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ANOTACE 

Hanzel, J. Stanovení a ověření potřebného množství vody pro hašení požáru osobního 

automobilu v podzemní garáži. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TUO Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012 

 

Klíčová slova: sprinklerové zařízení, garáže, požár automobilu 

 

Bakalářská práce se zabývá stanovením potřebného množství vody pro hašení 

automobilu v podzemní garáži. Ve svých jednotlivých částech popisuje ověřování pokrytí 

chráněné plochy vodou, experimenty s požáry automobilů v uzavřených prostorách 

s použitím SHZ a bez použití SHZ. Ve svém závěru se na základě shromážděných údajů 

snaží stanovit potřebné množství vody pro hašení automobilu v garáži. 

 

 

 

ANNOTATION 

Hanzel, J. Determination and Verification of the Amount of Water Required for 

Fighting the Car Fire in an Underground Garage. Bachelor thesis. Ostrava: VSB – TUO 

Ostrava. Faculty of Safety Engineering, 2012 

 

Key words:  A Fire sprinkler system, a Parking garage, a Car fire. 

 

A bachelor thesis deals with assessment of  the amount of water required for fighting 

the car fire in an underground garage. In its separated parts it describes the verification 

coverage of protected area by water, experiments with car fires in closed spaces with use 

of SHZ and without use of SHZ. In its closing it’s trying to determine the amount of 

water required for fighting the car fire in the garage.  
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Úvod 

 

S postupnou přestavbou historických center měst, novou výstavbou a stále více  

se rozšiřující motorizací, je stále více potřeba větší počet parkovacích míst  

a zároveň  tendence jejich odstranění z ulic. Zároveň touha (či potřeba) mít automobil 

neustále po ruce a co nejblíže, vede k výstavbě stále většího počtu podzemních garáží. 

Záměrem práce je ověření plošné dodávky hasicí vody na jednotku plochy, které je 

stanovené v ČSN EN 12845. Při praktické realizaci v důsledku možností zkušebního 

zařízení dostupného v ČR, bylo přistoupeno při zkouškách dodávky vody ze sprinklerové 

hlavice na jednotku plochy k simulaci nestabilní dodávky vody do systému SHZ. Toto 

měření bylo provedeno při různých tlacích a různém K-faktoru hlavic. Jako 

reprezentativní vzorek automobilu, byl vybrán osobní automobil s největším zastoupením 

na českém trhu – Škoda Octavia. Praktické ověření množství potřebného hasiva pro 

uhašení požáru při zásahu SHZ a při zásahu JPO při nasazení útočného proudu, bylo 

z důvodu neexistence zkušebního polygonu, nahrazeno statistickým sledováním 

průměrných dob od začátku požáru do začátku zásahu, provedením rešerší jiných prací a 

pokusů a následně vlastními výpočty s cílem porovnat rozvoj požáru a potřebné množství 

vody při hašení osobního automobilu v podzemní garáži. 
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Rešerše 

Tato práce analyzuje požáry automobilů v hromadných garážích a zabývá se rozborem 

hasebního zásahu při těchto požárech. Informace ke zpracování bakalářské práce jsem se 

snažil získat z odborných prací, publikací, norem, knih a internetu. Jako hlavní zdroje mé 

práce bych uvedl tyto: 

 

KRATOCHVÍL, Václav, Šárka NAVAROVÁ a Michal KRATOCHVÍL. Požárně 

bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární 

prevenci a odbornou veřejnost. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2011, 693 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). 

ISBN 978-80-7385-103-3 

Tato kniha souhrnně zpracovává údaje týkající se požárně bezpečnostního zařízení. Je 

v ní obsaženo množství informací a názorných schémat. Zároveň je vše podloženo 

fotografiemi z praxe.    

 

Fire sread in car parks [online]. London: Department for Communities and Local 

Government, 2010[cit. 2012-04-15]. ISBN 978 1 4098 2688 0. Dostupné z: 

http://www.communities.gov.uk/archived/general-

content/corporate/resercharchive/reports2010view=Standard 

Publikace obsahující množství informací z praktických testů hoření automobilů 

v garážích. Informace pocházejí z různých institucí a zde jsou přehledně shrnuty včetně 

popisů jednotlivých testů. 

 

ČSN EN 12845+A2. Stabilní hasicí zařízení: Sprinklerové zařízení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009  

 

KRATOCHVÍL, Václav a kolektiv. Současné garáže pro automobily z hlediska 

požární bezpečnosti.Časopis 112. 10/2009.  

Materiál obsahuje krátký rozbor současných problémů požární bezpečnosti v garážích. 

  

http://www.communities.gov.uk/archived/general-content/corporate/resercharchive/reports2010view=Standard
http://www.communities.gov.uk/archived/general-content/corporate/resercharchive/reports2010view=Standard
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Graf 1 - počet požárů OA v jednotlivých letech 

1 Statistika 

Ve statistickém sledování bylo využito statistických přehledů programu SSU pro 

hlavní město Prahu  

V tabulce č. 1. jsou základní údaje o požárech osobních automobilů v jednotlivých 

letech, na území hl. m. Prahy [6]. Podrobnější údaje jsou zpracovány v příloze A. 

 

Tabulka 1 - počet požárů OA v jednotlivých letech 

Rok Počet požárů OA 

2006 219 

2007 215 

2008 222 

2009 199 

2010 202 

2011 199 
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2 Garáže 

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže jsou uzavřené prostory určené pro parkování 

vozidel. Garáže jsou buď samostatné objekty, nebo jsou součástí objektů určených 

k jiným účelům.[1] 

2.1 Třídění garáží 

Třídění garáží provádíme podle ČSN 736058, ČSN 730804 

2.1.1 Garáže se třídí podle druhu vozidel, jimž mají sloužit do těchto skupin. 

a) Garáž skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá 

vozidla; 

b) Garáž skupiny 2 – pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily; 

c) Garáž skupiny 3 – pro traktory a samojízdné pracovní stroje. 

 

2.1.2 Podle seskupení odstavných stání 

a) Jednotlivé garáže 

b) Řadové garáže 

c) Hromadné garáže 

 

2.1.3 Podle druhu paliv 

a) S kapalnými palivy nebo elektrických zdrojů; 

b) S plynnými palivy, popř. v kombinaci s elektrickým zdrojem. 

