elektrických obvodech systému. Ventil zůstane otevřen  
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aţ do vyprázdnění hasicího přístroje (zbytkový přetlak hasicího média v přístroji je přibliţně 

0,015 MPa).  

Orientační pevnostní analýza ventilu, v zavřeném stavu, proběhla pomocí nástroje 

pevnostní analýza aplikace Autodesk Inventor. Největší napětí zjištěné metodou konečných 

prvků v této aplikaci, při kontrolním tlaku 19 bar (tedy revizním tlaku hasicích přístrojů), bylo 

přibliţně 30 MPa. Vzhledem k tomu, ţe ventil je vyroben z oceli, kontrole vyhověl. Podobně 

největší deformace byla zhruba 0,002 mm, coţ je opět přípustné. Tyto údaje byly zjištěny při 

zatíţení kontrolním tlakem hasícího systému, tedy 19 bar. Provozní tlak média hasicího 

přístroje je 16 bar. Zjištěná deformace a maximální napětí tedy bude ve skutečnosti niţší. 

5.9. Rozmístění prvků systémů 

5.9.1. Rozmístění prvků systému kontroly teploty brzd 

Co se týče rozmístění prvků systému kontroly brzd v mnou vybraných vozidlech, jejich 

rozmístění bude podobné. Oba vozidla uţívají obdobné konstrukce brzd, respektive 

podvozku. Zástavba tohoto systému do těchto vozidel bude tedy obdobná. 

Snímače teploty brzd budou, v případě kotoučových brzd, umístěny na třemenech brzd 

v blízkosti brzdových kotoučů, eventuálně na jiných vhodných místech v blízkosti brzd. 

V případě aplikace systému na vozidlo, vybavené bubnovými brzdami, budou snímače 

teploty umístěny např. ve štítu brzdy. Informace o teplotě brzd putuje ze snímačů do řídící 

jednotky. Řídící jednotku je vhodné umístit v blízkosti stanoviště řidiče.  V obou typech 

vozidel se v blízkosti stanoviště řidiče nachází panely elektroniky. Řídící jednotka se tedy 

můţe integrovat do některého z těchto panelů. Informace o teplotě brzd je dále případně 

předávána pomocí signalizace řidiči. Signalizace můţe být provedena buď kontrolkami 

přehřátí brzd, či ukazatelem. Vzhledem k tomu, ţe teplota brzd není provozně důleţitým 

údajem, který by měl řidič neustále monitorovat, stačí pouţít signalizace pomocí kontrolky 

v případě přehřátí brzd. 

Systém by měl při tom, při pouţití signalizace teploty brzd pomocí kontrolek, rozlišovat, 

jak jiţ bylo uvedeno, tři teplotní stavy systému. Prvním z nich by byla normální teplota brzd. 

Při zvýšení teploty brzd na určitou hodnotu, by byl řidič informován o jejich přehřátí.  

Při dalším nárůstu teploty, aţ na určitou kritickou hodnotu, která se blíţí teplotě, při které 

hrozí ztráta brzdného účinku brzd, by byl řidič o této skutečnosti informován např. také 

pomocí poplachové signalizace hasicího systému.  
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Systém kontroly teploty brzd bude při tom aktivní během provozu vozidla. Systém tedy 

bude napájen z palubní sítě vozidla, přičemţ napájení, a tedy i systém bude aktivován 

pomocí spínací skříňky vozidla. 

 

5.9.2. Rozmístění prvků hasicího systému 

Co se týče automatického hasicího systému, rozmístění tohoto systému v mnou 

vybraných vozidlech bude odlišné. Rozdíl spočívá v odlišném umístění chráněných prostorů, 

tedy v uspořádání a umístění motorového prostoru a prostoru nezávislého topení.  

Shodně v obou vozidlech bude umístěna signalizace poţáru, respektive připravenosti 

systému k činnosti. Kontrolka připravenosti systému k činnosti a kontrolka poţáru budou 

umístěny na přístrojové desce ve stanovišti řidiče. Poplachová houkačka bude také umístěna 

na stanovišti řidiče, tak aby byla řidičem dobře slyšitelná. Například pod přístrojovou deskou, 

či pod panely vedle či nad stanovištěm řidiče. Poplachový signalizace bude napájena 

z palubní sítě vozidla, přičemţ jejich aktivace bude řízená spínací skříňkou vozidla. 

Signalizace bude tedy aktivní pouze v případě provozu vozidla. 

Ostatní prvky systému budou u jednotlivých vozidel, jak jiţ bylo uvedeno, rozmístěny 

odlišně v blízkosti chráněných prostorů vozidla.  

5.9.3. Rozmístění akčního členu a hasicího přístroje - Solaris Urbino 12 

Motorový prostor a prostor nezávislého vytápění jsou u tohoto typu vozidla propojeny. 

Motorový prostor se nachází v zadní levé části vozidla (motor uloţen podélně), prostor 

nezávislého topení pak v zadní části vozidlo napravo od motoru (vedle kompresoru). 

Z tohoto důvodu budou rozvod hasící látky a detekce společné pro oba chráněné prostory. 

Není vyloučeno ovšem pouţití samostatného hasícího systému pro kaţdý z těchto prostorů 

vozidla. Tato moţnost je však vhodnější pro vozidla, u nichţ jsou tyto prostory vzájemně více 

vzdáleny.  

Automatický hasící systém vozidla Solaris Urbino 12 tedy bude obsahovat pouze jeden 

zásobník hasícího média a jeden akční člen. Poţadavkem na systém je, aby objem rozvodu 

hasicího média byl co nejmenší. Proto se snaţíme umístit nádrţ hasícího systému, v našem 

případě práškový příruční hasicí přístroj, co nejblíţe chráněnému místu. U vozidla Solaris 

Urbino 12, je moţno hasicí přístroj umístit do věţe nad motorový prostor vozidla, popř. jej 

umístit do blízkosti nezávislého topení. Akční člen, bude umístěn bezprostředně na hasicím 
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přístroji. Umístění hasicího přístroje do věţe je na následujícím obrázku (obr. 27). Prostor  

ve věţi, nad motorovým prostorem, je na obr 28. 

 

Obrázek 27 Umístění hasicího přístroje a akčního členu u vozidla Solaris Urbino 12 

 

Obrázek 28 Prostor ve věži vozidla Solaris Urbino 12 

Detekční vodič, spolu s rozvodem hasicího média bude umístěn nad, respektive okolo 

motoru. Cílem je pokrýt detekcí a hasícím médiem celý motorový prostor, a zejména 

všechna kritická místa motoru, jako vstřikovací čerpadlo, soustava přeplňování, spouštěč, 

alternátor a další. V prostoru nezávislého topení (tedy ve společném prostoru) bude rozvod  

a detekce provedena obdobně, jako v případě motoru. 
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5.9.4. Rozmístění akčního členu a hasicího přístroje - Irisbus  

Citelis 12 M Standart 

Motorový prostor tohoto vozidla je umístěn v zadní části vozidla, přičemţ motor je uloţen 

příčně. Prostor nezávislého topení vozidla Irisbus Citelis je od motorového prostoru oddělen. 

Nezávislé topení se nachází na levé straně vozidla před zadní nápravou. Prostor 

nezávislého topení a motorový prostor jsou tak od sebe vzájemně poměrně značně 

vzdáleny.  

