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Tato diplomová práce se zabývá sestavením kvantitativní analýzy pro posouzení 

součinnosti požárně bezpečnostních zařízení u vybraných objektů. Úvodní kapitola o požárně 

bezpečnostních zařízeních se věnuje jejich popisu, součinnosti a základnímu přehledu norem. 

Dále jsou uvedeny základní informace o posuzování rizik a volbě správné analýzy. Obě tyto 

kapitoly jsou následně částečně propojeny s cílem popsat možnosti systematického přístupu 

k řešení součinnosti požárně bezpečnostních zařízení a vybrané kvantitativní analýzy, které 

jsou použity v praktické části práce. V závěrečné části práce jsou porovnány posuzované 

objekty z hlediska požárně bezpečnostních zařízení, pro jeden z nich je sestavena kvantitativní 

analýza a jsou popsány její výstupy, rozdílná kritéria pro druhý objekt a nedostatky, které je 

potřeba zohlednit pro případné další použití takto sestavené analýzy. 
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 This thesis deals with make – up of quantitative analysis for assessment of fire safety 

equipment in chosen objects. The opening chapter on fire safety equipments describes their 

characteristics, interactions and essential summary of standards. Next, basic information about 

risk assessment and selection of regular analysis are described. Both of these chaps are 

consequently partly connected with the aim of describe possibilities of systematic access to 

solving interaction of fire safety equipment and chosen quantitative analysis which are used in 

practical part of thesis. The final section of thesis deals with comparison of fire safety 

equipments of chosen objects at first. Next, the quantitative analysis is built – up for one of 

them. Consequently, the outputs, different conditions for second object and deficiencies of 

analysis which are need to entertain for possible next usage of this analysis are described. 
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Úvod 

 Z odborného hlediska může být považováno za štěstí být součástí dnešní 

přetechnizované doby, kdy je exponenciální křivka technického rozvoje naší společnosti čím 

dál tím více strmější. S vývojem složitých technologií ve všech odvětvích průmyslu 

a.s.překonáváním limitů v civilním i průmyslovém projektování staveb jde zároveň ruku 

v.ruce i vývoj v různých oblastech bezpečnosti. 

 Naším cílem a odborností je zajistit bezpečnost před vznikem požáru nebo jeho 

následným rozšířením. Nejedná se jen o ochranu lidí a zvířat, ale samozřejmě i majetku,  

na jehož ochranu dohlíží investoři pod nátlakem nekompromisních regulí pojišťoven obzvlášť 

přísně. Při projektování představují určitou bezpečnostní záruku normy požární bezpečnosti 

staveb, související předpisy a další bezpečnostní standardy. Tyto normy sice nejsou závazné, 

ale s jejich použitím je možné u většiny staveb snadno prokázat splnění požadavků, 

vycházejících ze závazných právních předpisů, a to navíc s požadovanou mírou spolehlivosti, 

protože jsou v jistých ohledech naddimenzované. 

Jedním z účinných nástrojů, kterým výše uvedené normy disponují, je instalace 

požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) ve stavbách, což je většinou řešeno již 

v rámci projektu anebo v ojedinělých případech na základě požadavků pojišťovny až následně 

v rámci hotové stavby. Pokud se jedná o složitější projekty, jako např. velké výrobní haly 

nebo nákupní střediska, bývá použito zpravidla více druhů PBZ tak, aby bylo účinně zajištěno 

nejen zjištění vznikajícího požáru, ale i omezení jeho šíření a aby byla zároveň zajištěna 

bezpečná evakuace osob, což by mělo být hlavní prioritou. Vzájemná součinnost PBZ je tedy 

velice důležitá, protože při špatně nastavené nebo načasované integritě těchto zařízení může 

nakonec celý systém zapůsobit kontraproduktivně a naopak přispět k rozšíření požáru či 

zhoršení podmínek pro evakuaci. Jsou sice známy obecně uznávané zásady a postupy, ale 

vzhledem k rozmanitosti použití PBZ nám jejich správnou součinnost žádný bezpečnostní 

standard negarantuje, tato součinnost je tedy čistě v dikci zpracovatele požárně 

bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ). 

Ve všech odvětvích průmyslu dnes můžeme nalézt poměrně široké spektrum 

precizních technologií a systémů řízení výroby, které díky svojí složitosti přinášejí i mnohem 

více zdrojů rizik, se kterými je potřeba kalkulovat. V současné době existuje celá řada 

uznávaných metod sloužících k identifikaci zdrojů rizik. Jedná se o tzv. analýzy rizik, které 

nás mohou upozornit např. na možné odchylky od technologie, na chyby člověka nebo mohou 

poukázat na jiné zdroje rizika, které jsou schopné daný proces či systém ohrozit, i když to 
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není na první pohled zřejmé. Analýzy rizik samozřejmě pracují i se všemi různými 

kombinacemi výše uvedeného. Zvolit správnou metodu pro konkrétní problém není nikdy 

jednoduché a často je třeba použít v kombinaci nástroje dvou nebo více analýz tak, aby bylo 

zaručeno kvalitní posouzení rizika. 

Cílem této diplomové práce je posouzení vzájemné součinnosti vyhrazených PBZ 

právě prostřednictvím sestavené kvantitativní analýzy rizik. Sestavená analýza bude vycházet 

z existujících normovaných metod posuzování rizik a jejím úkolem bude posoudit součinnost 

systémů vyhrazených PBZ tak, jak je popsána zpracovatelem PBŘ. Cílem práce tedy není 

samotný návrh instalace PBZ, ale kvantitativní posouzení zadané součinnosti za účelem 

odhalení případných nedostatků nebo nespolehlivosti navrženého systému.  

Teoretická část práce je zaměřena na základní informace o PBZ a o metodickém 

posuzování rizik prostřednictvím analýz. Oba tyto tematické celky jsou následně propojeny 

v samostatné kapitole, která se věnuje systematickému přístupu k součinnosti vybraných PBZ 

a zároveň popisuje tři kvantitativní analýzy rizik, ze kterých vychází praktická část diplomové 

práce.   

Základem praktické části je porovnání PBŘ dvou budov z odlišných skupin objektů. V 

obou případech se jedná o rozlehlé objekty, kdy jeden figuruje jako shromažďovací prostor 

s předpokladem výskytu velkého počtu osob a druhý pak představuje výrobní halu, kde se 

naopak nachází velké množství strojů a technologického vybavení, ale zároveň i méně osob. 

Tento kontrast by se měl na součinnosti PBZ projevit. Při sestavování analýzy budou 

respektovány normové postupy použitých metod s cílem vytěžit z každé z nich nejvhodnější 

nástroje pro kvantitativní hodnocení funkčnosti systému, kterým je v tomto případě soustava 

vzájemně se ovlivňujících PBZ.  
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Rešerše 

Problematikou požárně bezpečnostních zařízení se zabývá celá řada publikací  

a technických norem, proto není jednoduché všechny tyto poznatky shromáždit a popsat.  

Pro potřeby diplomové práce bylo ale nejdůležitější shrnutí základních poznatků o funkci  

a vzájemné součinnosti těchto zařízení.  

Významným zdrojem informací o elektrické požární signalizaci je kniha Automatická 

detekce požáru [5]. Publikace Sprinklerová zařízení [10] je bohatým informačním zdrojem  

o sprinklerových stabilních hasicích zařízeních. Další významné údaje o výše popsaných 

zařízeních a především o zařízení pro odvod kouře a tepla jsou uvedeny v publikaci Požárně 

bezpečnostní zařízení [3] a encyklopedii Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách [6], která 

se věnuje i vzájemné součinnosti těchto zařízení. 

Projektování požárně bezpečnostních zařízení se děje dle návrhových norem. Jedná se 

zejména o ČSN 34 2710 [13] pro elektrickou požární signalizaci, ČSN EN 12845 + A2 [23] 

pro sprinklerová stabilní hasicí zařízení a o soubor norem ČSN EN 12101, řešící zařízení  

pro odvod kouře a tepla. Doporučení pro vzájemnou koordinaci zařízení lze nalézt v Příloze B 

normy ČSN 73 0810 [20]. 

Posuzování rizik prostřednictvím vybraných metod je součástí celého managementu 

rizik, který popisuje norma ČSN EN 31010 [14]. Pro posouzení součinnosti požárně 

bezpečnostních zařízení prostřednictvím analýzy rizik v praktické části diplomové práce bylo 

nejdůležitější seznámit se s vybranými analýzami, jež byly následně použity ve vzájemné 

interakci, jednalo se o: 

 ČSN EN 62502 Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA) [25], 

 ČSN EN 61025  Analýza stromu poruchových stavů (FTA) [12], 

 ČSN EN 60812  Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a  

důsledků poruch (FMEA/FMECA) [24]. 

Problematikou posuzování rizik prostřednictvím analýz se v různých odvětvích 

požární bezpečnosti zabývají některé zahraniční publikace. Z oblasti požárních rizik 

v průmyslu stojí za zmínku publikace Risk-informed, performance-based industrial fire 

protection: an alternative to prescriptive codes [1]. Dalšími zdroji inspirace byla publikace 

Evaluation of fire safety [9] a kapitola o analýzách rizik z knihy SFPE handbook of fire 

protection engineering [11]. 
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1 Požárně bezpečnostní zařízení 

 Dle § 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. [26] rozumíme termínem požárně bezpečnostní 

zařízení systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující požární bezpečnost 

stavby nebo jiného zařízení. Pokud hovoříme o vyhrazených PBZ, znamená to,  

že na projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy těchto zařízení jsou kladeny 

zvláštní požadavky. Pro přehlednost jsou dle jednotlivých funkcí PBZ rozdělena na Obrázku 

1, konkrétní příklady pak udává Tabulka 1. Toto rozdělení je v souladu s vyhláškou [26], 

samozřejmě existuje celá řada dalších rozdělení, v praxi se PBZ nejčastěji rozdělují na aktivní 

a pasivní. 

Na obrázku ani v tabulce nejsou zmíněny náhradní zdroje a prostředky určené 

k zajištění provozuschopnosti PBZ, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení  

pro potlačení požáru/výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené 

k hašení požárů [26]. 