 

 

Pro účely této bakalářské práce se použije 2.1.1 a), tedy garáže skupiny 1, zde se pak  

navrhují: ,, u garáží s vozidly skupiny 1 sprinklerová hasicí zařízení se středním rizikem 

OH 2 (dodávka vody 5 mm/min).“[3] 

Pro intenzitu dodávky 5 mm.min
-1

 a K – faktor 80 je pak možno použít tyto typy 

sprinklerů: normální, sprejový, stropní, zapuštěný, sprejový s plochým výstřikem, 

polozapuštěný, zakrytý a stranový.[2] 
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3 SHZ 

3.1 Schéma SHZ 

 

Obr. 1 Schéma SHZ [9] 
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3.2 Vysvětlivky ke schématu vodního stabilního hasicího zařízení: 

 

 1 - přívodní potrubí vody z vodovodního řadu 

 2 - přepadové potrubí z vodní nádrže 

 3 - vypouštěcí armatura vodní nádrže 

 4 - plovákový systém samočinného doplňování vody 

 5 - vodní nádrž SHZ 

 6 - zkušební potrubí  

 7 - přívodní potrubí vody k čerpadlu 

 8 - hlavní provozní čerpadlo s pohonnou jednotkou 

 9 - zpětná klapka 

10 - řídící jednotka SHZ  

11 - tlakoměry s napojením na řídící jednotku 

12 - mokrý řídící ventil 

13 - zpožďovací komora pro poplachový zvon 

14 - poplachový zvon mokré soustavy SHZ 

15 - potrubní rozvody mokré soustavy SHZ se sprinklerovými hlavicemi s SP 

16 - úkapová vana pod rozdělovačem SHZ 

17 - urychlovač (akcelerátor)  

18 - přívodní potrubí vody z tlakové nádoby 

19 - vypouštěcí armatura tlakové nádoby 

20 - doplňovací čerpadlo 

21 - přívodní potrubí pro doplňovací čerpadlo 

22 - kompresor s pohonnou jednotkou 

23 - monostat na vzduchovém potrubí 

24 - voda v tlakové nádobě 

25 - vzduch v tlakové nádobě 

26 - přívodní potrubí vzduchu pro tlakovou nádobu 

27 - přívodní potrubí vody pro tlakovou nádobu 

28 - stavoznak a měření výšky hladiny vody v tlakové nádobě 

29 - suchý řídící ventil 

30 - monostat a kontaktní tlakový spínač na vzduchovém potrubí 
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Obr. 2 Sprinklerová hlavice s popisem [9] 

31 - poplachový zvon suché soustavy SHZ 

32 - potrubní rozvody suché soustavy SHZ se sprinklerovými hlavicemi s SU 

 

 

Obrázek č. 1 zobrazuje přehledné schéma sprinklerového hasicího zařízení. V kapitole 

3.2 je k uvedenému zařízení zobrazena legenda [9] popisující jednotlivé části 

zobrazeného zařízení. Na obraze č. 2 je pro názornost foto sprinklerové hlavice 

s detailním popisem se zobrazením výměnných baněk včetně jejich destrukčních teplot. 
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4 Sprinklerové hlavice 

Pro posouzení a laboratorní vyzkoušení pokrytí plochy dodávkou vody byli vybrány 

jako nejvhodnější sprinklerové hlavice firmy Minimax a to typ 21 MX5 – SU DN15 – 

K80 a typ 21 MX5 – SU DN15 – K 115.  

 

 

 

 

Obrázek č. 3 zobrazuje sprinklerovu 

hlavici SU DN 15 K80 od firmy Minimax 

po ukončení testu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma kompletní sprinklerové 

hlavice je zobrazeno na obrázku č. 4. 

 

 

  

Obr. 3 Sprinklerová hlavice použitá pri měření 

Obr. 4 Schéma sprinklerové hlavice [5] 
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5 Zkušební zařízení 

Jako zkušební zařízení, byly využity laboratoře VŠB Ostrava umístěné na fakultě FBI, 

Lumírova 13/630.  

Vlastní laboratoř se nachází v 3.NP . Jedná se o jednu místnost s vestavěnou 

uzavíratelnou zkušební komorou o rozměrech zkušební plochy 279 x 376 cm a výšce 3m. 

Zkušební komoru tvoří podezdívka z pevného materiálu, na které je umístěna rámová 

konstrukce vyplněná průhlednými panely z polykarbonátu (Obr. 5). Panely v čelní stěně 

komory jsou posuvné. V komoře je instalované zkušební potrubí s měřením tlaku před 

koncem jednotlivých větví potrubí (Obr. 6). Měření průtoku na jednotlivých potrubích 

je na rozvaděči potrubí vedle zkušební komory (Obr. 7). 

 

 

 

  

Obr. 5 laboratoř se zkušební komorou [12] 
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Obrázek č. 6 snímač tlaku vody v potrubí je umístěn na potrubí před jeho koncem. 

Hodnota tlaku je zobrazena na PC. 

 

 

 

Měřiče průtoku v potrubí zaznamenávají průtok v jednotlivých sekcích potrubí. 

Naměřené průtoky jsou přenášeny do PC, kde jsou zobrazeny a zaznamenány (Obr. 7). 

  

Obr. 6 Snímač tlaku na potrubí 

Obr. 7 Měřiče průtoku 
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5.1  Provozní zařízení 

Součástí laboratoře je technická místnost v 1.NP. Zde se nachází zdroj vody pro systém, 

kterým je nádrž o objemu 5 m
3
 (Obr. 8). Samotný systém je řešen jako uzavřený, 

s cirkulací vody. O dodávku vody dvě čerpadla poháněná asynchronními motory 

s plynulou regulací otáček a možností nezávislého spuštění na sobě. Na výstupním 

potrubí je instalován průtokoměr a tlakoměr. Celek je doplněn o vyrovnávací tlakovou 

nádobu a řídící jednotku (Obr. 9). 

Výstup jednotlivých údajů a naměřených hodnot je zaznamenáván na PC ve 3.NP 

v místnosti laboratoře. Zde je také možno pomocí PC dálkové ovládání čerpadel, 

zadávání požadovaných výstupních tlaků na čerpadlech, interval sběru dat, jejich 

ukládání a forma výstupu. 

Při stavbě laboratoře a realizaci zmiňovaného zařízení došlo ke změně požadovaných 

parametrů soustavy a ta nebyla realizována jako laboratorní, ale jako obyčejná 

vodárenská. Tímto dochází k tomu, že dodnes nejsou známy technické parametry 

soustavy, dochází k nerovnoměrnému nárůstu tlaků v soustavě s nemožností jejich 

ustálení v přesně definovaném bodě a nevyužití teoretických možností instalovaného 

softwaru. 