Vzájemná vzdálenost mezi chráněnými prostory komplikuje aplikaci automatického 

hasicího systému do tohoto vozidla. Nabízí se nám několik moţností. 

S ohledem na poţadavek, na co nejmenší objem rozvodu hasící látky, je jednou 

z moţností umístit zásobník hasící látky (hasicí přístroj) s akčním členem mezi chráněné 

prostory. Tyto prvky je moţno umístit například pod sedadla cestujících za zadní nápravu, 

respektive pod podlahu v tomto prostoru. Toto řešení však nabízí 2 varianty provedení. 

Jednou je společný akční člen a rozvod hasiva. V tomto případě, dojde-li k aktivaci systému, 

detekcí poţáru v motorovém prostoru, bude hasícím médiem ošetřen i prostor nezávislého 

topení a naopak. Signalizace poţáru by tedy byla také společná.  

Druhou moţností pouţít 2 nezávislé akční členy, detekční vodiče a rozvody hasiva. 

Jeden akční člen s rozvodem média a detekčním vodičem by pak zajišťoval motorový 

prostor, druhý pak prostor nezávislého topení. Tato varianta však „plýtvá“ hasícím médiem. 

V případě aktivace systému v prostoru nezávislého topení by do tohoto prostoru bylo 

zavedeno veškeré hasící médium hasicího přístroje. Jak bylo uvedeno výše, předpokládáme 

pouţití práškového hasicího přístroje s hmotností náplně 9 kg. Tento objem hasicího média 

by tedy vyplnil prostor nezávislého topení o objemu zhruba 0,5 m3. Tato varianta by také 

vyţadovala zdvojení signalizace připravenosti systému k činnosti. Kaţdý akční člen by měl 

mít vlastní kontrolku připravenosti k činnosti. To umoţňuje kontrolovat připravenost těchto 

nezávislých okruhů, a v případě vypuknutí poţáru identifikovat poškozený prostor (kontrolka 

daného prostoru zhasne). Poplachová signalizace můţe být pak pro oba obvody společná. 

Z hlediska vyuţití hasícího média, se lepší variantou umístění, jeví oddělení systému  

pro motorový prostor a prostor nezávislého topení. Vozidlo tedy bude obsahovat dva 

nezávislé systémy, které budou vyuţívat společné poplachové signalizace. 
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Jelikoţ prostor nezávislého topení je poměrně malý, lze jej ošetřit přibliţně 2 kg hasícího 

prášku. O tento objem by pak mohl být sníţen objem hasícího média určeného pro motorový 

prostor. 

Hasicí přístroj pro ochranu prostoru nezávislého topení, spolu s akčním členem,  

je moţno v případě 2 či 3 kg přístroje, umístit přímo do chráněného prostoru. Minimalizuje se 

tak objem rozvodu hasící látky. 

Umístění hasicího přístroje a akčního členu pro motorový prostor můţe být provedeno 

opět pod podlahu či pod sedadly pro cestující (akčním členem směrem k chráněnému 

prostoru) v zadní části vozidla, či nad motorový prostor (ať uţ v prostoru zadního skla vozidla 

či v prostoru vzduchových tunelů). Takto opět minimalizujeme objem rozvodu hasícího 

média. Rozvod média a detekce poţáru je provedena opět v okolí motoru tak, aby došlo 

k pokrytí celého prostoru, zejména kritických částí. 

Takto rozmístěný systém, respektive pouţití dvou nezávislých systému vyţaduje opět 

pouţití dvou nezávislých signalizací připravenosti systému k činnosti, a to z důvodu případné 

identifikace místa vzniku poţáru. Toto je u systému pro vozidla Irisbus Citelis podstatnou 

vlastností, neboť chráněné prostory jsou od sebe odděleny. Takto uspořádané prvky 

systému jsou na následujícím obrázku (obr. 29): 

 

Obrázek 29 Umístění hasicího přístroje a akčního členu na vozidle Irisbus Citelis 12 M Standart 

5.10. Možné úpravy hasicího systému 

Variantně lze do hasícího systému aplikovat i jiných principů detekce. Druhým 

nejrozšířenějším systémem poţární detekce je pneumatický systém. V tomto případě je 

detekčním vodičem uzavřená polyamidová hadička, vyplněná inertním stlačeným plynem, 

např. dusíkem. V našem případě lze tedy nahradit detekční vodič touto hadičkou, přičemţ 

spínání obvodu systému by se dělo pomocí kontaktu, řízeného tlakem plynu v hadičce. Tlak 
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plynu v hadičce by udrţoval kontakt trvale ve stavu rozpojeno, v případě poklesu tlaku 

v detekčním vodiči (hadičce) by došlo k sepnutí kontaktu, uzavření obvodu, a tedy aktivaci 

systému. Systém v této úpravě je uveden na následujícím obrázku (obr. 30). 

 

Obrázek 30 Schéma systému v úpravě využívající pneumatického principu detekce 

Obdobně by se pomocí elektromagnetického relé či tyristoru mohlo realizovat ovládání 

systému pomocí jiných snímačů, např. teplotních čidel, snímačů kouřů apod. Toto provedení 

však vyţaduje jiţ řídící jednotku, čímţ se zvyšuje sloţitost systému, a tedy náchylnost 

k poruše. To platí i pro provedení vyuţívající pneumatickou detekci. Také dochází ke sníţení 

diagnostického pokrytí systému, neboť v tomto zapojení není obvod připravenosti systému 

k činnosti schopen diagnostikovat poruchy na detekční soustavě systému. Diagnostické 

pokrytí tak v tomto zapojení dosahuje hodnoty pouze hodnoty 2/3. Popřípadě lze realizovat 

také ruční ovládání systému pomocí elektrického signálu. 

Z výše popsaných moţností provedení systému vyniká další výhoda takto 

koncipovaného systému. A to jeho modulárnost a variantnost provedení. Takto postavený 

systém lze tedy přizpůsobit vozidlu, ve kterém má být pouţit, a také poţadavkům 

provozovatele.  

Akční člen systému je navrţen pro revizní tlak přístroje 19 bar. Jako základ lze tedy 

pouţít přístroje pracující s tímto tlakem či niţším. Akční člen by se však dalo přepracovat  

i pro vyšší tlaky (výpočet přídrţného pístu a elektromagnetu proběhl pro kontrolní tlak 

přístrojů 26 bar). Získáváme tak i moţnost výběru hasících prostředků, dle poţadavků 

provozovatele vozidla. 



85 

5.11. Návrh rozvodu hasicího média 

Návrh rozmístění trysek hasícího média vyţaduje přesnou znalost rozměrových poměrů 

v chráněných prostorech, a také přesné uspořádání prvků na vozidle. Tento návrh tedy 

vyţaduje podrobnou znalost konstrukce vozidla, proto jej nejsem schopen provést z hlediska 

nedostatku informací zejména o rozměrech vozidla. V této kapitole však uvedu pravidla, 

kterými by se takový návrh řídil. 