 

Obrázek 1 - Základní rozdělení PBZ, obrázky použity z [6] 
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Tabulka 1 - Přehled požárně bezpečnostních zařízení 

SKUPINA PBZ PŘÍKLAD VYHRAZENÉ 

Zařízení pro požární 

signalizaci 

Elektrická požární signalizace ANO 

Zařízení dálkového přenosu ANO 

Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par ANO 

Autonomní požární signalizace NE 

Ruční požárně poplachové zařízení NE 

Zařízení pro potlačení 

požáru nebo výbuchu 

Stabilní/polostabilní hasicí zařízení ANO 

Automatické protivýbuchové zařízení ANO 

Samočinné hasicí systémy NE 

Zařízení pro 

usměrňování pohybu 

kouře při požáru 

Zařízení pro odvod kouře a tepla ANO 

Zařízení přetlakové ventilace NE 

Kouřová klapka NE 

Kouřotěsné dveře NE 

Zařízení přirozeného odvětrání kouře NE 

Zařízení pro únik osob 

při požáru 

Požární/evakuační výtah NE 

Nouzové osvětlení NE 

Nouzové sdělovací zařízení NE 

Funkční vybavení dveří NE 

Bezpečnostní a výstražné zařízení NE 

Zařízení pro zásobování 

požární vodou 

Vnější požární vodovod NE 

Vnitřní požární vodovod NE 

Zařízení pro omezení 

šíření požáru 

Požární klapky ANO 

Požární dveře a uzávěry otvorů NE 

Zvýšení požární odolnosti staveb. konstrukcí NE 

Snížení hořlavosti stavebních hmot NE 

Vodní clony NE 

Požární přepážky a ucpávky NE 

 

 

V následujících podkapitolách nebudou rozebírána všechna vyhrazená PBZ. Pozornost 

bude věnována pouze elektrické požární signalizaci (dále jen EPS), stabilním hasicím 

zařízením (dále jen SHZ) a zařízením pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT), protože 

součinností právě těchto PBZ se zabývá praktická část diplomové práce. Jedná se pouze 
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o.základní informace o těchto PBZ, které mají sloužit alespoň pro základní představu o těchto 

zařízeních. Součinnosti PBZ je věnována podkapitola 1.4. 

1.1 Elektrická požární signalizace 

 Zařízení EPS se řadí mezi aktivní PBZ, jejichž úkolem je zaznamenat ve střeženém 

prostoru vznikající požár nebo jeho projevy a signalizovat tento stav na určené místo s trvalou 

obsluhou. Toto se děje buď prostřednictvím samočinných hlásičů anebo pomocí hlásičů 

tlačítkových, kterými lze rovněž urychlit samočinné vyhlášení poplachu EPS. Hlásiče jsou 

propojeny kabely s ústřednou EPS, která signalizuje poplach opticky a akusticky.  

 

1.1.1 Popis systému EPS 

 Součástí systému jsou i různá doplňující zařízení. Tento systém jako celek tedy může 

např. i ovládat zařízení, jež brání šíření požáru, vydávat signály pro ovládání technologických 

zařízení v případě požáru atd. V dnešní době existuje celá řada technologických zařízení, díky 

kterým lze EPS využít mnoha způsoby. Prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat je 

možné např. odeslání údajů na pult centralizované ochrany, který je umístěn u příslušného 

Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS). Zde jsou rovněž uloženy klíče od klíčových 

trezorů, ve kterých jsou klíče od příslušných objektů pro potřeby zásahu jednotky HZS, které 

daný objekt chrání. Možností je mnoho, nicméně cílem této práce není se jim podrobně 

věnovat. 

 Aby byl provoz systému EPS spolehlivý a efektivní, je nutné věnovat pozornost 

výběru vhodného a spolehlivého zařízení dle konkrétních podmínek instalace. Důležité je 

samozřejmě i správné navržení systému včetně jeho instalace a oživení a následně 

zodpovědný provoz, stejně tak i pečlivý servis a údržba. Přesnost určení místa požáru závisí 

na zvoleném systému EPS, který může být buď s kolektivní adresací anebo s adresací 

individuální.  

U systému s kolektivní adresací hlásičů na hlásicí lince je ústředna schopna rozlišit 

pouze danou hlásicí linku, ze které signál přichází, ale konkrétní hlásič už nerozezná a požár 

se tedy může nacházet kdekoliv v prostoru, kam je daná hlásicí linka zavedena. Taková 

identifikace je v mnoha případech nedostatečná. Určitým řešením je použití jedné hlásicí 

linky pro každý požadovaný prostor zvlášť, což ale není při velkém počtu linek moc výhodné, 

protože tento velký počet může přesáhnout kapacitu ústředny. To vede ke zvýšení počtu 

ústředen EPS, a tím pádem i ke zvýšení ceny celého systému. 
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Při použití individuální adresace je ústředna schopna rozlišit jednotlivé hlásiče,  

od kterých signalizace požáru přichází. Přesnost určení místa vzniku požáru je tedy 

samozřejmě větší než v předchozím případě a blíží se půdorysné ploše, střežené jednotlivými 

hlásiči, která se zpravidla pohybuje v řádu desítek m
2
. V tomto systému se využívá buď 

sériové, nebo paralelní adresace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samočinné hlásiče, zajišťující včasnou detekci požáru, pracují na různých fyzikálních 

principech dle detekovaného parametru požáru. Jedná se o detektory kouřové, teplotní, 

vyzařování plamene, plynové a elektrostatické. Rovněž záleží na tom, jestli detektory sledují 

parametry požáru pouze na jednom místě anebo na určitém úseku, dle toho výše uvedené 

druhy detektorů dále rozdělujeme na bodové a lineární nebo liniové (pouze teplotní 

detektory). Detektory vyzařování plamene a elektrostatické mohou být pouze bodové. Rozdíl 

mezi lineárními a liniovými detektory, sledujícími parametry požáru na určitém úseku, je 

v použité detekční metodě. Hlásiče lineární pracují na optických principech detekce (plynů, 

absorpce či modulace IR záření), jedná se tedy o IR paprsek. V případě detektorů liniových  

se jedná o teplocitlivý kabel, reagující na zvýšení okolní teploty. Speciálním případem 

detekce je tzv. vzorkování, kdy jsou nasávacím systémem k detektoru přiváděny vzorky 

vzduchu ze sledovaného prostoru.  

Obrázek 2 - Základní schéma systému detekce požáru EPS [5] 

 

 L 
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Samočinný hlásič požáru 

                       Hranice systému EPS 

C     požární poplachové zařízení 

E     zařízení pro přenos požárního poplachu 

F     ohlašovna požáru 

G     řídicí jednotka samočinného zařízení požární ochrany 

H     samočinné zařízení požární ochrany 

J     zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů 

L     napájecí zařízení  
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1.1.2 Vybrané související normy a legislativa  

 Navrhováním EPS v rámci PBŘ se zabývá norma ČSN 73 0875 [21]. Rozhodně je 

nutno zmínit příklady zakotvení EPS v kmenových normách požární bezpečnosti staveb.  

Co se týče nevýrobních objektů a normy ČSN 73 0802 [17], lze EPS vyjádřit jako snižující 

součinitel c1, díky kterému můžeme zvětšit mezní rozměry požárního úseku a prodloužit 

mezní délky nechráněných únikových cest, obojí při dodržení specifických normových 

podmínek.  

U objektů výrobních je dle normy ČSN 73 0804 [22] pro změnu povinností mít 

v objektu EPS, pokud chceme při výpočtu indexu pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru 

použít snižující koeficienty ∆c1.(možnost rychlého zásahu jednotkami požární ochrany) a ∆c3 

(samočinné odvětrací zařízení.), opět vše při dodržení specifických normativních požadavků. 

Další požadavky na vybavení objektů EPS jsou uvedeny např. v normách požární 

bezpečnosti staveb, týkajících se  shromažďovacích prostorů ČSN 73 0831 [18], budov  

pro bydlení a ubytování ČSN.73.0833 [15], budov zdravotnických zařízení a sociální péče 

ČSN.73.0835.[16] atd., tímto se však nejedná o jejich kompletní výčet. 

Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrolu, servis a údržbu řeší norma 

ČSN.34.2710 [13]. Dále je důležité zmínit soubor norem ČSN EN 54, který se komplexně 

věnuje všem důležitým částem systému EPS a jehož jednotlivé části stále postupně vycházejí. 

V souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 23/2008 Sb. [27] musí být vybaveny zařízením 

autonomní detekce a signalizace rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, bytové domy, 

ubytovací zařízení a prostory určené k ubytování osob (včetně ubytování na staveništi)  

a zařízení pro zdravotnickou a sociální péči. Pro potřeby této vyhlášky se zařízením 

autonomní detekce a.signalizace rozumí buď výše uvedené hlásiče požáru, které jsou součástí 

systému EPS, nebo autonomní hlásiče kouře dle ČSN EN 14604, které nejsou součástí 

systému EPS. 

1.2 Stabilní hasicí zařízení 

 Jedná se o soubor zařízení, která jsou trvale instalována v objektech nebo  

na technologických zařízeních za účelem uvést požár pod kontrolu, lokalizovat jej nebo požár 

likvidovat [6].  

 

1.2.1 Popis systému SHZ  

 Jelikož se ve většině případů jedná o jediné PBZ, které aktivně hasí požár, a tím 

pádem potlačuje nebo přerušuje proces hoření, můžeme SHZ považovat za nejvýznamnější 
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aktivní PBZ. V podstatě jde o kompletní systém, zahrnující potřebnou zásobu hasicí látky, 

poplachové zařízení, rozvodné potrubí ukončené výstřikovým zařízením v chráněném 

prostoru a samozřejmě zařízení pro dopravu hasební látky od zásobníku až k výstřikovému 

zařízení. Tento systém je pevně zabudovaný ve stavebním objektu nebo na technologickém 

zařízení. V souladu s normovými požadavky (např. pro sklady [19], shromažďovací 

prostory.[18] atd.) se SHZ zpravidla navrhuje jako samočinné. Zároveň s instalací SHZ musí 

být vždy instalováno i zařízení EPS, výjimku tvoří případy instalací samočinných SHZ,  

kde postačuje instalace dálkového přenosu signálu do místa se stálou obsluhou. 