 

 

  

Obr. 8 V pozadí nádrž soustavy Obr. 9 Řídící jednotka čerpadel 
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Na obraze č. 8 je vyfotografována zásobní nádrž s vodou pro zkušebnu. Obraz č. 9 

zobrazuje řídící panel čerpadel zkušebního systému v technické místnosti. 

 

 

 

 Na obraze č. 10 je asynchronní motor pohánějící čerpadla. Za řídícím panelem 

čerpadel v technické místnosti je umístěna vyrovnávací tlaková nádoba a vlevo od ní jsou 

dva asynchronní motory čerpadel (Obr. 11). 

 

 

 

Na výstupu tlakové vody z čerpadel 

na hlavní větvi je umístěn hlavní 

průtokoměr, propojený s počítačem 

ve třetím patře ve zkušební místnosti 

(Obr. 12). 

 

Obr. 10 Asynchronní motor Obr. 11 Vyrovnávací tlaková nádoba 

Tlaková nádoba 

Obr. 12 Průtokoměr na hlavní větvi 
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6 Měření pokrytí 

Pro měření pokrytí zkušební plochy hasební vodou byla zvolena metoda měření 

množství vody za jednotku času v přesně definovaných bodech a poté přepočet 

na jednotku plochy. 

 

6.1 Popis 

Ve zkušební komoře byla vytyčena osa sprinklerové hlavice a na této ose vždy 

ve vzdálenosti po 50 cm umístěny plastové nádoby o vnitřním rozměru 525 x 360 mm 

(Obr.13). Sprinklerová hlavice byla instalována ve výšce 2,9 m nad podlahou (Obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obraze č. 13 je v půdorysu zobrazeno schéma umístění nádob při zkoušce pokrytí 

zkušební plochy hasební vodou. Údaje jsou netradičně uvedeny v cm. 

 

Obraz č. 14 je bokorys zkušební místnosti s vyznačeným umístěním zkušebních 

nádob. Celý výkres je okótován v centimetrech 

  

sprinklerová hlavice sprinklerová hlavice  

Obr. 13 Umístění zkušebních nádob Obr. 14 Bokorys zkušební místnosti 
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6.2 Vlastní měření 

 

Vlastní měření probíhalo tak, že po namontování sprinklerové hlavice na potrubí byl 

nastaven požadovaný tlak na výstupu z čerpadla a po dobu 60 s udržována dodávka 

vody při tomto tlaku. Voda dodávaná na zkušební plochu ze sprinklerové hlavice byla 

v přesně definovaných bodech jímána do zkušebních nádob (Obr. 18). Po přerušení 

dodávky vody bylo změřeno pomocí odměrných válců množství vody v jednotlivých 

nádobách. Pro každý zvolený tlak se měření opakovalo třikrát. Z těchto měření pak byl 

stanoven průměr měření při jednotlivých tlacích a bylo přistoupeno k přepočtu 

průměrné dodávky vody na jednotku plochy. 

 

 

 

 

Na obraze č. 15 jsou zkušební nádoby rozmístěné na vytyčené ose a připravené 

k měření.dodávky vody na chráněnou plochu v přesně stanovených bodech. Na dalším 

obrázku to je č. 16 jsou zkušební nádoby ve zkušební komoře při dodávce vody v rámci 

probíhajícího testu. 

 

Obr. 15 Zkušební nádoby rozestavené v ose hlavice 
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Na obraze č. 17 odměrné válce použité při pokusu. Naměřené údaje v litrech byly pro 

zjednodušení výpočtů, zrychlení postupu a větší přehlednost zadávány do předem 

připravených a přednastavených tabulek. 

 

  

Obr. 16 Zkušební komora při měření 

Obr. 17 Odměrné válce Obr. 18 Zkušební nádoba  
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6.3 Údaje měření 

 

V  tabulkách jsou uvedeny údaje naměřené při jednotlivých pokusech, dále přepočítané 

na množství vody na jednotku plochy v jednotlivých vzdálenostech. Tabulky č.1, č.2 a 

č.3 jsou pro sprinklerovou hlavici firmy Minimax a to typ 21 MX5 – SU DN15 – K80. 

Každá z tabulek je pro jiný výchozí tlak nastavený na čerpadle. 

 

 

Tabulka 2 - K80 - tlak 3,5 bar 

 

 

 

  

V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 0,65 0,56 0,8 1,3 0,73 0,34

pokus  2 0,64 0,58 0,75 1,17 0,66 0,32

pokus  3 0,67 0,59 0,78 1,11 0,68 0,35

∑ 1,96 1,73 2,33 3,58 2,07 1,01

průměr 0,653 0,577 0,777 1,193 0,690 0,337

mm.m¯² 3,457 3,051 4,109 6,314 3,651 1,781

V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 1,3 0,83 0,76 1 1,35 1,21

pokus  2 1,32 0,82 0,77 1,1 1,4 1,25

pokus  3 1,4 0,84 0,76 1,2 1,42 1,23

∑ 4,02 2,49 2,29 3,3 4,17 3,69

průměr 1,340 0,830 0,763 1,100 1,390 1,230

mm.m¯² 7,090 4,392 4,039 5,820 7,354 6,508

Tabulka 3 - K80 - tlak 6,5 bar 
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Graf 2 Záznam tlaku K80 - tlak na čerpadle 3,5 bar 

 

 V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty, které byly naměřeny při požadované hodnotě 

tlaku na čerpadlech 3,5 bar, v druhé tabulce č.2  pak 6,5 bar a v tabulce č. 3 při 

požadovaném tlaku 9,5 bar. Průběžné hodnoty tlaků při jednotlivých sériích měření jsou 

znázorněny grafy. 

 

 

Na grafu č. 2 je značná nerovnoměrnost měřeného tlaku. Při menším průtoku je patrný 

každý náběh čerpadel, který je reprezentován téměř kolmicí na křivce tlaku na čerpadle. 

Křivka tlaku na hlavici tento průběh kopíruje již s méně ostrými přechody, což je 

způsobeno tlakovými ztrátami v potrubí.  