Pro zjednodušení výpočtu budu předpokládat, ţe trysky jsou pravidelně rozmístěny,  

a působí kolmo na rovinu rovnoběţnou se středy trysek. Trysky budou obdobné jako  

u systému Forrex. Trysky mají konstantní kuţel rozprašování média, přičemţ profil 

rozprašování je plný. Úhel rozprašování trysek je např. u systému Forrex 120°. Pro poloměr 

ošetřované plochy můţeme psát: 

        (29) 

Kde:   je poloměr ošetřované plochy [mm] 

   je vzdálenost plochy od středu trysky [mm] 

   je úhel rozprašování trysky [°] 

 

Obrázek 31 Ošetřované plochy při čtvercovém uspořádání trysek 

Na obrázku 31 vidíme vzdálenostní poměry při čtvercovém uspořádání trysek. Jelikoţ 

poţadujeme, aby došlo k pokrytí hasicím médiem celé plochy, úhlopříčka mezi středy trysek 

musí být maximálně rovna součtu poloměru. Jelikoţ uvaţujeme působení média na rovinu 

rovnoběţnou s rovinou vedenou tryskami, při současné kolmosti osy trysek na tuto rovinu, 

plochy ošetřované tryskami jsou kruhové o shodném poloměru plochy. Pro určení 

vzdálenosti mezi tryskami tedy můţeme psát: 
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         (30) 

Kde:   je úhlopříčná vzdálenost mezi středy trysek [mm] 

   je poloměr ošetřované plochy [mm] 

   je součinitel bezpečnosti [-] 

Součinitel bezpečnosti je do výpočtu zahrnut z důvodu zajištění pokrytí hasicím médiem 

prostoru ve středu mezi tryskami. Součinitel bezpečnosti by se měl pohybovat v intervalu 

0,90 – 0,98. Při hodnotě součinitele bezpečnosti přibliţně 0,7 bude vzdálenost mezi tryskami 

rovna poloměru ošetřované plochy tryskami (   ).  

Vzdálenost mezi tryskami můţeme vypočíst např. pomocí Pythagorovy věty: 

          (31) 

         

   
  

 
  

Kde:   je vzdálenost mezi tryskami [mm] 

   je úhlopříčná vzdálenost mezi středy trysek [mm] 

Obdobně můţeme určit vzdálenosti mezi tryskami uspořádanými do trojúhelníku. Tato 

situace je zobrazena na obr. 32. 

 

Obrázek 32 Ošetřované plochy při uspořádání trysek do trojúhelníku 

Jelikoţ se jedná o rovnostranný trojúhelník, můţeme vztah mezi poloměrem opsané 

kruţnice, který je shodný s poloměry tryskami chráněného prostoru, a vzdáleností mezi 

tryskami popsat rovnicí: 
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    (32) 

Kde:   je součinitel bezpečnosti [-] 

   je poloměr plochy ošetřené hasicím médiem [mm] 

   je vzdálenost mezi tryskami [mm] 

Součinitel bezpečnosti se pohybuje jako v předchozím případě v intervalu 0,90-0,98. 

Úpravou této rovnice získáváme vztah 33. 

  
     

  
  (33) 

Kde:   je součinitel bezpečnosti [-] 

   je poloměr plochy ošetřené hasicím médiem [mm] 

   je vzdálenost mezi tryskami [mm] 

Ve skutečnosti však trysky na chráněnou plochu mohou působit i pod různými úhly. 

Plocha, kterou tvoří hasicí médium, má pak tvar elipsy. Výpočet rozmístění takto 

koncipovaných trysek je pak značně sloţitější.  

Trysky rozmisťujeme na vozidle tak, aby se prvky chráněné soustavy, které jsou nejvíce 

ohroţeny z hlediska vzniku poţáru, jako např. prvky palivové soustavy, alternátor apod., 

nacházely v prostoru pokrytém médiem z více trysek. Tyto plochy jsou na obrázcích 

vyznačeny šrafami. Dochází tak k lepšímu pokrytí nejohroţenějších míst, a také jistému 

„zálohování“, v případě nefunkčnosti některých trysek. 

5.12. Snížení rizika vzniku požáru 

V kapitole 3 jsem pomocí metody příčin a důsledků zjistil kritická místa pro vznik poţáru 

na vozidle. Výsledkem metody jsou hodnoty, kterými je ohodnocena míra výskytu poţárů, 

tedy riziko jejich vzniku (z hlediska četností i důsledků). Aplikací bezpečnostních systémů, 

popř. systému prohlídek a údrţby, se však v chráněných prostorech toto riziko sniţuje. 

Díky varovnému systému se zvyšuje moţnost odhalení poruchy, v našem případě tedy 

poţáru. Dojde-li k dřívějšímu odhalení poruchy, popřípadě k častějšímu odhalení poruchy, 

sníţí se také následky poruch. Je to dáno včasným zásahem, v našem případě hašení 

poţáru, ještě před jeho moţným rozšířením. V případě detekce teploty brzd, se díky kontrole 

teploty sniţuje také riziko ztráty brzdného účinku brzd, a tedy přímého ohroţení nejen 

bezpečnosti posádky, ale i okolního provozu. 
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V případě hasícího systému dochází také, z hlediska poţárů, ke značnému sníţení 

důsledků poruchy v chráněných prostorech, díky aktivnímu zásahu hasícího systému. 

Systém začne aktivně hasit dříve, neţ by to bylo obsluhou vozidla vůbec moţné. Systém 

provede hasící zásah okamţitě po zjištění poţáru, přičemţ zjistí poţár daleko dříve neţ by 

toho byla obsluha vozidla, bez informačních systémů schopna. 

Systém tedy provede prvotní hasící zásah a informuje obsluhu vozidla. Dojde tak 

přinejmenším k utlumení, ne-li k uhašení poţáru. Systém tak včas informuje obsluhu  

o případném nebezpeční a poskytne jí dostatečný čas k bezpečnému zastavení vozidla  

a evakuaci cestujících. Následně obsluha provede kontrolu ohroţených prostorů a provede 

případné dohašení poţáru, eventuálně informuje příslušné sloţky integrovaného 

záchranného systému.  

Díky hasícímu systému tak bude ve větší míře docházek k uhašení poţárů bez potřeby 

asistence hasičské záchranné sluţby. Dojde také ke sníţení škod způsobených poţáry, jak 

na vozidlech, tak na zdraví obsluhy, respektive posádky. 

Nyní provedu kontrolu rizika vzniku poţárů po aplikaci systému prohlídek a údrţby,  

a také hasícího systému a systému kontroly teploty brzd. Analýzu provedu opět pomocí 

metody příčin a důsledků. Při analýze vyuţívám stejných stupnic se stejným hodnocením 

jako při prvotní analýze (kapitola 3). Výsledky analýzy jsou tedy vzájemně srovnatelné. 

Zjistíme tak míru sníţení rizika vzniku poţárů, za působení jednotlivých opatření. 

V případě hasicího systému se změny rizika vzniku poţárů týkají pouze těch částí, které 

jsou hasícím systémem chráněny, respektive těch částí, které jsou umístěny v chráněném 

prostoru, jako např. hydraulický pohon ventilátoru chladicí soustavy. Hodnocení důsledků, 

závaţnosti a odhalitelnosti poruchy, spolu s mírou rizika (tedy jejich součinem) je uvedeno 

v příloze 8.3 a 8.5. 