 Stabilní hasicí zařízení jsou projektována tak, aby jejich aktivace a zahájení hašení 

proběhlo ve fázi počátečního rozvoje požáru, kdy k jeho likvidaci potřebujeme menší 

množství hasiva, než když je požár ve fázi plného rozvoje. V této počáteční fázi většinou ještě 

nedochází ani k bezprostřednímu ohrožení osob či zvířat a materiální škody dosahují 

minimálních hodnot. Stabilní hasicí zařízení se instalují také na místech, kde je požadováno 

ochlazování stavebních konstrukcí, chlazení technologie nebo tam, kde při splnění 

specifických podmínek nahrazují požárně dělicí konstrukce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při navrhování systému SHZ je samozřejmě potřeba zohlednit charakteristiku 

prostoru, a to nejen z hlediska převažujícího druhu hořlavých látek, ale i z hlediska dispozic 

konkrétního prostoru a jeho požadovaného stupně ochrany. Hlavními kategoriemi jsou SHZ 

Obrázek 3 - Sprinklerová hlavice [6] 
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sprinklerová, drenčerová, mlhová, sprejová, pěnová, plynová, prášková a aerosolová. Rozdíl 

mezi sprinklerovým a drenčerovým zařízením spočívá v počtu aktivních koncových prvků 

(výstřikových zařízení). U drenčerů jsou otevřeny všechny výstřikové hubice, při hašení je 

tedy zaplavován celý chráněný prostor (využití např. u kabelových kanálů  

nebo technologických zařízení). Sprinklerové hlavice mají tepelné pojistky, které prasknou  

až při dosažení předem zvolené teploty, proto probíhá hašení jen v bezprostřední blízkosti 

požáru a není využita celá soustava výstřikových zařízení jako u drenčerů. 

 V současné době jsou sprinklery nejrozšířenějším a nejspolehlivějším druhem SHZ. 

Statistika uvedená v [6] ukazuje, že pokud došlo k aktivaci tohoto zařízení, tak v 60 % 

případů stačily k uhašení požáru dvě hlavice, ve 20 % případů se jednalo o hlavice čtyři atd. 

Taková úspěšnost hovoří sama za sebe a jen potvrzuje všeobecně rozšířené používání těchto 

zařízení pro ochranu lidských životů v rámci protipožárního zabezpečení budov, hotelů, 

skladů, technologií, garáží apod., samozřejmě je vždy potřeba zohlednit konkrétní podmínky. 

Provedení sprinklerové soustavy může být suché nebo mokré. V případě suché soustavy je 

rozvodná potrubní síť naplněna vzduchem a při otevření sprinklerové hlavice dochází 

k vytlačení vzduchu z potrubí a až následně k výstřiku vody. U soustavy mokré dochází 

k výtoku vody z hlavice ve formě sprchového proudu ihned po otevření hlavice, potrubní síť 

je totiž naplněna vodou stále. Prasknutím tepelné pojistky dojde k poklesu tlaku v rozvodném 

potrubí a následnému otevření řídicího ventilu ventilové stanice. Po jeho otevření se 

samočinně spustí poplachové zařízení a zásobování vodou je zajišťováno z určených vodních 

zdrojů. Tyto vodní zdroje může tvořit vodovod, spádová nádrž nebo čerpací stanice ve spojení 

s přirozeným vodním zdrojem nebo vodní nádrží. 

 Kromě SHZ existují i polostabilní a doplňková hasicí zařízení. Polostabilní hasicí 

zařízení (buď sprinklerová nebo drenčerová) jsou aktivní až po příjezdu jednotky požární 

ochrany, která musí do systému dodávat vodu, např. z mobilní požární techniky. 

Encyklopedie [6] dále udává, že doplňková hasicí zařízení jsou projektována tak, aby shodně 

jako SHZ byla aktivována již v době počátečního rozvoje požáru s tím, že dodávka vody je 

závislá na funkci zdroje vody. 

 

1.2.2 Vybrané související normy a legislativa 

Při řešení projektu nevýrobního objektu nám kmenová norma [17] říká, že pokud je 

SHZ samočinné, lze ho využít jako snižujícího součinitele c3 ke snížení požárního rizika  

při stanovení výpočtového požárního zatížení nebo jako v případě EPS můžeme zvětšit mezní 
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rozměry požárního úseku a prodloužit mezní délky nechráněných únikových cest, to vše  

při dodržení specifických normových podmínek. Součinitel c3 je možno ještě snížit až o 35 % 

při splnění dalších požadavků.  

 U objektů výrobních [22] vyjadřuje vliv samočinného SHZ součinitel ∆c2, který 

můžeme použít při výpočtu indexu pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru. Při absenci EPS 

je nutno mít nainstalováno zařízení, které signalizuje uvedení samočinného SHZ do činnosti 

na místo se stálou obsluhou a hlavní telefonní stanicí.  

Další požadavky na instalaci SHZ v objektu upřesňují např. projektové normy požární 

bezpečnosti staveb pro shromažďovací prostory ČSN 73 0831 [18] a pro sklady 

ČSN.73.0845.[19], případně i další projektové normy.  

Tabulka 2 poskytuje základní přehled platných, česky vydaných norem nebo celých 

souborů norem (X) podle druhů jednotlivých SHZ. Nejedná se o kompletní výčet všech 

souvisejících norem a u některých souborů norem mohou být vydány i příslušné změny.  

 

Tabulka 2 - Přehled základních česky vydaných norem/souborů norem pro SHZ 

SHZ NORMA/SOUBOR POPIS 

Vodní 

ČSN EN 12259 – (X) 
Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová 

zařízení 

ČSN EN 12845+A2 Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba 

ČSN P CEN/TS 14972 Mlhová zařízení - Navrhování a instalace 

ČSN P CEN/TS 14816 
Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a 

údržba 

ČSN P CEN/TR 15276 – (X) Aerosolová hasicí zařízení 

Pěnová ČSN EN 13565 – (X) Pěnová zařízení 

Plynová 

ČSN ISO 6183 
Hasicí zařízení CO2 pro použití v objektech - Návrh a 

instalace 

ČSN EN 12094 – (X) Komponenty plynových hasicích zařízení 

ČSN EN 15004 – (X) Plynová hasicí zařízení 

Prášková ČSN EN 12416 – (X) Prášková zařízení 

 

1.3 Zařízení pro odvod kouře a tepla 

 Toto zařízení slouží k odvětrání zplodin hoření a odvodu tepla z požárního úseku  

nebo brání jejich šíření v objektu. Ventilace může být buď přirozená nebo nucená (podtlaková 

nebo přetlaková), možné je i zkombinovat oba principy.  
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1.3.1 Popis systému ZOKT  

 Toto aktivní PBZ se instaluje především z důvodu zachování výšky tzv. neutrální 

roviny, zpravidla 2,5 m nad podlahou, což umožňuje nejen bezpečnou evakuaci osob, ale  

i snadnější nalezení ohniska požáru a bezpečnější přístup k němu zasahujícím jednotkám. 

Dalším důležitým úkolem ZOKT je korekce teplé vrstvy horkých plynů pod stropem objektu 

s cílem úplně zamezit nebo alespoň dočasně zabránit porušení a zřícení nosných konstrukcí 

v důsledku překročení kritických teplot materiálů těchto konstrukcí. Neopomenutelnou 

zásluhou ZOKT je samozřejmě i možné zmenšení rozsahu škod na uskladněném materiálu  

a zboží a snížení rizika přenosu požáru uvnitř i vně objektu. Zařízení pro odvod kouře a tepla 

se dá rovněž využít i mimo podmínky požáru pro běžné větrání při výrobním procesu. 

 Abychom udrželi neutrální rovinu v požadované výšce, je potřeba docílit včasného 

otevření otvorů ZOKT. Ke spuštění ZOKT musí dojít ručně nebo prostřednictvím jiného 

zařízení. Nejčastěji se jedná o zařízení EPS, autonomní kouřový hlásič, teplotní čidlo atd. 

Spouštěcí zařízení uvedou do činnosti otvírací mechanismy (hydraulické, pneumatické, 

elektrické, kombinované atd.) zařízení na přirozený odtah kouře nebo spustí strojová zařízení 

na nucený odtah kouře. Kromě otevírání mohou spouštěcí zařízení uvádět do činnosti např.  

i uzavírací zařízení proti proniknutí kouře do vzduchovodů. 

 Odvětrací zařízení je zpravidla navrhováno tak, aby bylo v prostorách, kde  

se kumuluje kouř, dosaženo podtlaku (zejména při stavbě atrií) [7]. Z fyzikálního hlediska  

se jedná o vytváření podtlaku v dané kouřové sekci nebo celé místnosti prouděním 

odsávaného vzduchu, jenž je odsáván aktivním zařízením, které tvoří požární ventilátor.  

Ve výsledku se jedná o celou soustavu zařízení, která musí zajistit odsávání zplodin hoření 

z chráněného prostoru. Tuto soustavu zpravidla tvoří již zmíněný požární ventilátor, dále pak 

vzduchotechnické potrubí, vzduchotechnické šachty sloužící pro odvod kouře a tepla, 

regulační prvky a samozřejmě zdroj energie. Požární ventilátor může být umístěn na střechu 

objektu (axiální i radiální) anebo se vsazuje např. do potrubních rozvodů ústících  

do obvodové stěny (pouze axiální). 

 Všechna ZOKT s přirozeným odvětráním jsou méně spolehlivá, než tato zařízení 

s odvodem nuceným [6]. Přirozené odvětrání je vždy ovlivněno aktuálními meteorologickými 

podmínkami, proto je potřeba zajistit na vhodném místě dostatečně velký otvor pro přítok 

čerstvého vzduchu a určit správnou velikost, dispozice a způsob otevíraní kouřových klapek. 