  

V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 0,92 1,45 1,9 1,46 0,865 0,5

pokus  2 1 1,48 1,94 1,45 0,94 0,54

pokus  3 0,98 1,45 1,88 1,5 0,96 0,55

∑ 2,9 4,38 5,72 4,41 2,765 1,59

průměr 0,967 1,460 1,907 1,470 0,922 0,530

mm.m¯² 5,115 7,725 10,088 7,778 4,877 2,804

Tabulka 4 - K80 - tlak 9,5 bar 
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Graf č. 3 zaznamenává průběh tlaku jako již daleko plynulejší a na grafu č. 4 již křivky 

vykazují skoro rovnoměrný tlak. Je zde patrné, že při větším provozním tlaku a větším 

průtoku nedochází k tak velké rozkolísanosti tlaků, nedochází zde již k zapínání 

a vypínání čerpadel, ale pouze ke změně jejich otáček což probíhá daleko plynuleji, než 

když čerpadla nabíhají z nulových otáček.  
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Graf 3 Záznam tlaku K80 - tlak na čerpadle 6,5 bar 

Graf 4 Záznam tlaku K80 - tlak na čerpadle 9,5 bar 
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V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 0,87 0,34 0,61 0,81 0,81 0,62

pokus  2 0,81 0,32 0,57 0,83 0,81 0,64

pokus  3 0,77 0,32 0,58 0,85 0,81 0,63

∑ 2,45 0,98 1,76 2,49 2,43 1,89

průměr 0,817 0,327 0,587 0,830 0,810 0,630

mm.m¯² 4,321 1,728 3,104 4,392 4,286 3,333

V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 1,18 0,56 0,71 1,07 1,2 0,92

pokus  2 1,28 0,57 0,75 1,12 1,19 0,9

pokus  3 1,23 0,54 0,68 1,05 1,2 0,93

∑ 3,69 1,67 2,14 3,24 3,59 2,75

průměr 1,230 0,557 0,713 1,080 1,197 0,917

mm.m¯² 6,508 2,945 3,774 5,714 6,332 4,850

V tabulkách č. 5, č. 6 a č. 7 jsou údaje z měření, které proběhlo ze sprinklerovou hlavicí 

21 MX5 – SU DN15 – K115. Každá tabulka seskupuje údaje o pokrytí zkušební plochy 

hasební vodou v definovaných bodech a jejich přepočet na pokrytí jednotky plochy 

při zvoleném přednastaveném tlaku. 

 

Tabulka č. 5, údaje zde uvedené jsou naměřené při přednastaveném tlaku 3,5 bar 

na výstupu z čerpadla.  

 

 

 V tabulce č. 6 jsou hodnoty naměřené při požadovaném tlaku na čerpadle 6,5 bar.  

 

  

Tabulka 5 - K115 - tlak 3,5bar 

Tabulka 6 - K115 - tlak 6,5bar 
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Graf 5 Záznam tlaku K115 - tlak na čerpadle 3,5 bar 

 

 Tabulka č. 7 obsahuje údaje které byli naměřené při výstupním tlaku z čerpadel 

9,5 bar. 

 

 Hodnoty tlaků při zkoušce s  hlavicí K115 znázorňují grafy č. 5 pro požadovaný tlak 

na čerpadle 3,5 bar, č. 6 pro tlak 6,5 bar a č. 7 pro tlak 9,5 bar. 

 

 

 

V grafu č. 5 zaznamenané tlaky vykazují rozkolísanost tlaků, ale vlivem většího 

K-faktoru sprinklerové hlavice a tím i většího průtoku, je křivka zaznamenávající tlaky 

pozvolnější, nemá tak ostré náběhy jako při měření za stejných podmínek hlavice 

s K - faktorem 80. 
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V - dm³

vzdálenost 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

pokus  1 1,3 0,83 0,76 1 1,35 1,21

pokus  2 1,32 0,82 0,77 1,1 1,4 1,25

pokus  3 1,4 0,84 0,76 1,2 1,42 1,23

∑ 4,02 2,49 2,29 3,3 4,17 3,69

průměr 1,340 0,830 0,763 1,100 1,390 1,230

mm.m¯² 7,090 4,392 4,039 5,820 7,354 6,508

Tabulka 7 - K115 - tlak 9,5bar 
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Graf 6 Záznam tlaku K115 - tlak na čerpadle 6,5 bar 

Graf 7 Záznam tlaku K115 - tlak na čerpadle 9,5 bar 

 

 Graf č. 6 podobně jako graf č. 3 zaznamenává tlakovou křivku plynulejší, kolísající 

pravidelně kolem přednastaveného tlaku. 

 

 

 

Křivky v grafu č. 7 mají již téměř ideální průběh. Kolísání kolem přednastaveného tlaku 

je minimální. Z výše uvedených grafů u měření sprinklerové hlavice s K-faktorem 80  

i s K-faktorem 115 je zřejmé, že se zvyšujícím se tlakem ve zkušební soustavě dochází 

k větší rovnoměrnosti zaznamenávaných tlaků. Tento trend je zřejmý u obou hlavic avšak 

u hlavice K115 se jeví jako markantnější.  
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Graf 8 Pokrytí při tlaku na hlavici 1,938 bar 

Graf 9 Pokrytí při tlaku na hlavici 3,45 bar 

6.4 Grafy pokrytí 

 

 

 V grafu č. 8 je pokrytí chráněné plochy v litrech na metr čtvereční, při tlaku 

na sprinklerové hlavici 1,938 bar v přesně definovaných bodech na ose výstřiku 

sprinklerové hlavice. Z grafu je patrné nerovnoměrné pokrytí chráněné plochy hasební 

vodou ve vzdálenosti do 1 m od osy hlavice, aby poté narostlo a opět pokleslo. Při tomto 

tlaku se pokrytí jeví jako nedostatečné. 
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Graf 10 Pokrytí při tlaku na hlavici 4,967 bar 

Graf č. 9 zobrazuje údaje ze stejné hlavice jako graf č. 8 pouze s tím rozdílem, že zde 

byl tlak na hlavici 3,45 bar. Při tomto tlaku pokrytí hasební vodou od osy sprinklerové 

hlavice plynule narůstá až do vzdálenosti 1,5 metru. Od této vzdálenosti pak dochází 

k poklesu pokrytí. V rámci chráněné plochy je pokrytí vodou rovnoměrnější a ve svém 

průměru splňující normu. 

 

 

 

Údaje zobrazené v grafu č. 10, pořízené při tlaku 4,967 bar vykazují podobné 

charakteristiky jako údaje v grafu č. 9. Hodnota pokrytí od osy hlavice narůstá 

do vzdálenosti jednoho metru, aby poté plynule klesala. Křivka nárůstu a poklesu 

je poněkud strmější než u grafu č.9, ale pokrytí vodou v konečných hodnotách je vyšší. 