Míra rizika poţáru, po aplikaci hasících systému je uvedena v následujících grafech 

(zeleně),(obr. 33 a 34). Pro srovnání, je v těchto grafech zobrazena i původní úroveň rizika, 

tedy bez aplikace dohledových systémů (modře), a také úroveň rizika za předpokladu 

systému prohlídek a údrţby (červeně). 
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Obrázek 33 Rizika vzniku požáru vozidla Solaris Urbino 12 

 

Obrázek 34 Rizika vzniku požáru vozidla Irisbus Citelis 12 M Standart 
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 Z grafu je patrno, ţe systém prohlídek a údrţby zajistí určité sníţení rizika vzniku 

poţárů, avšak toto sníţení není nijak značné. Je to dáno tím, ţe toto opatření sníţí pouze 

četnost výskytu poruchy. 

Značné sníţení rizika vzniku poţárů naopak zajistí aplikace hasicího systému. To však 

pouze na soustavách, které jsou tímto systémem chráněny, popř. zasahují do chráněného 

prostoru. Je to dáno tím, ţe hasící systém zlepšuje odhalitelnou poruchy, a zároveň sniţují 

následky poruchy, díky aktivnímu zásahu těchto systémů. Na většině soustav vozidla jsme 

aplikací hasicího systému získali sníţení rizika vzniku poţárů o více neţ polovinu původní 

hodnoty. To platí i pro soustavy pod dohledem, tety pro kolové brzdy.  Došlo však také  

ke sníţení rizika vlivem selhání brzd v důsledku jejich přehřátí.  

Celkově tedy můţeme říct, ţe aplikací hasicích systémů došlo ke značnému sníţení 

rizika vzniku poţáru, a to nejen na nejrizikovějších prvcích. Riziko vzniku poţárů se  

po aplikaci hasicího systému pohybuje okolo hodnoty 100, přičemţ původně maximální 

hodnota rizika dosahovala úrovně 600-700.  
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6. Závěry a doporučení 

 

Nový trend v konstrukci vozidel, tedy konstrukce vozidel s nízkou podlahou, zvyšuje 

riziko vzniku poţárů vozidel oproti klasické, vysoko podlaţní koncepci. Je to dáno zejména 

uspořádáním motorového prostoru. Snahou konstruktérů vozidel je zachovat co největší 

prostor pro cestující, proto dochází k zastavění hnacího agregátu a jeho příslušenství  

do co nejmenšího prostoru. Dochází tak k umístění do jednoho prostoru, vzájemně do malé 

vzdálenosti, součástí pracujících za vysokých teplot a tedy vyzařujících značné teplo, a také 

rozvodů a zásobníků hořlavých kapalin (jako hydraulické oleje, motorové oleje apod.). 

Zvýšení poţárního rizika u nových vozidel přispívá také zpřísňování ekologických norem 

výfukových plynů. Zpřísňování těchto norem vede ke zvyšování kompresních poměrů, teplot 

dosahovaných ve spalovacím prostoru a také ke zvyšování vstřikovacích tlaků paliva. 

V neposlední řadě si vývoj ekologických norem ţádá pouţití zvláštních katalyzátorů,  

ve kterých dochází k dohořování spalin, coţ tvoří další zdroj tepla. 

Například u posuzovaného vozidla Solaris Urbino byl tento katalyzátor umístěn ve věţi 

nad motorovým prostorem, v zadní levé části vozidla. Od svého okolí byl pak oddělen 

ţáruvzdorným štítem. V jeho blízkosti se pak nacházel hydraulický pohon ventilátoru 

chlazení či zásobníky olejů. Od prostoru cestujících byl pak tento prostor oddělen tlumícími 

látkami a překliţkou. U nové generace vozidel byl tento tlumič umístěn na střechu vozidla  

a odvod spalin byl proveden nahoru nad vozidlo. Katalyzátor je tedy nově umístěn dále  

od soustav pracujících s hořlavými kapalinami, a je také ochlazován proudem vzduchu  

za jízdy vozidla. 

U nových vozidel se tedy častěji setkáváme s výskytem poţárů. Roste také závaţnost  

a tedy i škody vzniklé v důsledku poţárů. Jak jiţ bylo řečeno, je to dáno relativně snadným 

šířením poţárů, zejména v motorovém prostoru. 

Tuto skutečnost dokládá rozvoj hasících systému, pouţívaných právě v autobusech. 

Většina hasících systému pracuje jako systémy včasného zásahu, a informační systémy. 

Uspořádání vozidel omezuje přehled řidiče o situaci v prostoru hnacího agregátů. Setkáváme 

se s poţáry, kterými je zasaţeno celé vozidlo, neboť nedošlo k včasnému zásahu. Nic 

nemusí nasvědčovat tomu, ţe došlo ke vzniku poţáru v motorovém prostoru. Motor vozidla 

můţe pracovat v normálním reţimu. Tak dojde k značnému rozšíření poţáru. Jakmile dojde 

k detekci poţáru řidičem či cestujícími vozidla, poţár je natolik rozšířen, ţe jej obsluha 
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vozidla není schopna vlastními silami uhasit. Do příjezdu hasičů se pak poţár dále rozšiřuje 

a zvyšuje škody na vozidle. 

Zabránit takovým situacím je cílem hasících systému. Ty informují řidiče o stavu 

ohroţených částí, a v případě ohroţení provádí prvotní hasící zásah. 

Jak bylo uvedeno, mnoţství hasícího prostředku pro hasící systémy v české republice 

není předepsáno. Vycházím proto ze švédské normy SB 128. Touto normou se řídí některé 

systémy pouţívané v autobusech. Tuto normu povaţuji jako směrodatnou také z důvodu,  

ţe se jedná o jedinou normu týkající se přímo automatických hasících systému pro autobusy. 

Ve Švédsku pojišťovací společnosti vyţadují, aby byla automatickými hasícími systémy 

povinně vybavena vozidla pro přepravu osob o celkové hmotnosti převyšující 10 t. 

Toto nás vede k zamyšlení, zda nepřijmout českou normu, která by byla obdobou této 

švédské normy. Zda neposkytovat slevu na pojištění škod způsobených poţárem,  

na vozidlech vybavených hasícím systémem, co by motivovalo provozovatele k pořizování 

těchto systému. A zda nezavést povinnost vybavení nových vozidel automatickým hasícím 

systémem. Tato povinnost by mohla platit pro vozidla určené k přepravě např. 22 a více 

osob, na úkor mnoţství příručních hasicích přístrojů. Tato opatření by vedla k rozšíření 

hasících systémů ve vozidlech, a bezpochyby by přinesla zvýšení poţární bezpečnosti 

vozidel, a také sníţení škod vzniklých v důsledku poţárů vozidel. 

Mnou navrhovaný systém vyuţívá jako základ příručního hasicího přístroje, jimiţ jsou 

vozidla vybavena. Oproti ostatním hasicím systémům tedy vyuţívá všeobecně dostupného 

základu, coţ usnadňuje jeho údrţbu a zvyšuje variabilitu jeho provedení. V případě,  

ţe nedojde k úpravě legislativy, hasicí přístroj pouţitý v hasícím systému by se započítával 

k přístrojům poţadovaným vyhláškou. Systém tedy nepatrně ovlivňuje hmotnost vozidla 

oproti jiným systémům, které nelze za hasicí přístroje povaţovat, a jejichţ hasící účinek se 

k poţadavku vyhlášky nepřičítá. 

