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Anotace 

ONDRÁČEK, P., Modelování účinnosti hašení residenčními sprinklery: diplomová práce, 

Ostrava: VŠB – TU, 2015. 

Diplomová práce se zabývá residenčními sprinklery, jejich popisem a modelováním účinnosti 

hašení. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedeny charakteristické 

parametry sprinklerů. Následující část se zabývá projekčními požadavky na instalaci 

residenčních sprinklerů. Ve třetí části je popsáno matematické modelování a provedeny 

výpočty pro ověření účinnosti hašení residenčními sprinklery.  

Klíčová slova: 

residenční sprinkler, NFPA 13D, NFPA 13R, UL 1626, matematické modelování 

 

Abstrakt 

ONDRÁČEK, P., Modelling the Efficiency of Fire Suppression with Residential Sprinklers : 

the Thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2015. 

This thesis deast with the residential sprinklers, their description and modelling the erriciency 

of fire suppression. The thesis is dividend into free main parts. In the first part are listed the 

characteristic properties of sprinklers. Next part deals with the design requirements for 

installation residential sprinklers.  In the third part is described the mathematical modeling 

and calculations performed to verify the efficiency of fire suppression with residential 

sprinklers 

Key words: 

residential sprinkler, NFPA 13D, NFPA 13R, UL 1626, mathematical modeling 
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Úvod 

Vzájemná konfrontace člověka a ohně probíhá již od nepaměti. Historie pamatuje velmi 

rozsáhlé požáry, které často zničily celá města nebo jejich velké části. Jedním z důvodů takto 

velkých požárů byla neznalost pravidel požární bezpečnosti tak, jak je známe dnes. Tyto 

zkušenosti a znalosti o požáru, jeho vzniku a šíření, byly v průběhu let rozvíjeny až do dnešní 

podoby koncepce požární bezpečnosti. 

 

V dnešní době je velké množství způsobů, jak lze účinně a efektivně ochránit majetek a životy 

lidí. Jednou z těchto možností je využití sprinklerového hasicího zařízení v objektu. Tento 

druh požární ochrany má velice široké využití, můžeme se s tím setkat v komerčních a 

administrativních budovách, obchodních centrech, průmyslových podnicích, skladovacích 

prostorách a jiných objektech. Vzhledem k tomu, že sprinklerové hasicí zařízení je primárně 

určeno pro ochranu majetku, zboží nebo průmyslové technologie, byla snaha o rozšíření 

oblasti použití i pro rodinné domy a byty s důrazem na ochranu osob. Díky tomu došlo 

k vývoji a vzniku residenčních sprinklerů, kterými se zabývá tato diplomová práce. Cílem 

práce je přestavit residenční sprinklerové zařízení, uvést projekční požadavky pro jeho 

instalaci v objektu a popsat efektivnost hašení pomocí matematického modelování požáru. 

 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou nastíněny požadavky 

požární bezpečnosti staveb a uvedeny možnosti, jakými způsoby je lze naplnit, dále je zmíněn 

vývoj residenčního sprinkleru. Další část se zabývá popsáním způsobu činnosti sprinkleru a 

jeho charakteristických vlastností. Jsou zde zmíněny rozdíly mezi sprinklerem standardním a 

residenčním a uvedeny způsoby jakými se residenční sprinklery zkouší. Následuje část, která 

vychází z projekčních předpisů a uvádí základní požadavky pro instalaci residenčních 

sprinklerů v objektu. Poslední část se zabývá modelováním požárů v uzavřeném prostoru. 

Nejdříve je nastíněno rozdělení těchto modelů a jejich stručná charakteristika. Podrobněji jsou 

řešeny matematické modely, především matematické modely typu pole. Jsou zde popsány 

výpočetní programy pro simulaci požáru v uzavřeném prostoru. Pomocí těchto programů byl 

vytvořen model, díky kterému lze posoudit účinnost hašení residenčními sprinklery. V závěru 

práce jsou posouzeny výsledky získané z jednotlivých výpočtových modelů.   
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Rešerše 

Problematika residenčních sprinklerů je řešena především v zahraničí. V České republice není 

věnována residenčním sprinklerům velká pozornost, nejsou zahrnuty ani v žádném předpisu, 

který by jejich použití vyžadoval. Publikace týkající se matematického modelování požáru, 

můžeme nalézt i u nás, ale vývoj výpočetních programů se odehrává hlavně v zahraničí. 