Vrchol největšího pokrytí chráněné plochy zde také nastává o něco dříve než 

v předcházejícím případě.    
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Graf 11 Srovnání údajů z grafů č. 8,9,10 
 

 

 

 

 

Graf č. 11 srovnává údaje pořízené při zkoušce pokrytí chráněné plochy hasební vodou 

sprinklerovou hlavicí s K-faktorem 80 při rozdílných tlacích. Na údajích je patrná 

s přibývajícím tlakem zvyšující se dodávka hasební vody na jednotku plochy. Při tlaku 

1,938 bar je dodávka nedostatečná, při vyšších tlacích naopak překračuje požadované 

množství. Ve všech třech zobrazených grafech (č. 8, 9, 10) je nejvyšší pokrytí chráněné 

plochy hasební vodou jeden až jeden a půl metru od osy sprinklerové hlavice. V grafu 

č. 11 jsou údaje pro jednotlivé tlaky vyneseny v křivkách. Graf je doplněn o křivky 

exponenciálního rozvoje při jednotlivých tlacích a je zde vyznačen i údaj hodnoty 

spolehlivosti (též koeficient spolehlivosti).  
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Graf 12 Pokrytí při tlaku na hlavici 1,493 bar 

Graf 13 Pokrytí na hlavici při tlaku 2,669 bar 

 

 

V grafu č. 12 jsou zobrazené hodnoty pro sprinklerovou hlavici s K – faktorem 115 při 

nastaveném výstupním tlaku na čerpadle 1,493 bar. Pokrytí zkušební plochy hasební 

vodou je nedostatečné. 

 

 

 

Na grafu č. 13 zobrazené hodnoty při tlaku na sprinklerové hlavici 2,669 bar. Pokrytí 

zkušební plochy hasební vodou je již v průměru dostatečné. 
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Graf 14 Pokrytí na hlavici při tlaku 3,816 bar 

Graf 15 Srovnání údajů z grafů č. 12,13,14 

 

 

Graf č. 14 zde zobrazené hodnoty byly naměřeny při zkušebním tlaku na sprinklerové 

hlavici 3,816 bar. Pokrytí zkušební plochy hasební vodou při tomto tlaku v průměru 

převyšuje požadované pokrytí. 

 

 

 

Graf č. 15 sumarizuje a zobrazuje naměřené hodnoty při jednotlivých zkouškách. 

Naměřené údaje jsou vyneseny v tlakových čarách. Graf je doplněn o spojnice 

exponenciálního rozvoje trendu v jednotlivých případech a údaj hodnoty spolehlivosti. 
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 Ze srovnání pokrytí vzešlého z jednotlivých měření vidíme u sprinklerové hlavice 

s K-faktorem 115 daleko stejnoměrnější pokrytí chráněné plochy vodou. Zároveň se toto 

pokrytí méně mění v závislosti na tlaku než u sprinklerové hlavice s K-faktorem 80. 

Vzdálenost pokrytí je rovněž větší u sprinklerové hlavice s K faktorem 115. Toto pokrytí 

je posunuto do větší vzdálenosti se vzrůstajícím tlakem. U hlavice s K faktorem 80 

je největší pokrytí chráněné plochy hasební vodou ve vzdálenosti 1 – 1,5 metru. Za touto 

vzdáleností pak prudce klesá při všech měřených tlacích. Hlavice s K-faktorem 115 má 

jedno z největších pokrytí přímo pod osou hlavice. Ve vzdálenosti 0,5 – 1 metr od osy 

hlavice pokrytí mírně klesá, aby poté vzrostlo na zhruba stejnou hodnotu jako pod osou 

hlavice. Největší pokrytí je ve vzdálenosti přibližně dvou metrů. Tato vzdálenost 

se nepatrně posunuje v závislosti na tlaku. Za oblastí největšího pokrytí pak pomalu 

klesá. Z hlediska pokrytí se jako nejrovnoměrnější u hlavice K-115 jeví tlaková spojnice 

3,816 bar. Tento tlak je podobný nejlepší tlakové spojnici z hlediska pokrytí 

u sprinklerové hlavice s K-faktorem 80. Z naměřených údajů je zřejmé, že pokud 

simulujeme poruchové stavy v dodávce vody, pak i při tomto stavu sprinklerové hlavice 

díky své konstrukci v průměru splňují na ně kladené požadavky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafy č. 16 a č. 17 zobrazují vzdálenost pokrytí ze sprinklerové hlavice při různých 

tlacích na hlavici. 

Graf 16 Vzdálenost pokrytí u hlavice K80 [5] Graf 17 Vzdálenost pokrytí u hlavice K115 [5] 
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Graf 18 Hmotnost hořlavých materiálů - Škoda Octavia 

7 Zkušební objekt 

Dalším bodem realizované práce, byl výběr vhodného reprezentativního zástupce z řad 

osobních automobilů. Na základě volně dostupných statistik SDA a potvrzení výrobcem 

byl vybrán osobní automobil Škoda Octavia, jako nejvíce zastoupený na našem trhu. 

Pro účel zařazení do skupiny průměrného požárního zatížení výše zmiňovaného 

automobilu, byly použity podklady dodané výrobcem [11], kde dle jeho sdělení je toto 

požární zatížení srovnatelné s vozem Volkswagen Golf. (Graf 18). 
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 Použité hořlavé materiály uvedené v grafu č. 18 ve zkratkách jsou tyto. 

 

ABS  – akrylonitril-butadien-styren 

PA  – polyamid 

PA-GF  -polyamid plněný skelným vláknem 

POM - polyoxymethylen 

PUR - polyuretan 

PBT - polybutylen tereftalát 

PET - polyester 

PC - polycarbonát 

PP - polypropylen 

PVC - polyvinyl chlorid 

EPDM - terpolymer ( ETHYLEN-PROPYLEN-DIEN MONOMERU) 

PE - polyethylen 

 

 Pro porovnání jsou v tabulce č. 8 uvedeny hodnoty teoretické výhřevnosti automobilů 

světových výrobců. 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 8 - teoretická energie vozidel [10] 
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8 Zkušebnictví 

V rámci prováděných měření byla konstatována nejednotnost v názvosloví a odborné 

terminologii používané v rámci této bakalářské práce. Proto bylo přistoupeno k pokusu 

toto alespoň trochu ujasnit. Při pátrání po jednoznačném výkladu bylo zjištěno, že nic 

takového není a jednotlivý výklad se případ od případu liší. První termín je ze Slovníku 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost, další tři termíny jsou z odpovědi Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zde v úvodu sice uvádějí: 

,,Jako termín doplněný definicí se ani jeden z výrazů v normativních dokumentech 

nevyskytuje“ [8], ale přesto se k dané problematice ve smyslu jejich chápání vyjadřují. 