Podstatnou vlastností, respektive výhodou, mnou navrhovaného systému, oproti jiným 

pouţívaným je diagnostické pokrytí systému, zejména pak signalizace. Sniţuje se tak 

pravděpodobnost vzniku nebezpečné nediagnostikované poruchy, coţ zvyšuje „spolehlivost“ 

systému. Je to dáno informovaností obsluhy vozidla o závadě na systému, coţ dává obsluze 

podnět pro odstavení vozidla a provedení kontroly systému. Výhodou je také zdvojená 

signalizace poţáru, neboť při jeho výskytu dojde k zhasnutí kontrolky připravenosti systému, 

tedy kontrolky diagnostické. Dalšími výhodami systému by měla být jeho cena. A také 

dostupnost servisu, a náklady na prohlídky a údrţbu systému. 
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V práci jsem navrhl moţné konstrukční provedení akčního členu systému, a také jeho 

elektrických obvodů. Z charakteru systému, byly pomocí diagramu rizika, určeny poţadavky 

na spolehlivostní parametry jednotlivých prvků systému. Dále byl určen strom poruch 

systému a z něj stanoveny spolehlivostní charakteristiky systému, jako celku. Z těchto 

charakteristik byl také navrţen interval prohlídek systému. 

Hasící systém jsem aplikoval na dvě, z hlediska poţárů, nejohroţenější místa, na mnou 

vybraných vozidlech. Kritická místa jsem určil pomocí metody příčin a důsledků. Pro 

provedení analýzy a aplikace systému jsem vybral dva typy rozšířených nízkopodlaţních 

městských autobusů. Získané výsledky se dají aplikovat na dané řady vozidel, jelikoţ 

konstrukce vozidel se vlivem jejich délky mění nepodstatně. Jedná se o modelové řady 

Solaris Urbino a Irisbus Citelis. Kritickými místy pro vznik poţárů těchto typů vozidel jsou 

motorový prostor a prostor nezávislého topení. 

Největší míra výskytu poţáru v těchto prostorách vychází z činnosti těchto systému.  

To, ţe se ve skutečnosti nejčastěji setkáme s poţáry v těchto prostorech, jsem doloţil 

dostupnými statistikami. Nejvíce poţárů vzniká vlivem různých technických závad,  

jeţ vznikají nezávisle na údrţbě vozidla. Aplikovat hasící systémy na tyto prostory také 

doporučují výrobci hasících systémů. 

Třetí nejohroţenější soustavou vozidla, z hlediska vzniku poţárů, je brzdová soustava,  

a to zejména kolové brzdy. To je dáno teplotami, jakých prvky této soustavy dosahují během 

své činnosti. Vzhledem ke koncepci mnou navrhovaného hasícího systému, doporučuji na 

tuto soustavu pouţít zvláštního dohledového systému. Ten by informoval řidiče o stavu 

teploty brzd. Kromě sníţení rizika poţáru na této soustavě, tak dosáhneme i sníţení rizika 

selhání brzd vlivem jejich přehřátí.  

Dále jsem se v práci zabýval moţným uspořádáním jednotlivých prvků ve vozidle,  

a to zejména hasicího přístroje s akčním členem. Rozmístění rozvodu hasící látky a detekce 

poţárů, vyţaduje podrobnou znalost chráněných soustav vozidla, a to nejen z pohledu 

rozmístění jednotlivých agregátů, ale také z hlediska rozměrů a moţností zástavby. 

Z důvodu nedostatků těchto informací jsem v práci uvedl pouze poţadavek na rozmístění 

trysek. 

Závěrem práce jsem provedl opětovně analýzu příčin a důsledků poruch,  

za předpokladu systému prohlídek a údrţby, a také za předpokladu pouţití a správné funkce 

bezpečnostních systémů. Dosaţené hodnoty rizika vzniku poţárů jsem srovnal s hodnotami 

zjištěnými při identifikaci kritických, z hlediska poţáru, agregátů vozidla, a také s hodnotami 
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zjištěnými za předpokladu systému prohlídek a údrţby. Z tohoto srovnání vyplynulo,  

ţe aplikace těchto bezpečnostních systémů na vozidlo značně sníţí míru rizika vzniku 

poţárů. V případě maximální hodnoty uvaţovaného rizika ve vozidle bez systému, aplikací 

systému jsme dosáhli sníţení rizika na necelou pětinu původní hodnoty. Ke sníţení rizika 

došlo také na soustavách zasahujících do chráněného prostoru, jako např. hydraulický 

pohon ventilátoru chlazení. 

Náklady na pořízení jednoho hasícího systému se pohybují v řádech tisíců Kč. Náklady 

na provoz a údrţbu takového systému jsou minimální. Jakým škodám však tyto systémy 

zabraňují, není moţno vyčíslit. Nedostatečné jsou zejména informace o příčinách vzniků 

poţárů, tedy jakési statistiky příčin poţárů a jejich škod, s dalšími podstatnými údaji, jako 

emisní norma vozidla, či to zda bylo vybaveno hasícím systémem. Průzkumem této, jistě 

zajímavé oblasti, bychom získali skutečné informace o příčinách a následcích poruch.  

Na základě těchto informací by mohlo dojít ke konstrukční úpravě nejrizikovějších součástí 

vozidla, a tak opět ke zvýšení poţární bezpečnosti vozidel a sníţení případných škod. 

Ve své práci jsem chtěl provést statistiku příčin a následků poţárů, avšak nepodařilo se 

mi shromáţdit dostatečné mnoţství informací o těchto skutečnostech, od provozovatelů 

vozidel. Ze získaných informací o 24 poţárech, jsem alespoň provedl orientační statistiku 

příčin poţárů, kterou jsem doloţil správnost výsledků analýzy příčin a důsledků. 

Shrnu-li poznatky mé práce, mohu aplikaci hasících systému do vozidel vřele doporučit. 

Tyto systémy značně přispívají ke zvýšení bezpečnosti vozidel, a také ke sníţení případných 

škod. Je tedy třeba se zamyslet, co udělat pro to, aby došlo k rozšíření těchto systému. 
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8. Příloha 

8.1. Parametry řešených vozidel 

 

Typ vozidla Solaris Urbino 12 Irisbus Citelis 12 M Standart 

Výrobce Solaris bus & Coach 
Iveco Czech Republic  

(dříve Karosa) 

Země původu Polsko Česká republika 

Vyráběn od roku 1999 2005 

Rok ukončení výroby stále vyráběn stále vyráběn 

Technické údaje 

Délka 12 000 mm 11 990 mm 

Šířka 2 550 mm 2 500 mm 

Výška 
2 850 mm (3 035 mm 

s klimatizací) 

2 979 mm (3 055 mm 

s klimatizací) 