  

MADRZYKOWSKI, D., FLMING, R. P., Residential Sprinkler Systems [online]. USA 

[cit. 2015-02-25]. Dostupný z WWW: http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire08/PDF/f08007.pdf 

Článek zabývající se vznikem residenčních sprinklerů, který je opřený o statistické údaje 

požárů v objektech. Dále mapuje vývoj projekčních předpisů NFPA 13R a NFPA 13D, 

vycházející z požárních zkoušek a je zde zmíněn zkušební předpis UL 1626, podle kterého 

jsou residenční sprinklery zkoušeny.   

 

RYBÁŘ, P., Sprinklerová zařízení. 1. vydání Ostrava: Sdružení požárně bezpečnostního 

inženýrství, 2011. ISBN 978-80-7385-106-4 

Publikace zachycuje historický vývoj sprinklerové ochrany, popisuje jednotlivé prvky 

sprinklerového zařízení, principy jejich funkce a návrhu. Pozornost je také věnována 

provozuschopnosti a účinnosti zařízení. V publikaci je zmíněn návrh residenčních sprinklerů, 

pro zajištění ochrany v rodinných domech a budovách pro bydlení. 

 

KUČERA, P., PEZDOVÁ, Z., Základy matematického modelování požáru, 1. vydání 

Ostrava: Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-095-1 

Kniha se zabývá matematickým modelováním požáru v uzavřeném prostoru. Poukazuje na 

praktické uplatnění požárních modelů a uvádí výpočetní programy pro matematické 

modelování, včetně jejich základní obsluhy.  

 

McGRATTAN, K., et al., Fire Dynamics Simulator (Version 5), Technical Reference 

Guide, Gaithersburg, Maryland, USA, 2010, NIST Special Publication 1018-5 

Technická příručka programu FDS popisující rovnice a výpočetní postupy, podle kterých 

program pracuje.  
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1 Základní požadavky na stavby 

Úvodem jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat každý stávající, rekonstruovaný nebo 

nově vystavovaný objekt.  

 

1.1 Požární bezpečnost staveb 

Každá stavba, která je v dnešní době užívaná nebo se plánuje její výstavba, musí být navržena 

tak, aby po dobu ekonomicky přiměřené životnosti při běžné údržbě plnila základní 

požadavky. Těmito požadavky podle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 

jsou [13]:  

 mechanická odolnost a stabilita 

 požární bezpečnost; hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 bezpečnost a přístupnost při užívání;  

 ochrana proti hluku; úspora energie a tepla  

 udržitelné využívání přírodních zdrojů 

 

V případě požární bezpečnosti musí stavba v podmínkách požáru po určenou dobu zajistit 

zachování nosnosti konstrukce, omezovat vznik a šíření ohně a kouře jak uvnitř objektu, tak 

na sousední objekty. Dále musí být umožněn bezpečný únik osob, popřípadě jejich záchrana a 

zajištěna bezpečnost zasahujících záchranných složek.  

 

Z výše uvedeného předpisu je patrné, že požární bezpečnost je jedním z nejdůležitějších 

požadavků, které musí každá stavba plnit. Zajištění požární bezpečnosti lze provádět dvěma 

způsoby, které spolu bezprostředně souvisí – pasivní a aktivní požární ochranou.  

Pasivní ochrana se provádí správným situačním a dispozičním řešením a návrhem stavebních 

konstrukcí. Tím je zajištěna – stabilitu objektu, rozdělení na požární úseky, bezpečné únikové 

cesty, omezení šíření požáru na sousední objekty a umožněny podmínky pro protipožární 

zásah. Mezi prvky aktivní požární ochrany patří instalace vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení (PBZ). [11],[12] 
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1.2 Vyhrazené požárně bezpečností zařízení  

Hlavním úkolem těchto zařízení je zajistit – detekci požáru, vyhlášení poplachu, rychlé 

přivolání zasahujících jednotek, samočinné hašení, odvedení tepla a kouře a lepší podmínky 

pro evakuaci. Základními druhy vyhrazených PBZ jsou: 

 elektrická požární signalizace 

 stabilní hasicí zařízení 

 zařízení pro odvod kouře a tepla 

 

Elektrická požární signalizace slouží především ke včasné signalizaci vzniklého požáru a 

předání této informace represivním složkám, popřípadě uvádí do činnosti ostatní PBZ a řídí 

jejich součinnost. Stabilní hasicí zařízení je určeno k provedení hasebního zásahu v krátké 

době po vzniku požáru bez přítomnosti lidského činitele. Zařízení pro odvod kouře a tepla 

zajišťuje odvedení zplodin hoření mimo objekt, tím dojde ke snížení tepelného namáhání 

stavebních konstrukcí, zvýší se bezpečnost evakuace a provedení represivního zásahu. 