 

Pokus:  Úmyslné vyvolání nějakého jevu za účelem poznání jeho zákonitostí 

nebo ověření něčeho [7]. 

 Zkouška:   Chápána jako opakovaný postup pro ověření požadovaných hodnot 

(zkušebnictví) [8].  

  Test:  Postup pro jednorázové zjištění dosažených hodnot nebo úrovně [8]. 

  Experiment: Je vymezen pro způsob vědeckého zkoumání – jedná se zpravidla 

o pokus (v konečných verzích technických norem nepoužíván) [8]. 
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9 Testy s automobily 

Testy a pokusy v oblasti průběhu požáru osobních automobilů v garážích proběhly 

u několika institucí a pokusných pracovišť. Jako neucelenější se pak jeví studie z UK 

nazvaná ,,Fire spread in car parks´´, jejímž zadavatelem byl – Department for 

communities and Local Government, Eland House, Bressenden Place, London – na níž 

spolupracovala řada firem a institucí.[4] Celá studie trvala tři roky a její výsledky byly 

publikovány výše zmíněným úřadem v roce 2010.  

V rámci této studie bylo provedeno jedenáct velkých zkoušek s použitím celkem 

šestnácti poměrně nových, moderních vozů. [4] 

Zároveň byly zkoumány zprávy a zjištění vzešlé z dalších testů prováděných 

v laboratořích po celém světě. Testy se zaměřily mimo jiné na rozvoj požáru 

v hromadných garážích při použití sprinklerového zařízení a bez něj, na možnost 

přenesení požáru z vozu na vůz, vliv místa iniciace požáru na jeho rozšíření a na požáry 

vozů s alternativními palivy. Během testů tak došlo k získání velkého množství dat ať již 

o tepelném výkonu, teplotě, či množství plynů a dalších faktorech důležitých 

pro posouzení závažnosti požárů. 

 

9.1 Rozvoj 

Srovnání naměřených hodnot nabízí test rozvoje požáru bez použití a s použitím 

sprinklerového hasicího zařízení. Na přiloženém obrázku č. 19 je znázorněn zkušební 

polygon královského institutu BRE. 

 

Obr. 19 Zkušební zařízení institutu BRE [4] 
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9.1.1 Test č. 1 

 

Pro první dva testy byly použity vždy tři vozy s tím, že v prvním testu byl sledován 

rozvoj bez použití SHZ a ve druhém testu s použitím SHZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Pro první test byly použity tyto vozy -    Renault Laguna rok výroby 2002 benzín 

- Renault Clio rok výroby 1998 benzín 

- Ford Mondeo rok výroby 2003 diesel 

 

Každý z těchto tří automobilů měl do nádrže natankováno dvacet litrů paliva. 

Přístrojové vybavení sestávalo ze tří termočlánkových sloupů znázorněných na obrázku 

č. 20, dále pak snímačů tepelného výkonu, termočlánků v automobilech a měření zplodin. 

Celý test pak fotograficky dokumentuje následující série obrázků (č. 21, 22, 23, 24). 

Obr. 20 Schéma postavení při testu č. 1 [4] 
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Obr. 21 Automobily před začátkem zkoušky [4] 

Obr. 22 Test 1, šest minut po zapálení [4] 
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Obr. 23 Test 1, dvacet jedna minut po zapálení  [4] 

Obr. 24 Test 1, automobily po ukončení testu [4] 
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9.1.2 Test č. 2 

 Při druhém testu bylo použito shodné rozmístění automobilů. Sprinklerový systém byl 

v souladu s ČSN EN 12845, což při tomto testu znamená dodávku vody v hodnotě 5 mm 

za min na metr čtvereční. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 je schematickým znázorněním postavení automobilů při testu č. 2. 

Na obrázku je vyznačen též systém SHZ který byl při této zkoušce použit. Pro test byly 

vybrány automobily – Renaul Grand Espace rok výroby 2000 benzín 

        - Seat Ibiza rok výroby 2002 benzín 

        - Landrover Freelander rok výroby 2002 benzín 

 

Ve všech automobilech bylo, jako při testu č. 1, ponecháno dvacet litrů paliva.   

Fotodokumentace z testu č. 2 je na obrázcích č. 26, 27, 28, 29.  

  

Obr. 25 Schéma postavení automobilů při testu č. 2 [4]
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Obr. 26 Test  2,  automobily před zapálením [4] 

Obr. 27 Test  2, 1 minuta 40 sekund po zapálení [4] 
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Obr. 28 Test 2, 41 minut 30 sekund po zapálení [4] 

Obr. 29 Test 2, automobily po testu [4] 
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Graf 19 Tlak na čerpadle při testu 2 [4] 

Naměřené hodnoty z obou testů jsou pro přehlednost vyneseny do grafů. Ze zjištěných 

hodnot, hned v úvodu zaujme hodnota tlaku na čerpadle, kde je možné pozorovat kolísání 

tlaku (Graf 19). Na začátku časové osy je patrný pokles tlaku po otevření sprinklerové 

hlavice v čase 4:02 min., které je následováno otevřením druhé hlavice v čase 4:10 min. 

(Tabulka 10). Je patrný rozkmit tlaku související se zavodněním soustavy. Další průběh 

tlaku je stejnoměrný až do času 42:20 min po čas 45:26 min. kdy dochází k otevření 

dalších sprinklerových hlavic. Po zavodnění potrubí dochází znovu k zestejnoměrnění 

tlakové křivky. Toto bude pravděpodobně případ všech reálných soustav. 

 

 

 

V dalších grafech je možné porovnat naměřené hodnoty teplot v jednotlivých 

výškových hladinách. Grafy č. 20 a č. 21 jsou záznamem teplot na čidle č. 1, dále pak 

grafy č. 22 a 23 jsou z čidla č. 2 a grafy č. 24 a 25 mapují průběh teplost na teplotním 

čidle č. 3. 

 

 

 

  

čas (minuty)  

tlak (bar)  
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Čidlo č. 1 při testu č. 1 zaznamenává nárůst teploty s vrcholem kolem dvacáté minuty, 

to samé čidlo při testu č. 2 zaznamenává pozvolnější nárůst teploty a vrchol nárůstu 

je posunut přibližně k padesáté třetí minutě. Také při srovnání teplot vidíme při testu č. 1 

vrchol těsně pod tisíci stupni celsia a při testu č. 2 vrchol dosahuje teploty 800°C . 