Počet náprav 2 2 

Rozvor náprav 5 900 mm 6 120 mm 

Pohotovostní hmotnost 10 400 - 13 000 kg 11 200 kg 

Celková hmotnost 18 000 kg 18 000 kg 

Průměr zatáčení 21,4 m 21 m 

Objem nádrže 250 l + 40 l AdBlue 240 l +60 l AdBlue 

Maximální rychlost 80 km.h-1 86 km.h-1 

Počet dveří 3 3 

Obsaditelnost 
sezení 29 - 33 28 - 32 

stání 72 - 76 71 

Minimální výška podlahy 320 mm 320 mm 

Motor 

Typ DAF PR 183 Iveco Cursor 8 

Zdvihový objem 9,2 7,8 

Maximální výkon/otáčky 188 kW (256 k)/2 080 min-1 180 kW (245 k)/1 850 min-1 

Maximální krouticí 
moment/otáčky 

1 050 Nm/1 100 - 1 700 min-1 1 100 Nm/1 080 min-1 

Emisní norma Euro IV Euro IV 

Převodovka 

Typ Voith Diwa 854.5 Voith Diwa 854.5 

Druh automatická automatická 

počet převodových stupňů 3 3 
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Solaris Urbino 12 

 

Irisbus Citelis 12 M Standart 
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8.2. Fotografie řešených vozidel 

 

 

Obrázek 35 Irisbus Citelis 12 M Standart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 36 Solaris Urbino 12 
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8.3. Analýza příčin a důsledků vozidla Solaris Urbino 12 
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M
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Klikový  
mechanismus 

netěsnost pístu 3 3 3 27 

55 

prohlídka 3 3 2 18 

46 20 
BPS 2 2 3 12 

zadření ložisek 2 5 2 20 BPS 1 3 2 6 

mechanická závada 
mechanismu 

2 4 1 8 BPS 1 2 1 2 

Rozvodový 
mechanismus 

netěsnost ventilů 2 3 3 18 

54 

prohlídka 2 3 2 12 

42 26 

BPS 1 2 3 6 

mechanická závada 
ventilů 

2 3 2 12 BPS 1 2 2 4 

porucha pohonu 
mechanismu 

3 2 4 24 
prohlídka 3 2 3 18 

BPS 2 2 4 16 

Klínové 
řemeny 

špatné napnutí  
- ohřev 

4 4 7 112 112 
prohlídka 4 3 6 72 

72 28 
BPS 2 2 7 28 

Alternátory 

porucha regulace 
napětí 

6 7 2 84 

300 

údržba 6 7 1 42 

222 48 
BPS 2 3 2 12 

zkrat/porucha 
buzení 

6 6 6 216 
údržba 6 6 5 180 

BPS 2 3 6 36 

Mazání 
netěsnost soustavy 9 3 2 54 

62 

prohlídka 9 3 1 27 

35 16 BPS 3 2 2 12 

porucha regulace 
tlaku 

2 4 1 8 BPS 1 4 1 4 

Spouštěč 
zkrat na přívodním 

vedení 
8 9 6 432 432 

údržba 8 9 4 288 
288 36 

BPS 2 3 6 36 

Palivová 
soustava 

netěsnost nízkotlaké 
části soustavy 

9 9 4 324 

732 

prohlídka 9 7 3 189 

485 120 

BPS 4 3 4 48 

porucha 
vstřikovacího 

čerpadla 
8 5 3 120 

údržba 8 5 2 80 

BPS 4 3 3 36 

netěsnost 
vysokotlaké části 

soustavy 
9 8 4 288 

prohlídka 9 8 3 216 

BPS 3 3 4 36 

Elektronika 
motoru 

zkrat 7 2 1 14 14 BPS 4 2 1 8 
 

8 

SRC 

netěsnost 
katalyzátoru 

5 2 6 60 

264 

prohlídka 5 2 5 50 

190 69 

BPS 3 2 6 36 

porucha tepelného 
štítu 

8 8 3 192 
prohlídka 8 8 2 128 

BPS 3 3 3 27 

porucha ŘJ 3 4 1 12 BPS 2 3 1 6 

Sání 
             

Přeplňování 
netěsnost ložiska 
 - olej do výfuku 

8 3 4 96 96 BPS 2 2 4 16 
 

16 
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C

h
la

d
íc

í 

so
u

st
av

a
 Chlazení 

             

Pohon 
ventilátoru 

netěsnost soustavy - 
blízkost zdrojů tepla 

9 8 3 216 
236 

prohlídka 9 8 2 144 

164 47 BPS 3 3 3 27 

závada ŘJ 4 5 1 20 žádné 
    

P
ře

vo
d

o
vé

 ú
st

ro
jí

 

Převodovka 

mechanická závada 3 2 3 18 

86 

údržba 3 2 2 12 

60 34 

BPS 2 2 2 8 

netěsnost 5 4 3 60 
prohlídka 5 4 2 40 

BPS 3 3 2 18 

porucha ŘJ 4 2 1 8 žádné 
    

Hnací hřídel 
             

N
áp

ra
vy

 Zadní hnací 
náprava 

mechanická závada 
převodu 

3 2 1 6 

30 

žádné 
    

22 
 

zadření ložisek 3 2 1 6 žádné 
    

netěsnost 2 4 2 16 prohlídka 2 4 1 8 

porucha vedení 1 2 1 2 žádné 
    

Přední řídící 
náprava 

zadření ložisek 1 2 1 2 
4 

žádné 
    

  porucha vedení 1 2 1 2 žádné 
    

V
yp

ru
že

n
í 

Vzduchové 
pérování 

netěsnost rozvodu 1 1 2 2 

44 

žádné 
    

42 
 

porucha ŘJ 3 2 1 6 žádné 
    

porucha 
vzduchového vaku 

2 1 3 6 prohlídka 2 1 2 4 

porucha regulačního 
ventilu 

2 3 5 30 žádné 
    

B
rz

d
o

vá
 s

o
u

st
av

a 

Společné 
prvky 

porucha ŘJ 3 4 1 12 

174 

žádné 
    

120 56 

porucha 
kompresoru 

6 2 6 72 
údržba 6 2 4 48 

BPS 2 2 2 8 

porucha brzdiče 5 3 6 90 
údržba 5 3 4 60 

BPS 3 2 6 36 

Přední 
náprava 

netěsnost okruhu 1 3 3 9 

249 

žádné 
    

169 45 

mechanická závada 
brzd  

4 4 6 96 
údržba 4 4 4 64 

BPS 2 1 6 12 

porucha 
elektromagnetických 

ventilů 
4 6 6 144 

prohlídka 4 6 4 96 

BPS 2 2 6 24 

  

K
o

n
st
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n
í s

ku
p
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a
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B

rz
d

o
vá

 s
o

u
st

av
a

 

Zadní 
náprava 

netěsnost okruhu 1 3 3 9 

329 

žádné 
    

209 125 

mechanická závada 
např. přidření čelistí 

4 4 6 96 
údržba 4 4 4 64 

BPS 2 1 6 12 

porucha 
elektromagnetických 

ventilů 
4 6 6 144 

prohlídka 4 6 4 96 

BPS 2 2 6 24 

netěsnost okruhu 
parkovací brzdy 

4 5 4 80 prohlídka 4 5 2 40 

Ř
íz

e
n

í 

Posilovací 
soustava 

netěsnost soustavy 4 4 2 32 

84 

prohlídka 4 4 1 16 

56 46 

BPS 3 3 2 18 

porucha regulačních 
ventilů 

2 4 2 16 žádné 
    

porucha čerpadla 3 4 3 36 
údržba 3 4 2 24 

BPS 2 3 2 12 

Kola a pneumatiky defekt 4 2 6 48 48 
údržba 4 2 5 40 

40 18 
BPS 3 1 6 18 

Karoserie 
             

El
e

kt
ri

ka
 

P1 zkrat/přepětí 3 5 4 60 

300 

žádné 
    

  