Správné navržení stavby a nutnost vybavení objektu PBZ je dána kodexem norem ČSN 73 

08…  

Jak již bylo řečeno, stabilní hasicí zařízení patří mezi prvky aktivní požární ochrany. Dělení 

tohoto zařízení lze provést podle použitého hasicího média – sprinklerová hasicí zařízení a 

drenčerová hasicí zařízení (voda), dále pěnová, prášková, plynová, halonová a aerosolová 

hasicí zařízení.  

Nejrozšířenějším druhem je sprinklerové hasicí zařízení, které se skládá ze sprinklerových 

hlavic, požárního potrubí, ventilových stanic a zdroje požární vody. Speciální případ, při 

využití tohoto zařízení nastane v případě, pokud použijeme místo standardního sprinkleru, 

sprinkler residenční. [2],[12] 

 

1.3 Vývoj residenčních sprinklerů 

Vzhledem k vysokému počtu usmrcených osob při požárech v bytech a rodinných domech, 

které vyplývají z požárních statistik, došlo v USA v sedmdesátých letech k vývoji 

sprinklerové ochrany. Snahou bylo využít sprinklerové zařízení, používané v té době hlavně 

pro ochranu majetku, také pro ochranu osob. Cílem, pro bezpečnou evakuaci osob bylo 

navrhnout zařízení, které bude schopné včas detekovat a lokalizovat požár. V roce 1975 byl 

vydán dokument NFPA 13D (Standard of the Installation of Sprinkler System in One- and 

Two-Family Dwellings and Manufacrtured Homes), který sloužil při projektování pro jedno 
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nebo dvourodinné domy a pro domy montované. Po létech dalšího vývoje a provedení mnoha 

požárních zkoušek a měření, byla vydáním předpisu NFPA 13R (Standard of the Installation 

of Sprinkler Systém in Residential Occupancies up to and Including Four Sories in Height) 

v roce 1989 rozšířena sprinklerová ochrana také pro budovy pro bydlení (např.: ubytovny, 

hotely, penziony, apod.) s maximálně čtyřmi podlažími.  

Díky těmto předpisům lze navrhnout ekonomicky přijatelný systém, který zamezí vzniku 

flashoveru v místnosti a tím umožní bezpečnou evakuaci nebo záchranu osob z objektu. Ze 

statistických údajů vyplývá, že instalace rezidenčních sprinklerů v budovách, měla pozitivní 

vliv na omezení počtu požárů a snížení počtu lidských obětí při požáru Obr. 1. Statistika 

dokazuje klesající tendenci počtu požárů a s tím spojený počet lidských obětí od roku 1977 do 

roku 2012 v USA pro jedno a dvourodinné domy [1],[2] 

 

Obrázek 1 Obr. 1 Statistika počtu požárů a lidských obětí v USA [15] 
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2 Sprinkler 

Tato část se zabývá stručným popisem funkce sprinkleru, jeho činnosti a rozdělení sprinklerů 

podle daných kritérií, kdy jsou uvedeny rozdíly mezi standardním a residenčním sprinklerem.  

 

Sprinkler je koncový prvek stabilního hasicího zařízení, který plní funkci aktivačního prvku a 

hlásiče požáru. Jeho úkolem je vytvořit sprchový proud s požadovanou výstřikovou 

charakteristikou a průtokem. K aktivaci sprinkleru dochází při dosažení aktivační teploty. 

V případě skleněné pojistky dochází ke zvýšení objemu kapaliny uvnitř skleněné baňky a 

jejímu následnému prasknutí. V důsledku toho se uvolní těsnící kuželka a dochází k výstřiku 

proudu vody.  Pokud je použita tavná pojistka dojde, při dosažení otevírací teploty, 

k roztavení pájky, která spojuje dva dílky pojistky. Opět následuje uvolnění těsnící kuželky a 

výstřiku vodního proudu. Následkem otevření hlavice dochází k poklesu tlaku v potrubí, což 

vyhodnocuje řídící ventil a sprinklerové zařízení je uvedeno v činnost. Sprinklery se 

skleněnou a tavnou pojistkou jsou znázorněny na Obr. 2. [2] 

 

Obrázek 2 Obr. 2 Sprinkler se skleněnou a tavnou pojistkou [14] 

 

Parametry podle, kterých se spriklery rozlišují, jsou následující [2]:  

 tepelná odezva 

 výstřiková charakteristika 

 otevírací teplota 

 průtok 

 tlak 

 montážní poloha 

 způsob instalace 

 povrchová ochrana 
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2.1 Tepelná odezva 

Základním parametr, jak lze klasifikovat sprinklery, je pomocí hodnoty RTI (Response Time 

Index). Tato hodnosta se zjišťuje ponořovací zkouškou ve zkušebním zařízení. Zohledňuje se 

rychlost proudících plynů, reakční čas otevření sprinkleru, teplota prostředí a otevírací teplota 

sprinkleru. Zmenšováním objemu skleněné pojistky se dosahuje zvýšení citlivosti sprinklerů. 