U přirozeného odvětrání je nutné zajistit otevření kouřových klapek v celé kouřové sekci.  
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1.3.2 Vybrané související normy a legislativa 

Kmenová norma požární bezpečnosti staveb pro nevýrobní objekty [17] umožňuje 

využití samočinného odvětrávacího zařízení jako snižujícího součinitele c4 stejně jak bylo 

uvedeno v podkapitole 1.2.2 pro součinitel c3 u SHZ. Využití součinitele c4 je ale podmíněno 

spuštěním ZOKT impulsem od EPS nebo jiného stejně citlivého zařízení. Funkce je 

samočinně signalizována do ohlašovny se stálou službou, odkud lze vznik požáru ohlásit.  

Při současném umístění dalších PBZ a splnění podmínek pro c2 (možnost zásahu jednotek 

požární ochrany) nebo c3 (samočinné SHZ) lze hodnotu součinitele c4 dále snížit až o 70%.  

 U objektů výrobních [22] vyjadřuje vliv samočinného ZOKT součinitel ∆c3, který 

můžeme použít při výpočtu indexu pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru. Výchozími 

podmínkami je současná instalace EPS a působení zařízení na celé ploše požárního úseku 

(kromě prostorů bez požárního rizika). Norma však stanoví ještě další striktní požadavky, 

které je nutno všechny dodržet. 

 Stejně jako v případě SHZ jsou další kritéria ohledně vybavení objektů ZOKT  

uvedena např. v normách požární bezpečnosti staveb, týkajících se shromažďovacích prostorů 

ČSN 73 0831 [18] a skladů ČSN 73 0845.[19], rovněž se ale nejedná o kompletní výčet všech 

souvisejících projektových norem. 

 Z hlediska česky vydaných harmonizovaných norem je nutno uvést soubor norem 

ČSN EN 12101 – Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, který se komplexně zabývá 

všemi důležitými částmi systému ZOKT. Důležitá je i řada německých norem DIN 18 232. 

1.4 Součinnost požárně bezpečnostních zařízení 

 V předchozích podkapitolách byla stručně představena vybraná vyhrazená PBZ  

se zaměřením na popis jejich hlavních úkolů, funkčních součástí systému, který tvoří,  

a opomenuty nebyly ani vybrané normy a předpisy, které podmínky instalace těchto PBZ 

určitým způsobem upravují. Níže uvedené informace nastiňují alespoň základní fakta, týkající 

se problematiky součinnosti výše popsaných vyhrazených PBZ. Podrobnější informace, 

zaměřené na systematický přístup řešení integrity PBZ budou rozvedeny v kapitole 3.  

 Pokud jsou tato PBZ v objektech instalována samostatně, jejich funkčnost a způsob 

použití je celkem jasný, a tím pádem i jejich projektování. Jak ale z výše uvedených útržků 

norem vyplývá, kromě zařízení EPS se tato PBZ instalují zpravidla v různých kombinacích. 

Vždy záleží na charakteru posuzovaného objektu, z něhož vyplývají určité legislativní  

a normativní požadavky. Dále záleží na přístupu projektanta, jaký směr si při řešení projektu 

zvolí, aby dodržel požadovaný bezpečnostní standard a zároveň se pohyboval v přijatelné 
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ekonomické bilanci. Do všeho může nakonec vstoupit i pojišťovna, která na základě svých 

vlastních regulí může požadovat instalaci PBZ nad rámec požadavků norem nebo nasadit 

dražší pojistku. Také může nastat situace, kdy nadstandardní vybavení PBZ vyžaduje vlastník 

objektu, i když mu to neukládá žádné nařízení, takové případy jsou ale spíše výjimečné. 

V praxi se může stát (a stává), že dodavatelé jednotlivých PBZ mezi sebou vzájemně 

nekomunikují. Stavba je tedy vybavena PBZ podle požadavků zpracovatele PBŘ, který 

v souladu s § 5, odst. 7 vyhlášky [26] zabezpečuje koordinaci dvou a více PBZ, jež  

se vzájemně ovlivňují. Skutečnost je ale často problematická a pokud jsou tato zařízení 

nainstalována bez jasně vymezené vzájemné součinnosti, výsledný efekt je hluboce 

nedostatečný a nejen to, často může při vzniku požáru dojít i ke kontraproduktivnímu účinku. 

Takovým případem může být např. předčasné otevření světlíků ZOKT, které odvedou kouř  

a horké zplodiny požáru dříve, než dojde vlivem kritické teploty k porušení teplocitlivé baňky 

sprinklerové hlavice, a tím pádem i k zamýšlenému ochlazování střeženého prostoru. Stejně 

tak může nastat problém i v případě, kdy jsou sprinklerové hlavice umístěny pod ZOKT.  

Při otevření hlavice a vytvoření hasicího kužele vody nemůže být logicky ZOKT funkční. 

Zároveň dojde k ochlazení zplodin hoření, a následkem toho k jejich poklesu, což vede ke 

zhoršeným podmínkám evakuace nebo k přímému ohrožení osob toxickými zplodinami 

hoření. Takových situací v praxi nastává celá řada a nejen v případech těchto hlavních PBZ. 

Velmi důležité je např. správné vyřešení a načasování otevření všech dálkově ovládaných 

otevíracích prvků, ať už v oblasti evakuace, částech požárně dělicích konstrukcí, 

vzduchotechniky atd. Stejně tak vypnutí energií, uzavření plynu, odstavení souvisejících 

technologií apod., příkladů je opravdu celá řada, vždy závisí na konkrétním objektu či dané 

technologii. 

 Účinnost a funkčnost PBZ samozřejmě není podmíněna pouze správnou logickou  

a funkční návazností jednotlivých zařízení mezi sebou. Důležitá je i návaznost na technická  

či technologická zařízení objektů a návaznost na pasivní zajištění objektu, zejména z hlediska 

dispozičního řešení únikových cest.  

V souladu s vyhláškou [26] musí být u PBZ před uvedením do činnosti provedena 

funkční zkouška, což zabezpečuje osoba, která provedla montáž. Doklad o funkční zkoušce je 

jedním z dokumentů, jež prokazuje provozuschopnost PBZ (dále např. doklad o montáži, 

údržbě, provozuschopnosti atd.). V rámci kolaudace objektu by vše mělo projít kontrolou 

státního požárního dozoru HZS. Následně je potřeba věnovat dostatečnou pozornost průběžné 

údržbě a kontrolám činnosti zařízení, které musejí proběhnout nejméně jednou za rok.  
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2 Základní informace o metodickém posuzování rizik 

 Cílem této diplomové práce je posoudit součinnost PBZ prostřednictvím vybraných 

analýz rizik jako uznávaných normových metod, proto je nutné zmínit alespoň nejzákladnější 

informace o samotném posuzování rizik a volbě vhodné analýzy. Některé metody, používané 

k posuzování rizik, se rovněž dají použít i k posouzení výrobního procesu nebo funkčnosti 

systému. Podrobnější informace o vybraných analýzách pro praktickou část diplomové práce 

popisuje podkapitola 3.2.  

Účelem posuzování rizik je poskytnout informace a analýzu založenou na faktech 

s cílem zasvěceně rozhodnout, jak ošetřit určitá rizika a jak volit mezi variantami. Jedná se 

tedy o celkový proces identifikace, analýzy a hodnocení rizik [14]. Rizika mohou být 

posuzována na mnoha různých úrovních, jako např. na úrovni organizace, úrovni oddělení,  

u projektů, jednotlivých činností nebo jako rizika specifická. Pro různé úrovně mohou být 

nejlépe použitelné rozdílné nástroje a techniky. Důležité je riziko správně pochopit, stejně tak 

jeho příčinu, následky a možné pravděpodobnosti. Na základě toho je nutno rozhodnout, zda 

má být vůbec nějaká činnost podniknuta a pokud ano, musí být zvolena vhodná strategie, 

určeny priority atd. 

 

2.1 Proces posuzování rizik 

 Posouzení rizik umožní odpovědným pracovníkům a zainteresovaným stranám lépe 

chápat rizika, která by mohla ovlivnit dosažení cílů i přiměřenost a efektivitu již použitých 

prvků řízení rizika. Celkový průběh procesu je výstižně vyjádřen na Obrázku 4. Samotný 

způsob použití procesu závisí především na metodách a technikách použitých při provádění 

posuzování rizik, dále samozřejmě i na kontextu procesu managementu rizik. Jelikož mohou 

rizika zahrnovat široký rozsah příčin a následků, je potřeba využívat multidisciplinárního 

přístupu. Proces identifikace rizika zahrnuje zjištění jeho příčin a zdrojů, událostí, situací  

a okolností, které by mohly mít materiální dopad na cíle a zjištění povahy tohoto dopadu. 

K identifikaci mohou být kupříkladu používány metody založené na důkazu (kontrolní 

seznamy a analýzy historických dat), systematické týmové přístupy nebo techniky induktivního 

uvažování (např. normovaná metoda Hazard and Operability Studies - HAZOP). 

 Po identifikování rizika se všemi náležitostmi následuje jeho analýza, která se zabývá 

především rozvíjením a chápáním rizika. Rovněž poskytuje vstupy pro posuzování rizik  
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a k rozhodnutím o tom, zda je třeba rizika ošetřit a především které strategie a metody budou 

pro daný případ nejvhodnější.  

Metody posuzování rizika můžeme rozdělit na analýzy kvalitativní, kvantitativní nebo 

semikvantitativní. U kvalitativního posuzování pracujeme s úrovní důležitosti (např. 

„vysoká,“ „střední“ atd.). Při analýzách kvantitativních jsou naopak odhadnuty praktické 

hodnoty pro následky a jejich pravděpodobnosti. Hodnoty úrovně rizika se pak stanoví  

ve specifických jednotkách vzhledem k danému kontextu. U metod semikvantitativních jsou 

pro následek a pravděpodobnost využívány numerické klasifikační stupnice, jež se kombinují 

s cílem stanovit úroveň rizika s použitím vzorce. 

2.2 Volba správné analýzy 

V dnešní době existuje značné množství odbornou veřejností uznávaných metod  

a volba té správné metody či kombinací metod je velice důležitá, ale rovněž není vůbec 

jednoduchá. Každá metoda má totiž svá specifika, která značně ovlivňují její použitelnost. 