P3 zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

P5 zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

P6 zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

P12 zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

O
sv

ě
tl

e
n

í 

Vnitřní přepětí - přehřátí 4 3 3 36 

63 

žádné 
    

  
Vnější přehřátí 3 3 3 27 žádné 

    

Akumulátory zkrat 4 4 3 48 48 údržba 4 4 2 32 32 
 

To
p

e
n

í 

Agregát 

porucha vstřikování 7 7 6 294 

718 

údržba 7 7 4 196 

492 66 

BPS 3 2 6 36 

porucha jiskřiště 8 8 6 384 
údržba 8 8 4 256 

BPS 2 2 6 24 

porucha ŘJ 8 5 1 40 BPS 2 3 1 6 

Odvod spalin 
netěsnost odvodu 

spalin 
7 9 6 378 378 

prohlídka 7 9 4 252 
252 36 

BPS 2 3 6 36 

Ventilátor 
porucha elektr. 

pohonu ventilátoru 
4 5 3 60 60 BPS 2 4 3 24 

 
24 

Větrání 
porucha elektr. 

pohonu ventilátoru 
4 5 3 60 60 žádné 

      
  

K
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Klimatizace 
             

Informační tabule, 
reproduktory              

C
e

n
tr

ál
n

í 

m
az

án
í 

Mazací 
soustava 

netěsnost soustavy 3 4 3 36 

52 

prohlídka 3 4 2 24 

40 30 BPS 3 3 2 18 

porucha regulace 
tlaku 

2 4 2 16 BPS 2 3 2 12 

D
ve

ře
 Elektro-

pneumatické 
ovládání 

             

P
lo

ši
n

a 
p

ro
 

in
va

lid
y Elektro-

pneumatické 
ovládání 
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8.4. Přehled rizika vzniku požárů na jednotlivých soustavách vozidla 

Solaris Urbino 12 

Soustava 
RPN 

Bez opatření 
Prohlídky 
/údržba 

BPS 

Palivová soustava 732 485 120 

Agregát vytápění 718 492 66 

Spouštěč 432 288 36 

Odvod spalin vytápění 378 252 36 

Brzdová soustava-zadní 
náprava 

329 209 125 

Alternátory 300 222 48 

Elektrika 300 
  

SRC 264 190 69 

Brzdová soustava-přední 
náprava 

249 169 45 

pohon ventilátoru 236 164 47 

Brzdová soustava-společné 
prvky 

174 120 56 

Klínové řemeny 112 72 28 

Přeplňování 96 
 

16 

Převodovka 86 60 34 

Řízení 84 56 46 

Osvětlení 63 
  

Mazání 62 35 16 

Ventilátor vytápění 60 
 

24 

Větrání 60 
  

Klikový mechanismus 55 46 20 

Rozvodový mechanismus 54 42 26 

Centrální mazání 52 40 30 

Kola a pneumatiky 48 40 18 

Akumulátory 48 32 
 

Vzduchové pérování 44 42 
 

Zadní hnací náprava 30 22 
 

Elektronika motoru 14 
 

8 

Přední řídící náprava 4 
  

Pozn.  1. Prázdná pole znamenají, ţe dané opatření by nepřineslo očekávané zlepšení,  

a tudíţ není aplikováno. 

 2. Uvedeny pouze soustavy, na nichţ bylo vyhodnoceno riziko vzniku poţáru. 
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8.5. Analýza příčin a důsledků vozidla Irisbus Citelis 12 M Standart 
K

o
n

st
ru

kč
n

í s
ku

p
in

a 

Soustava Možná závada 

Zá
va

žn
o

st
 

O
d

h
al

it
e

ln
o

st
 

Č
e

tn
o

st
 

R
P

N
 

ƩR
P

N
 

D
o

p
o

ru
če

n
á 

o
p

at
ře

n
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Zá
va
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o
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O
d

h
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e
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o
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Č
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o
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R
P

N
 

ƩR
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líd
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b

a 

ƩR
P

N
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P
S 

M
o

to
r 

Klikový 
mechanismus 

netěsnost pístu 

 

3 

 

3 

 

3 

 

27 

 55 

 

prohlídka 3 3 2 18 

46 20 
BPS 2 2 3 12 

zadření ložisek 2 5 2 20 BPS 1 3 2 6 

mechanická závada 
mechanismu 

2 4 1 8 BPS 1 2 1 2 

Rozvodový 
mechanismus 

netěsnost ventilů 2 3 3 18 

54 

prohlídka 2 3 2 12 

42 26 

BPS 1 2 3 6 

mechanická závada 
ventilů 

2 3 2 12 BPS 1 2 2 4 

porucha pohonu 
mechanismu 

3 2 4 24 
prohlídka 3 2 3 18 

BPS 2 2 4 16 

Klínové 
řemeny 

špatné napnutí  
- ohřev 

4 4 7 112 112 
prohlídka 4 3 6 72 

72 28 
BPS 2 2 7 28 

Alternátory 

porucha regulace 
napětí 

6 7 2 84 

300 

údržba 6 7 1 42 

222 48 
BPS 2 3 2 12 

zkrat/porucha 
buzení 

6 6 6 216 
údržba 6 6 5 180 

BPS 2 3 6 36 

Mazání 

netěsnost soustavy 9 3 2 54 

62 

prohlídka 9 3 1 27 

35 16 BPS 3 2 2 12 

porucha regulace 
tlaku 

2 4 1 8 BPS 1 4 1 4 

Spouštěč 
zkrat na přívodním 

vedení 
8 9 6 432 432 

údržba 8 9 4 288 
288 36 

BPS 2 3 6 36 

Palivová 
soustava 

netěsnost nízkotlaké 
části soustavy 

9 9 4 324 

596 

prohlídka 9 7 3 189 

361 75 

BPS 3 3 4 36 

porucha tlakového 
čerpadla 

7 4 2 56 
údržba 7 4 1 28 

BPS 2 3 2 12 

netěsnost 
vysokotlaké části 

soustavy 
9 8 3 216 

prohlídka 9 8 2 144 

BPS 3 3 3 27 

Elektronika 
motoru 

zkrat 7 2 1 14 14 BPS 4 2 1 8 
 

8 

SRC 

netěsnost 
katalyzátoru 

4 2 6 48 

60 

prohlídka 4 2 4 32 

44 36 
    

BPS 2 2 6 24 

porucha ŘJ 3 4 1 12 BPS 3 4 1 12 

Sání 
             

Přeplňování 
netěsnost ložiska  
- olej do výfuku 

9 4 4 144 144 BPS 3 2 4 24 
 

24 
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K
o

n
st

ru
kč

n
í s

ku
p

in
a

 

Soustava Možná závada 

Zá
va

žn
o
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O
d
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D
o

p
o

ru
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o
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n
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O
d

h
al

it
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Č
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R
P
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h

líd
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b
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P
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C
h

la
d

íc
í 

so
u

st
av

a
 Chlazení 

             