Podle tepelné odezvy dělíme sprinklery do čtyř kategorií, rozdělení v závislosti RTI na 

součiniteli vodivosti Obr. 3. Residenční sprinklery spadají do kategorie s rychlou odezvou, 

tedy s hodnotou RTI  50. [2] 

 

Obrázek 3 Obr. 3 Rozdělení sprinklerů dle tepelné odezvy [2] 

 

2.2 Výstřiková charakteristika 

Výstřiková charakteristika sprinkleru závisí především na konstrukci tříštiče, díky různé 

konstrukci se mohou sprinklery značně odlišovat, zejména v: rozvržení vody na chráněnou 

plochu, smočení stěn, rozdělení vody pod a nad sprinkler, tvarem proudu nebo délkou 

dostřiku.  

V případě residenčního sprinkleru, musí být zajištěno rovnoměrné smočení stěn a podlahy. 

Smočení stěny nesmí být níže než 711 mm pod stropem v případě činnosti jednoho sprinkleru 

a 914 mm při činnosti dvou sprinklerů Obr. 4. Na stěny musí dopadat 20% a na podlahu 80% 

z celkové množství dodávané vody. Pro zvýšení chladícího účinku, je ve výstřikovém proudu 

20% kapek ve formě mlhy.  
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Obrázek 4 Obr. 4 Porovnání výstřikové charakteristiky standardního a residenčního sprinkleru [16] 

 

2.3 Otevírací teplota 

Otevírací teplota u skleněných pojistek závisí za množství kapaliny v baňce, u tavné pojistky 

je rozhodující složení tavné pájky. V Tab. 1 jsou uvedeny otevírací teploty jednotlivých 

pojistek a barva, kterou bývají označeny. Při návrhu residenčního sprinklerového systému lze 

použít pouze hlavice, klasifikované jako běžné (s otevírací teplotou 57 C° - 77 C°) nebo s 

označením střední (otevírací teplota 79 C° - 107 C°). 

 

Pojistka skleněná Pojistka tavná 

Jmenovitá 

otevírací teplota 

[°C] 

Barevné označení 

kapaliny 

Rozsah jmenovité 

otevírací teploty 

[°C] 

Barevné označení 

kapaliny 

57 oranžová 55 – 77 bez označení 

68 červená 80 – 107 bílá 

79 žlutá 121 – 149 modrá 

93, 100 zelená 163 – 191 červená 

121, 141 modrá 204 – 246  zelená 

163, 182 světle fialová 260 – 302  oranžová 

204, 227, 260, 

286, 343 
černá 320 – 343 černá 

Tabulka 1Tab. 1 Otevírací teploty a barevné označení sprinklerů dle ČSN EN 12 259-1 [17] 
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2.4 Průtok 

Průtok sprinkleru závisí na průměru trysky a tlaku vody před sprinklerem. Velikost průtoku 

lze stanovit ze vztahu:  

          (1) 

 

kde je Q průtok vody [l.min
-1

], p tlak [Pa], K je K faktor [l.min
-1

.bar
1/2

]. K faktor je hodnota, 

která vyjadřuje průtok sprinklerem při tlaku 1 bar a je využívána při porovnání a klasifikaci 

sprinterových hlavic. [2] 

 

2.5 Způsob instalace 

Podle způsobu jakým je sprinkler nainstalován, rozlišujeme sprinklery na stojaté, závěsné, 

horizontální, zapuštěné, polozapuštěné a zakryté Obr. 5. 

 

Obrázek 5 Obr. 5 Typy sprinklerů podle způsobu instalace [14] 

 

2.6 Zkušební předpis UL 1626 

Sprinklery, které jsou označeny jako residenční, musí vyhovět požadavkům zkušebního 

předpisu UL 1626 – Standard for Residential Sprinlers for Fire – Prorection Service.  

Předpis uvádí jednotlivé skupiny testů, které jsou prováděny při zkoušení sprinklerů. 