Vhodné vodítko pro správnou volbu mohou poskytnout normy, týkající se managementu rizik 

(např. [14]), ve kterých lze nalézt užitečný přehled i s potřebnými údaji o použitelnosti 

jednotlivých metod. Na základě těchto prvotních informací už lze snadněji dohledat normu, 

popisující zvolenou metodiku. 

Posuzování rizik může být provedeno na různém stupni hloubky a podrobností. 

Vhodně zvolená metoda by měla především poskytnout výsledky v takové formě, jež 

zdokonaluje pochopení povahy rizika a způsobů, jak může být riziko ošetřeno. Rovněž by 

Obrázek 4 - Proces analýzy rizik [14] 
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měla být použitelná jasně definovaným, opakovatelným a ověřeným způsobem. Volba 

příslušné metody či kombinací několika metod by měla být řádně zdůvodněna. 

Správnou volbu ovlivňují i další faktory, jako je dostupnost zdrojů, povaha a stupeň 

nejistoty v dostupných datech a informacích a samozřejmě i složitost aplikace. Dostupností 

zdrojů je myšlen např. rozsah odborných zkušeností a způsobilost týmu provádějícího 

analýzu, omezený čas, dostupný rozpočet apod. Povahu a stupeň nejistoty ovlivňuje zejména 

nedostatečná kvalita dat nebo jejich úplná absence, u jedinečných typů rizik nemusejí být 

historická data k dispozici. Složitost aplikace může být dána nejen složitostí jednotlivých 

prvků systému, ale především jejich provázaností napříč systémem, a tak by k nim 

prostřednictvím vhodné metodiky mělo být i přistupováno. Právě zde je velice důležité 

pochopení provázanosti jednotlivých částí systému, stejně jako v případě posuzování 

návaznosti PBZ. 
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3 Systematický přístup k řešení integrity PBZ 

 V podkapitole 1.4 byly uvedeny základní informace týkající se problematiky 

součinnosti PBZ, ve vztahu k zařízením EPS, SHZ a ZOKT, protože posouzením součinnosti 

právě těchto vyhrazených PBZ se diplomová práce zabývá. Úkolem této kapitoly je rozvedení 

vzájemných logických návazností vybraných PBZ. Uvedené návaznosti by měly poskytnout 

základ pro sestavení analýzy v praktické části diplomové práce. 

3.1 Základní informace o logických návaznostech PBZ 

 Logických návazností PBZ či jiných zařízení, zvyšujících ochranu osob a majetku, 

existuje velké množství a vždy záleží na tom, kterými zařízeními je zrovna daná budova či 

technologie vybavena. Rozhodujícím prvkem pro správnou součinnost je specifikace 

navazujících operací po zjištění vzniku požáru, tzv. systémová integrita. Doporučení pro 

správnou součinnost jsou uvedena v Příloze B normy [20]. Nachází se zde i výčet v praxi 

nejčastějších specifikací, z nichž jsou pro příklad uvedeny pouze některé: 

 

 systém ověření (kontroly) signalizovaného požáru, včetně určení časových limitů, 

 aktivování činnosti PBZ, popřípadě jiných zařízení, pokud jsou koordinována 

zařízením EPS, monitorování činnosti, spuštění požárních čerpadel apod., 

 spuštění činnosti odvětracích zařízení chráněných únikových cest, ať již jde o nucené 

nebo přirozené odvětrání, 

 otevření dálkově ovládaných otvorů přítoků vzduchu pro požární větrání, popřípadě 

spuštění zařízení, které zajišťuje nucený přítok vzduchu v podmínkách požáru, 

 vypnutí energetických zařízení (rozvodu elektrické energie v objektu, hlavního 

uzávěru plynu), jsou – li dálkově ovladatelné; vždy však musí být určeny důsledky 

těchto opatření z hlediska unikajících osob, zasahujících jednotek, technologických 

procesů apod., 

 uvedení do činnosti náhradního zdroje elektrické energie, 

 ovládání všech dalších zařízení, která mohou ovlivnit průběh požáru, podmínky 

evakuace osob a podmínky zásahu (způsob vyhlášení poplachu, nouzové osvětlení, 

odblokování zámků na únikových cestách, zastavení dopravníků atd.). 

 

U všech výše uvedených operací i u těch dalších, které uvedeny nebyly, je 

nejdůležitější vždy stanovit jejich časovou posloupnost vzhledem k místu zjištěného požáru. 
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Je nutno vycházet z toho, že základním prvkem systému aktivních PBZ je zpravidla 

zařízení EPS, které zajišťuje detekci požáru s uvedením místa vzniku. Identifikaci požáru 

mohou samozřejmě zajišťovat i jiná PBZ nebo může dojít k identifikaci člověkem. Nicméně 

od ústředny EPS jsou následně řízena další PBZ podle stanoveného programu, proto o ní 

můžeme uvažovat jako o výchozím prvku celého systému. Ovládání ústředny může být buď 

lokální nebo dálkové, přičemž program ústředny může být manuálně operativně upřesněn 

i.v průběhu požáru podle potřeb velitele zásahu.  

Systém PBZ bude v rámci daného projektu fungovat správně podle předpokládaných 

parametrů pouze tehdy, bude – li v rámci projektu a při montáži ve správných logických 

vazbách, a to nejen funkčních, ale i časových. Na celý systém je možno pohlížet i z hlediska 

předpokládané účinnosti jednotlivých prvků. Jedno z možných vyjádření systému PBZ včetně 

zahrnutí předpokládané účinnosti je znázorněno na Obrázku 5. Jedná se pouze o zjednodušené 

vyjádření, které bylo inspirováno složitějšími diagramy z [6], účelem je názorně ukázat 

vzájemnou provázanost PBZ, jak funkční tak časovou a k jednotlivým skupinám zařízení 

zároveň připojit jednu z mnoha možných variant vyjádření jejich účinnosti. Uvedené hodnoty 

percentuelní účinnosti v jednotlivých sekcích jsou pouze ilustrativní. Vždy záleží na 

konkrétním objektu a je nutné si uvědomit, že takový diagram by vypadal pro každou budovu 

trochu jinak, především v závislosti na instalovaných PBZ a dalších bezpečnostních prvcích. 

Levá strana diagramu znázorňuje vzájemnou provázanost systémů, bližší vysvětlení 

jednotlivých časových zón a dalších vazeb jsou uvedena v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Popis funkčních a časových vazeb v diagramu součinnosti PBZ[6] 

VAZBA POPIS 

1. ČZ 

PBZ v této zóně musí být aktivována jako první a požaduje se, aby jejich funkce 

byla zahájena neodkladně po vyhlášení potvrzení požáru, zařízení musí mít 

záložní napájení el. energie. 

2. ČZ 

PBZ v této zóně mohou být aktivována s krátkým časovým odstupem, který si 

vyžaduje např. snížení náběhových odběrů el. energie, zařízení musí mít zálohu 

el. energie. 

3. ČZ Zařízení, na jejichž funkci nezávisí rozvoj požáru, průběh evakuace apod. 

I 

Vazba mezi SHZ a ZOKT. Ve shromažďovacích prostorech se vždy 

upřednostňuje funkce ZOKT před funkcí SHZ, v ostatních prostorech po 

posouzení lze upřednostnit funkci SHZ před ZOKT. 

II 

Vazba mezi ZOKT a vzduchotechnikou objektu. Při aktivaci ZOKT může být 

přednastaven požadavek na zastavení funkce provozní vzduchotechniky a další 

možné vazby. 
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Pravá strana diagramu znázorňuje percentuelní vyjádření účinnosti jednotlivých prvků, 

subsystémů a následně i celkové účinnosti. Jedná se o jednoduchý způsob, kdy jsou  

na základě postupného hodnocení jednotlivých prvků systémů získány hodnoty  

pro subsystémy, z nichž nakonec získáme celkové hodnocení. Toto je na diagramu 

znázorněno směrem zprava doleva. Zařízení EPS je hodnoceno jako subsystém, který po 

splnění své základní funkce (zjištění místa požáru, jeho ohlášení na místo s trvalou obsluhou  

a aktivace PBZ) již není v hodnocení subsystémů dále posuzován. V uvedeném příkladu jsou 

jednotlivé prvky hodnoceny percentuelní účinností každého z nich. Hodnoty subsystémů jsou 

pak vyjádřeny aritmetickým průměrem jednotlivých prvků, možné je použít i průměr vážený. 

Toto samozřejmě není jediná cesta, další možností by mohlo být ohodnocení jednotlivých 

prvků dle předem stanovené bodové stupnice, která by byla vztažena např. ke statistické 

spolehlivosti daných prvků (poruchovost, provozní zkoušky atd.), vhodnosti umístění 

v prostoru, složitosti celého systému nebo různým kombinacím. Tabulka 4 udává kritéria,  

na základě kterých byly percentuelně hodnoceny prvky ve výše uvedeném diagramu. Jedná se 

pouze o názorný příklad, ne o analýzu konkrétní budovy. 

Obrázek 5 - Diagram součinnosti PBZ, upraveno z[6] 
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Tabulka 4 - Popis kritérií pro  hodnocení prvků v diagramu součinnosti PBZ[6] 

ZAŘÍZENÍ KRITÉRIUM HODNOCENÍ 

EPS 
U samočinných hlásičů je hodnotícím kritériem vhodné místo umístění 

hlásiče nebo jeho nesprávná poloha. 

SHZ 

Funkce skrápění prostoru je u sprinklerových hlavic zadána ve vztahu 

k překážkám mezi hlavicemi a povrchem chráněného materiálu, nikoliv 

jako spolehlivost funkce SHZ. 

ZOKT a 

větrání CHÚC 

Účinnost větrání všech prostorů je zadána na základě periodické jednoroční 

provozní zkoušky. 

 

3.2 Vybrané kvantitativní analýzy 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, metody použité při analyzování rizik mohou být 

kvalitativní, semikvantitativní nebo právě kvantitativní. Cílem diplomové práce je posouzení 

součinnosti vybraných PBZ prostřednictvím analýzy rizik. Byl zvolen kvantitativní přístup, 

kterým bude vyjádřena spolehlivost jednotlivých prvků systému, což má přímý vliv na jeho 

výslednou součinnost. 