Pohon 
ventilátoru 

netěsnost soustavy - 
blízkost zdrojů tepla 

10 8 3 240 
260 

prohlídka 10 8 2 160 

180 56 BPS 4 3 3 36 

závada ŘJ 4 5 1 20 žádné 
    

P
ře

vo
d

o
vé

 ú
st

ro
jí

 

Převodovka 

mechanická závada 
3 2 3 18 

86 

údržba 3 2 2 12 

60 34 
    

BPS 2 2 2 8 

netěsnost 
5 4 3 60 prohlídka 5 4 2 40 

    
BPS 3 3 2 18 

porucha ŘJ 4 2 1 8 žádné 
    

Hnací hřídel 
             

N
áp

ra
vy

 Zadní hnací 
náprava 

mechanická závada 
převodu 

3 2 1 6 

30 

žádné 
    

22 
 

zadření ložisek 3 2 1 6 žádné 
    

netěsnost 2 4 2 16 prohlídka 2 4 1 8 

porucha vedení 1 2 1 2 žádné 
    

Přední řídící 
náprava 

zadření ložisek 1 2 1 2 
4 

žádné 
    

  porucha vedení 1 2 1 2 žádné 
    

V
yp

ru
že

n
í 

Vzduchové 
pérování 

netěsnost rozvodu 1 1 2 2 

44 

žádné 
    

42 
 

porucha ŘJ 3 2 1 6 žádné 
    

porucha 
vzduchového vaku 

2 1 3 6 prohlídka 2 1 2 4 

porucha regulačního 
ventilu 

2 3 5 30 žádné 
    

B
rz

d
o

vá
 s

o
u

st
av

a
 

Společné 
prvky 

porucha ŘJ 3 4 1 12 

174 

žádné 
    

120 84 

porucha 
kompresoru 

6 2 6 72 
údržba 6 2 4 48 

BPS 3 2 6 36 

porucha brzdiče 5 3 6 90 
údržba 5 3 4 60 

BPS 3 2 6 36 

Přední 
náprava 

netěsnost okruhu 1 3 3 9 

249 

žádné 
    

169 45 

mechanická závada 
brzd  

4 4 6 96 
údržba 4 4 4 64 

BPS 2 1 6 12 

porucha 
elektromagnetických 

ventilů 
4 6 6 144 

prohlídka 4 6 4 96 

BPS 2 2 6 24 
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B
rz

d
o

vá
 s

o
u

st
av

a
 

Zadní 
náprava 

netěsnost okruhu 1 3 3 9 

329 

žádné 
    

209 125 

mechanická závada 
brzd  

4 4 6 96 
údržba 4 4 4 64 

BPS 2 1 6 12 

porucha 
elektromagnetických 

ventilů 
4 6 6 144 

prohlídka 4 6 4 96 

BPS 2 2 6 24 

netěsnost okruhu 
parkovací brzdy 

4 5 4 80 prohlídka 4 5 2 40 

Ř
íz

e
n

í 

Posilovací 
soustava 

netěsnost posilovací 
soustavy 

4 4 2 32 

84 

prohlídka 4 4 1 16 

56 46 

BPS 3 3 2 18 

porucha regulačních 
ventilů 

2 4 2 16 žádné 
    

porucha čerpadla 3 4 3 36 
údržba 3 4 2 24 

BPS 2 3 2 12 

Kola a pneumatiky defekt 4 2 6 48 48 
údržba 4 2 5 40 

40 18 
BPS 3 1 6 18 

Skelet 
             

El
e

kt
ri

ka
 

Motor/ 
převodovka 

zkrat/přepětí 3 5 4 60 

300 

žádné 
    

  

Podvozek, 
ABS 

zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

Katalyzátor zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

Karoserie zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 
    

Hlavní 
pojistky (u 

akumulátoru) 
zkrat/přepětí 3 5 4 60 žádné 

   
 
 

O
sv

ě
tl

e
n

í 

Vnitřní přepětí - přehřátí 4 3 3 36 

63 

žádné 
   

 
 

  
Vnější přehřátí 3 3 3 27 žádné 

    

Akumulátory zkrat 4 4 3 48 48 údržba 4 4 2 32 32 
 

To
p

e
n

í 

Agregát 

porucha vstřikování 6 7 6 252 

575 

údržba 6 7 4 168 

395 66 

BPS 3 2 6 36 

porucha jiskřiště 6 8 6 288 
údržba 6 8 4 192 

BPS 2 2 6 24 

porucha ŘJ 7 5 1 35 BPS 2 3 1 6 

Výfuk 
porucha odvodu 

spalin 
8 9 6 432 432 

prohlídka 8 9 4 288 
288 60 

BPS 2 3 6 36 

Ventilátor 
porucha elektr. 

pohonu ventilátoru 
2 5 3 30 30 BPS 2 4 3 24 

 
24 
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Větrání 
porucha elektr. 

pohonu ventilátoru 
4 5 3 60 60 žádné 

      

Klimatizace 
             

Informační tabule, 
reproduktory              

D
ve

ře
 elektro-

pneumatické 
ovládání 

             

P
lo

ši
n

a 
p

ro
 

in
va

lid
y elektro-

pneumatické 
ovládání 

             

 

  

K
o

n
st

ru
kč

n
í s

ku
p

in
a

 

Soustava Možná závada 

Zá
va

žn
o

st
 

O
d

h
al

it
e

ln
o

st
 

Č
e

tn
o

st
 

R
P

N
 

ƩR
P

N
 

D
o

p
o

ru
če

n
á 

o
p

at
ře

n
í 

Zá
va

žn
o

st
 

O
d

h
al

it
e

ln
o

st
 

Č
e

tn
o

st
 

R
P

N
 

ƩR
P

N
 p

ro
h

líd
ka

/ú
d

rž
b

a 

ƩR
P

N
 B

P
S 



109 

8.6. Přehled rizika vzniku požáru na jednotlivých soustavách vozidla 

Irisbus Citelis 12 M Standart 

Soustava 
RPN 

Bez 
opatření 

Prohlídky/ 
údržba 

BPS 

Palivová soustava 596 361 75 

Agregát vytápění 575 395 66 

Spouštěč 432 288 36 

Odvod spalin vytápění 432 288 60 

Brzdová soustava-zadní 
náprava 

329 209 125 

Alternátory 300 222 48 

Elektrika 300 
  

pohon ventilátoru 260 180 56 

Brzdová soustava-přední 
náprava 

249 169 45 

Brzdová soustava-společné 
prvky 

174 120 84 

Přeplňování 144 
 

24 

Klínové řemeny 112 72 28 

Převodovka 86 60 34 

Řízení 84 56 46 

Osvětlení 63 
  

Mazání 62 35 16 

SRC 60 44 36 

Větrání 60 
  

Klikový mechanismus 55 46 20 

Rozvodový mechanismus 54 42 26 

Kola a pneumatiky 48 40 18 

Akumulátory 48 32 
 

Vzduchové pérování 44 42 
 

Ventilátor vytápění 30 
 

24 

Zadní hnací náprava 30 22 
 

Elektronika motoru 14 
 

8 

Přední řídící náprava 4 
  

Pozn.  1. Prázdná pole znamenají, ţe dané opatření by nepřineslo očekávané zlepšení,  

a tudíţ není aplikováno. 

 2. Uvedeny pouze soustavy, na nichţ bylo vyhodnoceno riziko vzniku poţáru. 

 