 

 

  

čas (minuty)  

čas (minuty)  

teplota (celsia)  

teplota (celsia)  

Graf 20 Test 1, čidlo 1 [4] 

Graf 201 Test2, čidlo 1 [4] 
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Graf 212 Test 1, čidlo 2 [4] 

 

 

 

 

 

Čidlo č. 2 zaznamenává při testu č. 1 vyšší teploty ve vrstvě těsně pod stropem než 

čidlo č. 1, zároveň nižší teploty při testu č. 2 než čidlo č. 2. 

 

 

  

čas (minuty)  

čas (minuty)  

teplota (celsia)  

teplota (celsia)  

Graf 223 Test 2, čidlo 2 [4] 
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Čidlo č. 3 při testu č. 1 zaznamenává podobný rozvoj teplot jako čidlo č.1 a č. 2, 

při testu č. 2 zde je pak vidět účinek SHZ kdy k významnějšímu záznamu teploty dochází 

až kolem čtyřicáté minuty. 

  

čas (minuty)  

teplota (celsia)  

teplota (celsia)  

Graf 234 Test 1, čidlo 3 [4] 

Graf 245 Test 2, čidlo 3 [4] 
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Na grafu č. 26 je záznam tepelného výkonu v průběhu testu č. 1. Od třetí do sedmé 

minuty je patrný nárůst charakterizující rozhořívání. Okolo sedmé minuty se tepelný tok 

vyrovnává na hodnotě 2 MW, aby kolem dvacáté minuty došlo ke skokovému nárůstu. 

Poté následuje postupný pokles, značící dohořívání. 

 

 

čas (minuty)  

čas (minuty)  

tepelný výkon (kW)  

tepelný výkon (kW)  

Graf 256 Tepelný výkon v čase při testu č.1 [4] 

Graf 267 Tepelný výkon v čase při testu č.2 [4] 
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Graf č. 27 zaznamenává okolo čtvrté minuty nárůst tepelného toku, ten je, ale vlivem 

spuštění SHZ stále na minimální výši až teprve kolem čtyřicáté minuty dochází díky 

vzplanutí všech hořlavých materiálů k nárůstu tepelného výkonu. Po vyhoření hořlavých 

materiálů následuje prudký pokles.  

 

 

 

9.1.3 Zhodnocení testů 

 

Při testu č. 1 došlo po zapálení k nárůstu tepla a tepelného výkonu, před dvacátou 

minutou pak dochází k přenesení požáru i na sousední automobil, prudkému rozvoji 

požáru, nárůstu teplot i tepelného výkonu až k hodnotě 16 MW s teplotami vzduchu 

v horní části až 1 100 °C. Tepelný tok na všech měřících místech překročil 25 kWh 

na metr čtvereční. 

Při testu č. 2 dochází zhruba ve čtvrté minutě k aktivaci sprinklerové hlavice. 

Nedochází k takovému nárůstu teplot a tepelného výkonu jako při testu č. 1, ale přesto 

oheň dále hoří a roste. K jeho maximu dochází zhruba v 55. minutě. Poté jeho výkon 

prudce klesá a postupně uhasíná, i když zhruba po hodině došlo k vypnutí SHZ což 

simulovalo vyčerpání minimálního stanoveného množství vody v nádrži. K rozšíření 

požáru na automobil č. 2 a 3 nedošlo. Na přiložených grafech je zřetelně vidět při použití 

SHZ snížené teploty ve všech výškových hladinách a tím i lepší podmínky pro zasahující 

jednotku hasičů. Rovněž markantní je srovnání tepelného výkonu v obou testech, 

které je zaznamenáno na grafech č. 26 a č. 27. 
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10 Průměrné doby do začátku zásahu 

10.1 Průměrná doba do spuštění SHZ 

Při výpočtu doby do začátku zásahu SHZ bylo vycházeno z naměřeného souboru 

hodnot v rámci zkušebního programu provedeného v institutu BRE. Při zkoumání 

naměřených dat z testu č. 1 a testu č. 2 je zřejmé, že k nárůstu teplot dochází mezi třetí 

až pátou minutou od iniciace (Graf-20, Graf 20.), také na křivce tepelného výkonu 

z dalšího testu (Graf 27) je vidět nárůst v tomto časovém horizontu. 

 

 

 

V rámci testu č. 2 došlo k otevření první sprinklerové hlavice ve čtvrté minutě 

od iniciace (Tabulka 10). Proto je možné na základě těchto údajů volit čtvrtou minutu 

jako průměrný čas spuštění SHZ.  

 

 

 

  

čas (minuty)  

tepelný výkon (kW)  

Graf 278 Test 3, tepelný výkon [4] 
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10.2 Průměrná doba do začátku zásahu jednotky JPO 

Při stanovení průměrné doby do začátku zásahu JPO byly použity statistiky programu 

SSU za posledních šest let.[6] Souhrn z těchto statistik je uveden v tabulce 9. 

 

 

 

 

Z údajů souhrnu statistik uvedených v tabulce č. 9 pak vychází průměrný čas 

od zpozorování do začátku zásahu jednotkou PO deset minut čtyřicet pět sekund. 

Pro výpočet byly použity časy ze všech zásahů požárů osobních automobilů. Převážná 

část požárů však není v garážích, ale na veřejných komunikacích kde je lepší orientace. 

Z praxe a popsaných případů zásahů v garážích pak vychází v důsledku horší možnosti 

orientace jako vhodné uvažovat o prodloužení průměrného času minimálně o 25 %. 

  

Tabulka 9 - průměrné časy při zásahu 

průměrné časy při zásahu od zpozorováníSloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6

do začátku zásahu od zač.do lokal izace od lok. do l ikvidace

rok čas poč.zás . čas poč.zás . čas poč.zás .

2006 0:09:16 194,00 0:06:38 180,00 0:14:28 210,00

2007 0:09:28 195,00 0:07:24 188,00 0:21:13 208,00

2008 0:09:07 206,00 0:08:25 199,00 0:15:15 220,00

2009 0:08:49 179,00 0:08:29 172,00 0:15:18 198,00

2010 0:15:15 187,00 0:07:24 181,00 0:15:08 200,00

2011 0:08:40 183,00 0:05:54 174,00 0:18:58 194,00

vážený 

průměr
0:10:45 0:07:20 0:16:42
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11 Porovnání rozvoje požáru 

11.1 Rozvoj požáru s a bez použití SHZ 

Z provedených testů uvedených ve zprávě ,,Fire spread in cars parks“ vyplývá, 

že při volném rozvoji požáru bez použití SHZ dochází zhruba od čtvrté minuty k nárůstu 

teploty a postupném zapojení všech hořlavých materiálů. 