Kvantitativní analýzy pracují s odhady praktických hodnot následků a jejich 

pravděpodobností. V závislosti na posuzované oblasti se stanoví hodnoty úrovně rizika 

v příslušných jednotkách. Pokud jsou informace o posuzovaném systému nebo analyzované 

činnosti nedostatečné, nejsou dostupná vhodná data nebo do hry vstupuje na mnoha místech 

lidský faktor, nemusí být plně kvantitativní analýza vhodná nebo žádoucí. V takových 

případech (a nejen v nich) by neměly být opomenuty analýzy kvalitativní, prováděné 

zkušenými odborníky z oboru. 

I při provedení plné kvantifikace je třeba mít na zřeteli to, že se pořád jedná o odhady, 

kterým by neměla být přisuzována úroveň přesnosti a preciznosti, protože nemusí být 

slučitelná s úrovní použitých vstupních dat a metod. Všechny níže uvedené analýzy jde použít 

i kvalitativním způsobem, tedy bez vyjádření četností nebo pravděpodobností událostí. 

 

3.2.1 Fault Tree Analysis (FTA) 

 Tato metoda se používá k identifikaci a analýze faktorů, vedoucích k tzv. vrcholové 

události, což je na začátku specifikovaná nežádoucí událost. Logický vztah jednotlivých 

faktorů je znázorněn v diagramu stromu. Při kvantitativním použití je cílem metody vypočítat 

pravděpodobnost vrcholové události, přičemž jsou výchozími údaji pravděpodobnosti událostí 

příčinných. Využívá se v etapě návrhu, provozu nebo následně k analýze již vzniklé poruchy. 
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Obrázek 6 - Diagram FTA [14] 

 Při analýze se postupuje od specifikované vrcholové události, přičemž se identifikují 

různé faktory, které k vrcholové události směřují. Každý z faktorů je postupně analyzován 

s cílem zjistit jeho příčinu. Analýza takto pokračuje stále k nižším úrovním diagramu stromu 

až do té doby, kdy se začne stávat neproduktivní. Výstupem analýzy je tedy grafické 

znázornění interagujících cest vedoucích k vrcholové události a v případě kvantitavního 

přístupu i příslušné pravděpodobnosti. 

 Strom poruchových stavů tvoří pouze statický model, který nezahrnuje vzájemné 

časové závislosti a zabývá se jen binárními stavy (má poruchu/nemá poruchu). Rovněž 

neumožňuje, aby do něj byly snadno začleněny domino efekty nebo poruchy podmíněné. 

 

3.2.2 Event Tree Analysis (ETA) 

 Jedná se o grafickou techniku, na jejímž počátku je tzv. iniciační událost, po které 

následuje vzájemně se vylučující sled událostí v závislosti na funkčnosti jednotlivých systémů 

navržených k tomu, aby zmírnily následky události iniciační. Používá se k modelování, 

výpočtu a klasifikaci různých nehodových scénářů, a to v jakékoli etapě životního cyklu 
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produktu nebo procesu. Při kvantitativním využití se zohledňuje přijatelnost prvků řízení 

rizika. V praxi se ETA nejčastěji používá k modelování možných poruch prvků systémů, které 

mají mnohočetná bezpečnostní opatření. 

 Analýza začíná zvolením iniciační události. Funkce a systémy, které slouží nebo jsou 

vhodné ke zmírnění následků iniciační události, jsou postupně zaznamenávány a každý 

takový prvek se dělí na větev úspěchu a větev neúspěchu, ke kterým mohou být přiřazeny 

dané pravděpodobnosti, jež jsou ale vždy podmíněny posuzované situaci. Nejedná se tedy  

o pravděpodobnost fungování zařízení na základě provozních zkoušek za běžných podmínek. 

Jedná se o pravděpodobnost, že bude zařízení funkční při vzniku iniciační události. Výsledná 

četnost nebo pravděpodobnost na konci každé větve je vypočtena součinem všech 

jednotlivých pravděpodobností na této větvi a četností iniciační události, to ovšem platí  

za předpokladu, že jsou různé události nezávislé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oproti FTA tato metoda dobře vysvětluje časování, závislost, domino efekty a rovněž 

grafické znázornění sledu událostí. Je potřeba si uvědomit, že v případě ETA je kterákoliv 

cesta podmíněna událostmi, ke kterým došlo během předchozích větvení v průběhu cesty. 

 

3.2.3 Failure Modes and Effects and Criticality Analysis (FMECA) 

 Analýza FMECA je rozšířením analýzy Failure Modes and Effects and Analysis 

(FMEA), které vnáší do kvalitativního procesu metody FMEA kvantitativní přístup. Ve své 

podstatě se ale jedná o jednu analýzu se stejným postupem, rozdílem je to, že každý 

Obrázek 7 - Diagram ETA [14] 
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identifikovaný způsob poruchy je navíc klasifikován podle důležitosti nebo kritičnosti. 

V obou případech se jedná o techniku, používanou k identifikaci možností selhání součástí, 

systémů nebo procesů při splnění záměru jejich návrhu.  

 

 Výstupem analýzy je seznam způsobů a mechanismů poruch s důsledky pro každý 

prvek nebo krok systému. Uvedeny jsou rovněž informace o příčinách poruchy a následcích 

pro systém. Rozšíření FMECA zahrnuje i klasifikaci významnosti. Ta vychází 

z pravděpodobných možností poruchy systému, úrovní rizika pro daný způsob poruchy nebo 

kombinací úrovně rizika a „detekovatelnosti“ způsobu poruchy.  

Obrázek 8 - Diagram FMEA (FMECA) [24] 
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 Při nedostatku údajů nebo jejich nepřesnosti lze pro kvantitativní analýzu využít tzv. 

matici kritičnosti. U této matice je na ose y reprezentována rostoucí pravděpodobnost výskytu 

dané poruchy a na ose x je vyjádřena její závažnost. Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádná 

univerzální matice, která by byla aplikovatelná na všechna odvětví. Existují však určité 

matice kritičnosti s příslušným rozptylem hodnot jednotlivých pravděpodobností, které se 

často používají.  

 Tyto analýzy (FMEA a FMECA) mohou být použity k identifikaci jednotlivých 

způsobů poruch, už však ne ke kombinaci způsobů poruch. U složitých vícevrstevných 

systémů mohou být obtížné a zdlouhavé. 

 

 

Tabulka 5 - Porovnání popsaných analýz rizika [14] 

KRITÉRIUM FTA ETA FMECA 

Identifikace rizik Použitelná Použitelná Skvěle použitelná 
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z

a
 r

iz
ik

 Následek Nepoužitelná Skvěle použitelná Skvěle použitelná 

Pravděpodobnost Skvěle použitelná Použitelná Skvěle použitelná 

Úroveň rizika Použitelná Použitelná Skvěle použitelná 

Hodnocení rizik Použitelná Nepoužitelná Skvěle použitelná 
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4 Aplikace analýz rizika na součinnost PBZ 

 Cílem diplomové práce je posouzení součinnosti vybraných PBZ (EPS, SHZ a ZOKT) 

prostřednictvím sestavené analýzy rizik. Součinnost má být posuzována u zástupců vybraných 

skupin objektů. Diplomová práce se zabývá kvantitativním přístupem, tedy posuzuje 

vzájemnou součinnost z hlediska vyjádření určité spolehlivosti PBZ, která na sebe vzájemně 

navazují.    

Pro posouzení byly vybrány objekty shromažďovací a objekty výrobní. Posouzení 

nevychází z kompletních projektových dokumentací PBZ, ale pouze z popsané součinnosti 

těchto zařízení, kterou projektanti uvádí v PBŘ. K systému zabezpečení objektu PBZ je tedy 

při posuzování prostřednictvím analýz přistupováno jako ke komplexnímu systému, nikoliv 

jako k množinám všech dílčích prvků systému (jednotlivých hlásičů, sprinklerových hlavic 

atd.). Rovněž nejsou uvedeny konkrétní informace o posuzovaných objektech, a to hned 

z několika důvodů (především však nutnost anonymity), spektrum zájmu se soustředí pouze 

na vybraná PBZ.  

4.1 Popis posuzovaných objektů 

 V obou případech se jedná o objekty, které nejsou vybaveny pouze EPS, SHZ 

a.ZOKT, ale i dalšími PBZ, z nichž už ale žádná další nejsou vyhrazená, a proto se jimi práce 

nezabývá. Výchozím článkem systému je v případě obou objektů ústředna EPS, která  

po detekci požáru monitoruje a řídí navazující činnosti.  

Jak již bylo uvedeno výše v Tabulce 3 a jak současně doporučuje Příloha B  

normy [20], pokud se jedná o shromažďovací nebo komunikační prostory s předpokládaným 

velkým počtem osob, doporučuje se upřednostnit ZOKT před aktivací SHZ z důvodu zajištění 

bezpečné evakuace osob z objektu. Naopak v objektech, kde je vyšší požární riziko a menší 

počet osob (např. výrobní objekty), se upřednostňuje aktivace ZOKT až s určitým zpožděním 

po aktivaci SHZ.  

 Tento zásadní rozdíl vyplývá i z důkladného porovnání obou PBŘ posuzovaných 

objektů. U výrobního objektu je nařízena zpožděná aktivace ZOKT oproti činnosti SHZ  

o 60 vteřin a navíc je zde větrání řešeno pouze přirozenou cestou, do systému tedy nejsou 

včleněny ventilátory, které by vytvářely ve střeženém prostoru nucený odtah zplodin hoření. 

U shromažďovacího prostoru je naopak nastavena aktivace ZOKT ústřednou EPS ihned  

po přijetí signálu z jakéhokoliv tlačítkového nebo samočinného hlásiče. 
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 Jelikož se jedná o jediné zásadní rozdíly vzhledem k posuzovaným kritériím, bude 

sestavena analýza pouze pro výrobní objekt a na příslušných místech bude upozorněno  

na kritéria, která by byla odlišná v případě analýzy pro objekt shromažďovací. 

4.2 Sestavení analýzy 

 Výsledný postup v podstatě vychází z výše uvedených kvantitativních analýz rizika, 

popsaných v podkapitole 3.2, s využitím výhod každé z nich. Jelikož je hodnocen systém, 

zahrnující určitou časovou posloupnost, byla jako základní analýza zvolena metoda ETA,  

ve které lze vyjádřit časovou návaznost PBZ. Vzhledem k tomu, že je potřeba číselně vyjádřit 

pravděpodobnost úspěchu a neúspěchu PBZ na jednotlivých větvích metody ETA, byla 

k posuzovaným větvím přimknuta analýza FTA, zahrnující vzájemnou závislost možných 

faktorů, které ovlivňují tzv. koncovou událost. Tato událost je v tomto případě zároveň i větví 

metody ETA.  

Strom poruchových stavů neboli metoda FTA je tvořen nejen možnými dílčími 

událostmi vedoucími k neúspěchu, ale zároveň i pravděpodobnostmi těchto událostí. 

Abychom mohli pracovat s takovými daty, bylo by potřeba mít k dispozici statistické soubory 

s příslušným sledováním jednotlivých událostí u daných zařízení a taková data nejsou 

k dispozici. Proto byla pro stanovení těchto údajů použita matice kritičnosti, která je jedním 

z nástrojů analýzy FMECA. Jedná se tedy o velice hrubý odhad, který je podrobněji vysvětlen 

v podkapitole 4.2.3. Důležité je ale vyjádření možného principu sestavení analýzy, která by 

měla být chápána spíše jako určitý myšlenkový postup, než jako relevantní hodnotící nástroj. 
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Obrázek 9 - Postup při sestavování analýzy 
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Obrázek 9 zjednodušeně znázorňuje cestu napříč analýzami. Postup je podle čísel 

nejprve v červených šipkách až k matici kritičnosti, kde jsou získána potřebná data. Tato data 

jsou následně dosazena k posuzovaným faktorům v metodě FTA, zde už se postupuje zpět po 

šipkách zelených. Získané pravděpodobnosti jsou postupně směrem nahoru sčítány nebo 

násobeny (dle použité závislosti), až vznikne výsledná pravděpodobnost posuzované poruchy, 

která se dosadí do příslušné větve NE (při větvení zpravidla spodní) a zároveň se z ní vypočítá 

hodnota u větve ANO (při větvení zpravidla horní) metody ETA.  

Po získání hodnot u všech větví je možno vypočítat výslednou pravděpodobnost (nebo 

četnost/čas) pro sledovanou cestu vzájemným součinem všech pravděpodobností na sledované 

cestě ve stromu událostí (ETA). Kdybychom v případě Obrázku 9 chtěli vyjádřit 

pravděpodobnost situace, kdy nastala iniciační událost, ale zároveň nebylo aktivováno 

bezpečnostní opatření (BO), museli bychom provést součin hodnot 0,3 a 0,2. Dostali bychom 

výsledek 0,06, tedy 6% pravděpodobnost, že k takové situaci dojde. 

 

4.2.1 Strom základních událostí (ETA) 

Předmětem posuzování je tedy výrobní objekt, který je vybaven EPS s trvalou 

obsluhou, o níž uvažujeme jako o výchozím prvku, a dále SHZ a samočinným ZOKT. 

Projektantem PBZ je stanovena časová prodleva spuštění ZOKT po SHZ na 60 vteřin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Vazby základních událostí 
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 Strom na Obrázku 10 reprezentuje časovou posloupnost základních událostí a jejich 

vzájemných kombinací dle metody ETA. K větvím jsou přiřazena hradla SHZ a ZOKT 

reprezentující jejich nefunkčnost, kterou je potřeba se dále zabývat v podkapitole 4.2.2. 

 Určitým nedostatkem je nezahrnutí do stromu vlivu lidského faktoru. V tomto případě 

se předpokládá, že obsluha ústředny EPS po signalizaci požáru zprávu potvrdí, půjde 

signalizovaný prostor zkontrolovat a na základě situace v časovém limitu vznik požáru buď 

potvrdí nebo, vyvrátí, v tomto okamžiku začíná první větvení. Jakákoliv odchylka od tohoto 

předpokládaného průběhu není dále posuzována. 

 

4.2.2 Stromy poruchových stavů pro SHZ a ZOKT 

Stromy v této podkapitole znázorňují možné příčiny, které by mohly vést k nežádoucí 

vrcholové události, kterou je nefunkčnost SHZ a ZOKT. Jedná se pouze o úvahy a ilustrativní 

hodnoty pravděpodobností, posuzovaný strom by vždy závisel na konkrétních parametrech 

systému a všech jeho součástech. Níže uvedené stromy mají tedy znázornit spíše určitý návrh 

možného postupu. Výchozím bodem je ale vždy posuzovaná nežádoucí vrcholová událost,  

od které se FTA dále odvíjí a zde je nezbytná dokonalá znalost posuzovaného systému a jeho 

vzájemných návazností tak, aby bylo dosaženo požadované validity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Strom nežádoucích událostí pro ZOKT 
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U příslušných větví jsou uvedeny pravděpodobnosti výskytu jednotlivých faktorů. 

Tyto pravděpodobnosti byly pro základní události stanoveny pomocí matice kritičnosti, což je 

více rozvedeno v podkapitole 4.2.3. Z pravděpodobností základních událostí (ve spodních 

částech větvení) byly následně vypočteny pravděpodobnosti pro daná hradla větvení. 

V případě hradla „AND“ se jedná o součin a v případě hradla „OR“ o součet všech větví, 

které se do hradla sbíhají. Legenda jednotlivých značení je uvedena na Obrázku 6. Praktické 

příklady různých postupů a výpočtů jsou uvedeny např. v [9] nebo v [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Matice kritičnosti 

 Jedná se o jeden z nástrojů kvantitativní metody FMECA. Matice kritičnosti vyjadřuje 

určité úrovně pravděpodobnosti výskytu posuzovaného faktoru, a to na ose y. Zároveň  

ale zahrnuje i závažnost posuzovaného jevu, v tomto případě na ose x. Závažnost 

posuzovaného jevu v matici kritičnosti ovšem slouží pouze pro stanovení priorit (např. 

Obrázek 12 -  Strom nežádoucích událostí pro SHZ 
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ekonomických) risk managementu společnosti, aby mohl efektivněji rozhodnout, čemu  

se prioritně nebo zda vůbec věnovat. 

 V různých průmyslových odvětvích se matice kritičnosti mohou značně lišit, vždy  

je potřeba přihlédnout k řešené problematice a zvážit všechny faktory. V ideálním případě je 

matice podložena statistickými údaji u sledovaných jevů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existují ovšem i matice, které se obecně často používají [24] a jednotlivé hodnoty  

pro pravděpodobnost výskytu posuzovaného jevu lze vzít ze stanoveného intervalu čísel. 

Taková matice, uvedená v [24], byla použita i pro tuto diplomovou práci, ale s tím rozdílem, 

že osa závažnosti x byla doplněna rostoucími násobky, které zdůrazňují závažnost 

posuzovaného prvku. V tomto případě tedy závažnost nemá pouze informativní charakter, 

jako v běžných maticích kritičnosti, ale i charakter kvantitativní. Z intervalů čísel  

pro jednotlivé úrovně pravděpodobností výskytu bylo vždy zvoleno číslo největší, a to 

z důvodu kalkulace s horšími podmínkami, a tím pádem lepším prověřením bezpečnosti. 

    

    

    

    

    

Obrázek 13 - Matice kritičnosti 
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Obrázek 14 - Výsledná kvantitativní analýza 

Takto sestavená matice je i.s přiřazením hodnocených faktorů ze stromů poruchových stavů 

SHZ (červená barva) a.ZOKT (modrá barva) znázorněna na Obrázku 13.  

Je potřeba si uvědomit, že uvedené pravděpodobnosti jsou značně orientační a slouží 

pro potřeby diplomové práce, aby mohlo být prezentováno kvantitativní vyjádření sestavené 

analýzy, a že nelze nijak prokázat validitu těchto údajů ve vztahu k PBZ. Rovněž je 

diskutabilní přiřazení sledovaných faktorů (např. porušení potrubí u SHZ, porucha ovládání  

u ZOKT atd.) ke konkrétním pravděpodobnostem v matici v závislosti na jejich závažnosti  

a pravděpodobnosti výskytu při posuzované situaci, tedy když nastane požár a sledujeme 

vzájemnou součinnost PBZ. Na analýze a její kvantifikaci se zpravidla vždy podílí tým 

odborníků z posuzovaných oblastí, což není zrovna tento případ, proto je nutno jak k matici 

kritičnosti, tak i k sestavení celé analýzy přistupovat s určitou rezervou.  

 

4.2.4 Výsledná kvantitativní analýza 

 Na základě předchozích podkapitol a postupu, uvedeném na Obrázku 9, byla sestavena 

výsledná kvantitativní analýza, která respektuje vzájemnou časovou návaznost PBZ a zároveň 

rozvádí faktory, ovlivňující neúspěch těchto zařízení. Základní faktory jsou vložením  

do matice kritičnosti kvantifikovány a postupnými výpočty v FTA jsou získány hodnoty  

pro výsledný strom událostí na Obrázku 14. Cesty výpočtu jednotlivých větví výsledného 

stromu a získané pravděpodobnosti (P) výskytu pro posuzované situace jsou v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 - Postup výpočtu jednotlivých pravděpodobností 

SITUACE POSTUP VÝPOČTU P [%] 

Požár, funkční SHZ 

i ZOKT 
(1 – 6,11·10

-2
) · (1 – 4,67·10

-2
) · (15,00·10

-2
) 13,43 

Požár, nefunkční 

ZOKT, ale SHZ ano 
(6,11·10

-2
) · (1 – 4,67·10

-2
) · (15,00·10

-2
) 0,87 

Požár, nefunkční 

SHZ, ale ZOKT ano 
(1 – 6,11·10

-2
) · (4,67·10

-2
) · (15,00·10

-2
) 0,66 

Požár, nefunkční 

SHZ i ZOKT 
(6,11·10

-2
) · (4,67·10

-2
) · (15,00·10

-2
) 0,04 

Planý poplach 85,00·10
-2

 85,00 

 

 Výsledné kvantitativní hodnoty vychází z prvotního předpokladu, že při detekci 

požáru zařízením EPS se jedná o požár pouze v 15 % případů. Tento předpoklad je 

samozřejmě diskutabilní, protože u každého objektu, kde je zařízení EPS instalováno, by byla 

dlouhodobě sledovaná hodnota percentuelního zastoupení falešných poplachů jiná. Jedná se 

tedy pouze o příklad, aby mohly být vyjádřeny výsledné pravděpodobnosti výskytu 

posuzované situace.  