 Celková doba zapojení materiálů je odvislá od materiálového složení jednotlivých 

materiálů, které se může lišit v závislosti na značce automobilu a jeho stáří. Jednotlivé 

automobilky se řídí nejenom všeobecně platnými předpisy, ale mají ještě své 

vnitropodnikové normy týkající se materiálů použitých ve vozidlech. U koncernu 

Volkswagen je to kupříkladu norma TL1010 která stanoví charakteristiky na hoření 

použitých materiálů. 

Po zapojení hoření všech materiálů dochází k prudkému nárůstu teplot ve všech 

výškových hladinách ke zvýšení tepelného toku a přenesení požáru na další automobily. 

Při zapojení dalších automobilů do požáru dochází k dalšímu prudkému zvýšení teplot 

a tepelného toku. Celkový vývoj požáru je ovlivněn dalšími parametry, jako je kupříkladu 

parametr odvětrání garáže, požární zatížení a odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými 

vozidly. 

 

11.2 Rozvoj požáru s použitím SHZ  

Při testech provedených v institutu BRE, kde bylo použito SHZ, došlo 

k pozvolnějšímu nárůstu teplot a tepelného toku. Bylo dosaženo nižších celkových teplot 

a hodnot teplotního toku a i když došlo v závěru testu k vyhoření automobilu. Doba, kdy 

k tomu došlo, byla po časové ose posunuta oproti testu bez použití SHZ o zhruba třicet 

minut. Zároveň nedošlo k přenesení požáru na sousední automobily při stejných 

odstupových vzdálenostech jako při testu bez použití SHZ. 
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12 Výpočet potřebné dodávky hasicí vody 

12.1 Dodávka pro SHZ 

 

 

 

Pro výpočet potřebné dodávky vody při hašení automobilu SHZ byla použita tabulka 

č. 10, kde jsou uvedeny údaje o dodávce vody pro SHZ při testu č. 2. Jako další údaje byl 

použit průměrný tepelný výkon v časovém rozpětí páté až dvacáté minuty při testu č. 1 

a č. 2. Při použití výše uvedených údajů pak dostáváme jako rozdíl tepelných výkonů 

mezi testy č. 1 a 4.2 údaj 1,8 MW.  

 

Δ ̇ =   ̇ -   ̇  »  2 – 0,2 = 1,8 MW       (1) 

 

Πcpv = cpv . qpr = 9,712MJ (2) 

 

Ƞ = 
  ̇

∏   
             (3) 

 

Q = 
  

     
          (4) 

 

Kde  ̇  je tepelný výkon [MW], 

  Cpv  -  teoretická tepelná pohltivost vody [MJ.kg
-1

], 

 cpv  - 2,613 MJ.kg
-1

, 

Tabulka 10 dodávka vody při testu č. 2 [4] 
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qpr -  průtok vody za s [l], 

  Πcpv -  celková teoretická tepelná pohltivost dodávané vody [MJ], 

 Ƞ -  účinnost [%], 

  Q -  celková potřeba vody [l], 

  p -  požární zatížení [MJ]. 

 

 

Při změřené dodávce vody v časovém rozpětí 5 až 15 min. (Tabulka 10) která v tomto 

časovém úseku činila 223 l.min
-1

 a uvažované teoretické tepelné pohltivosti vody, která 

má hodnotu 2 613 kJ.kg
-1

, vychází hodnota, která nám udává účinnost sprinkleru při 

ochlazování zhruba okolo 18,5 %. Při použití údajů dodaných výrobci a dosazení 

teoretické hodnoty výhřevnosti vybraného automobilu 7 500 MJ vychází jako nutné 

množství pro uhašení automobilu pomocí SHZ  15 515 litrů hasební vody. 

 

12.2 Dodávka pro zásah útočným proudem 

 

Při výpočtu potřeby vody při zásahu útočným proudem jsou použity statistiky 

o zásazích (Tabulka 9).  

Pro výpočet byly dosazeny údaje pro proudnici C 52 Galaxy, kde je možno za průtok 

brát střední hodnotu, jež činí zhruba 290 l.min
-1

. Za použití těchto údajů je pak 

vypočtena hodnota spotřeby vody od začátku zásahu do lokalizace 2 125 litrů. Při úvaze 

o 50 % dodávce vody v době od lokalizace do likvidace je celkové množství 

spotřebované vody cca. 4 546 litrů vody. 

Tento výpočet je však pouhou teorií, kde reálný zásah by byl ovlivněn množstvím 

dalších proměnných faktorů. Jedním z podstatných faktorů by byl faktor, zda v garážích 

je instalováno SHZ. 

Při použití SHZ by s největší pravděpodobností byla potřeba hasící vody pro útočný 

proud menší, naopak při zásahu v garážích, kde SHZ není, nebo by bylo nefunkční by 

spotřeba vody pro hašení byla větší. 
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13 Závěr 

Při studiu dostupných materiálů o požárech v garážích, provedených testech 

a zkouškách je zřejmé, že použití PBZ zejména v hromadných garážích vede k menšímu 

rozvoji požáru, menším škodám, lepším podmínkám při zásahu a k menšímu ohrožení 

okolí.  

Při použití SHZ v rané fázi požáru nedochází v některých případech k jeho rozvoji 

vůbec (je uhašen SHZ), v dalších případech je jeho rozvoj daleko pozvolnější, dosažené 

teploty a hodnoty tepelného toku při požáru jsou nižší. Z hlediska zásahu JPO pak 

je třeba méně sil a prostředků a zasahující příslušníci zásah provádějí v méně rizikových 

podmínkách než při nekontrolovaném rozvoji požáru. 

Je proto oprávněné navrhnout další zpřísnění ČSN 730804 přílohy I z hlediska snížení 

nejvyššího počtu stání v požárním úseku vybaveném SHZ především pak u uzavřených 

a zakladačových garáží. 

V tomto kontextu by také bylo vhodné provádět další testy s modelováním požárů 

v garážích, kdy získané údaje by přispěly ke zvýšení bezpečnosti jak obyvatelstva tak 

zasahujících jednotek při těchto požárech.  
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