 

4.2.5 Rozdílná kritéria analýzy pro nevýrobní objekt 

 Při sestavování analýzy pro objekt nevýrobní by bylo nutné zvážit především dva 

faktory. Prvním z nich je to, že vzhledem k zadaným preferencím by ve většině případů bylo 

nejprve aktivováno samočinné ZOKT, a tudíž by se ve stromu událostí nacházelo před SHZ. 

Opačná situace by nastala pouze v případě selhání samočinného hlásiče požáru, kdy by 

ústředna EPS zaznamenala signalizaci požáru až po aktivaci samočinného SHZ vlivem 

vysoké teploty v prostoru. Tato situace by mohla být znázorněna např. počátečním větvením 

stromu událostí nebo stupňujícími se sledovanými událostmi v záhlaví stromu (včasná 

aktivace, pozdější aktivace atd.). 

 Jak bylo zmíněno v podkapitole 4.1, nevýrobní objekt má navrženo nucené samočinné 

ZOKT s instalovanými ventilátory na střeše objektu. Tuto skutečnost by bylo nutno zahrnout 

do stromu poruchových stavů pro ZOKT a do matice kritičnosti. Zároveň by tak nastala 

změna ohledně faktoru meteorologických podmínek, se kterým je kalkulováno u objektu 

výrobního s odvětráním přirozeným. Buď by mohl být úplně odstraněn, nebo by mu byla 

v matici kritičnosti přiřazena menší závažnost. 
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4.3 Posouzení a výstupy sestavené analýzy 

 Výsledná analýza pro posouzení součinnosti vybraných PBZ vznikla vzájemným 

propojením tří normovaných metod pro hodnocení rizika. Analýza zahrnuje časovou 

návaznost PBZ (ETA), zkoumá možné příčiny neúspěchu těchto zařízení (FTA) a pomocí 

matice kritičnosti (FMECA) tyto stavy kvantifikuje. Vzájemná propojenost posuzovaných 

faktorů (jak funkční tak i časová) dala vzniknout výslednému vyjádření pravděpodobností  

pro jednotlivé větve sestaveného stromu událostí. Kvantifikace na konci analýzy umožňuje 

hrubou představu o spolehlivosti či funkčnosti systému PBZ při různých situacích, podle 

kterých se mohou sestavené analýzy patřičně lišit. 

 

4.3.1 Porovnání se skutečností 

 Jako u všech kvantitativních metod posuzování rizika je i zde nutno brát výstupní 

informace s patřičnou rezervou. Přesnost kvantitativní analýzy vždy závisí na validitě 

vstupních dat, která nemusejí být vždy dostupná nebo v požadované přesnosti, jak je to  

i v případě výše uvedené analýzy.  

Těžko lze například hodnotit účinnost ZOKT, protože předpokládáme, že při požáru 

toto zařízení způsobí odtah nežádoucích zplodin hoření, tím pádem umožní bezpečnou 

evakuaci osob, efektivnější zásah jednotek požární ochrany a splní tak svoji funkci. Případná 

nefunkčnost tohoto zařízení může nastat v případě různých závad, ať už technických nebo 

systémových, jak navrhuje sestavená analýza. Do hry může vstoupit i lidský faktor nebo může 

vše nastat ve vzájemných kombinacích a získat taková data jako podklad pro analýzu nebo 

porovnání se skutečností je téměř nereálné. Nicméně, v případě výše řešené analýzy udává 

FTA pro ZOKT neúspěšnost 6,11 %, a tedy úspěšnost 93,89 %. Pokud se podíváme  

na celou věc s určitou rezervou, nemuselo by se jednat úplně o zkreslenou hodnotu, vždy je 

ale potřeba zvážit i složitost projektu ZOKT apod.  

V případě SHZ mohou nastat obdobné komplikace jako u ZOKT, jen je potřeba uvážit 

jiné technické a technologické prvky, které výslednou funkčnost SHZ ovlivňují. Zajímavé je 

v tomto případě porovnání se statistikou NFPA, uvedené v [8], kde je spolehlivost SHZ 

v letech 1925 až 1969 vyjádřena na 96,2 %. Jelikož výstup z FTA pro SHZ u sestavené 

analýzy uvádí neúspěšnost 4,67 % a úspěšnost 95,33 %, jedná se o zajímavé přiblížení  

ke statistickým údajům. 
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4.3.2 Součinnost PBZ 

 Při projektování PBZ a jejich vzájemné součinnosti by vhodně sestavená analýza 

mohla poukázat na určité nedostatky posuzovaného systému nebo v případě kvantitativních 

metod vyjádřit jeho spolehlivost. Při sestavování analýzy by ale záleželo na mnoha faktorech, 

které by bylo potřeba uvážit a rozhodnout, zda budou do analýzy zahrnuty a pokud ano, tak 

jakým způsobem a do jaké míry, jedná se např. o rozhodnutí: 

 zahrnutí lidského faktoru, 

 zda složitým větvením analyzovat postupně celý systém nebo sestavit několik dílčích 

analýz s konkrétním zaměřením, 

 stanovení nejnižší posuzované úrovně systému (součástka hlásiče, hlásič, skupina 

hlásičů v jednom úseku, všechny hlásiče v objektu atd.) tak, aby analýza byla efektivní 

a zároveň proveditelná na přijatelné úrovni, 

 jestli jsou k dispozici vhodná data pro kvantifikaci nebo bude dostačující posouzení 

kvalitativní, 

 zda do analýzy implementovat i normované postupy, použité při projektování PBZ 

nebo se zabývat pouze jejich navrženou součinností atd. 

 

V každém případě je nutná perfektní znalost posuzovaného systému, všech jeho 

vzájemných vazeb a časových návazností, jak byla určena zpracovatelem PBŘ posuzovaného 

objektu. Takto sestavená analýza by mohla být použita v etapě návrhu systému, při jeho 

provozu pro zjištění případných nedostatků nebo pro zpětnou analýzu vzniklé nežádoucí 

situace. 
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Závěr 

 Tato diplomová práce byla vypracována za účelem sestavení kvantitativní analýzy  

pro posouzení součinnosti vybraných vyhrazených PBZ prostřednictvím jejich percentuelní 

spolehlivosti při posuzované situaci. 

 Nejprve bylo nutno uvést základní informace o PBZ, počínaje jejich rozdělením 

s odkazem na příslušnou legislativu. Podrobněji byla rozebrána ta vyhrazená PBZ, pro která 

byla sestavována analýza, tedy EPS, SHZ a ZOKT. Důraz byl kladen na popis základních 

prvků a jednotlivých úkolů těchto zařízení v rámci komplexního zabezpečení objektu PBZ. 

Opomenuty nebyly ani projektové normy a základní informace o součinnosti PBZ. 

 Další nezbytnou část teoretického základu diplomové práce tvořila stručná kapitola  

o metodickém posuzování rizik s cílem vysvětlit kroky tohoto procesu a jejich vzájemnou 

provázanost. Jelikož je ústředním prvkem zmíněného procesu přímo analýza rizik, byla 

samostatná podkapitola věnována i jejímu správnému výběru. 

 K částečnému propojení výše zmíněných tematických celků přispěla kapitola  

o systematickém posuzování integrity PBZ, kde byla podrobněji rozebrána určitá specifika  

a normativní doporučení týkající se součinnosti PBZ. Důležitým prvkem této kapitoly byl 

stručný popis tří kvantitativních metod pro analýzy rizik, jež se staly zároveň i hlavním 

pilířem praktické části diplomové práce. 

 Výchozím úkolem praktické části práce bylo porovnání dvou PBŘ, z nichž se jedno 

zabývalo objektem výrobním a druhé objektem nevýrobním. Porovnání se týkalo pouze 

návrhů PBZ v posuzovaných objektech a projektanty stanovené součinnosti těchto zařízení, 

nikoliv jejich dílčích technických zpráv. Po zjištění minimálních rozdílů mezi porovnávanými 

PBZ byl pro analýzu zvolen pouze objekt výrobní, ovšem s tím, že rozdílná kritéria  

pro analýzu objektu nevýrobního budou na závěr uvedena. 

 Přínosem diplomové práce bylo propojení metodik ETA, FTA a FMECA takovým 

způsobem, aby mohla být kvantitativně posouzena součinnost PBZ. Díky tomuto propojení 

mohla být vyjádřena časová návaznost zařízení (ETA), vazby mezi jejich možnými 

poruchami (FTA) a pravděpodobnosti výskytu těchto poruch (FMECA). Kvantifikace výskytu 

jednotlivých poruch pomocí matice kritičnosti je ale nutno brát pouze ilustrativně, platnost 

těchto údajů ve vztahu k PBZ se nedá nijak prokázat. Původní normovaná matice byla pro 

potřeby diplomové práce navíc ještě částečně upravena. Pokud bychom chtěli takto sestavený 

postup použít v praxi, bylo by nutno dlouhodobě shromažďovat údaje o spolehlivosti PBZ, 

 i o jejich jednotlivých součástech. Pak by bylo možné sestavit odpovídající matici kritičnosti 
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přímo pro PBZ nebo by alespoň při použití matice univerzální byla možnost porovnání se 

statistikou. V případě diplomové práce byly sice posouzeny výstupy sestavené analýzy  

ve snaze o porovnání se statistickými údaji, toto bylo však možné pouze u SHZ. V závěru 

praktické části diplomové práce byly uvedeny i všechny další zjištěné poznatky týkající se 

omezení sestavené analýzy pro praktické použití. 
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