Podrobněji popsány budou zkoušky pro stanovení otevírací teploty, teplené odezvy a požární 

test. Ostatní zkoušky, které ověřují různé parametry, jsou uvedeny ve výčtu. [5] 

Skupina testů 1 – testy pevnosti a těsnosti  

 zatížení a pevnost tepelně citlivých částí sprinkleru – tavné i skleněné pojistky  

 rychlé teplotní změny – pro skleněnou pojistku 

 síla rámu, odolnost proti nárazu všech částí včetně krycího víka 
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 odolnost sprinkleru při dlouhodobém průtoku vody 

 těsnost sprinkleru a hydrostatický test 

 

Skupina testů 2 – provozní testy  

 stanovení otevírací teploty 

 test citlivosti – stanovení tepelné odezvy a pokojový teplotní test 

 zásobování vodou z jednoho nebo ze dvou směrů 

 

Stanovení otevírací teploty 

Tento test slouží pro stanovení otevírací teploty sprinkleru. Pro sprinklery s otevírací teplotou 

do 79 °C se provádí ve vodní lázni, pro sprinklery s teplotou vyšší v oleji. Sprinkler je 

umístěn ve vzpřímené poloze v kapalině. Kapalina je ohřívána, rychlost ohřevu by neměla 

přesáhnout 0,5 °C.min
-1

. Po otevření sprinkleru, se zaznamená teplota, při které k otevření 

došlo.  

 

Stanovení tepelné odezvy 

Zkouškou lze určit hodnotu RTI. Zkušební zařízení tvoří komora, ve které proudí horký 

vzduch Obr. 6. Rychlost proudění vzduchu v komoře je 2,54 ± 0,01 m/s, teplota vzduchu je 

stanovena dle Tab. 2, rychlost proudění je měřena pomocí clony a manometru, teplota je 

měřena termočlánkem. 

 

Obrázek 6 Obr. 6 Zkušební komora [5] 
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Otevírací teplota sprinkleru 

[°C] 

Teplota ve zkušební komoře 

[°C] 

57 – 77 135 

79 – 107 197 

Tabulka 2 Tab. 2 Teplota vzduchu ve zkušební komoře pro danou otevírací teplotu sprinkleru [5] 

 

Testovaný sprinkler je stabilizován na teplotu 24 °C a je připojen k tlakovému zdroji o 28 

kPa. Po zavedení sprinkleru do komory je měřen operační čas do okamžiku otevření hlavice. 

Hodnota RTI se následně vypočítá z rovnice: [5] 

 

   

            
     
     

  

  
      

(2) 

 

kde:  RTI   Responce Time Index (Index reakční doby) [(m.s)
1/2

] 

 to  operační čas sprinkleru [s] 

 u  rychlost proudění vzduchu [m.s
-1

] 

 To  otevírací teplota sprinkleru [°C] 

 Tg  teplota plynů ve zkušební komoře dle Tab. 2 [°C] 

 Tu  teplota okolního vzduchu [24 °C] 

 

Skupina testů 3 – vliv prostředí a korozivní zkoušky 

 působení vysoké teploty 

 reakce na vibrace 

 změna těsnosti sprinkleru v případě zamrznutí 

 odolnost proti korozi 

 stálost ve vysoce vlhkém prostředí 

 tvorba zinku na mosazných částech 

 odolnost proti prasklinám  

 

Skupina testů 4 – rozvržení vodního proudu 

 smočení horizontální povrchu 

 smočení vertikálního povrchu 
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Skupina testů 5 – požární zkouška 

Rozměry testovací místnosti jsou pro sprinklery zavěšené, vzpřímené, zapuštěné nebo skryté 

dány velikostí šířky a dvojnásobku délky chráněné plochy. Pro stěnové sprinklery jsou dány 

velikostí délky a výsledné hodnoty z výpočtu: 1 - 1/2W + 2,7 m.  Výška prostoru je v obou 

případech 2,4 m. Jako zdroj požáru slouží dřevěná hranice, konstrukce z překližky simulují 

nábytek v místnosti. Rozmístění sprinklerů a termočlánků pro zavěšené, vzpřímené, zapuštěné 

nebo skryté sprinklery je znázorněno na Obr. 7 pro sprinklery stěnové na Obr. 8. 

 

 

Obrázek 7 Obr. 7 Testovací prostor pro sprinklery zavěšené, vzpřímené, zapuštěné a skryté [5] 

 

Podmínky požární zkoušky jsou splněny pokud: 

 dojde k otevření maximálně dvou sprinklerů 

 teplota na termočlánku 1 nepřesáhne 26 °C – umístěn 6,4 mm nad stropem 

 teplota na termočlánku 2,4 nepřesáhne 316 °C –76,2 mm pod stropem 

 teplota na termočlánku 3 nepřesáhne 93 °C –1600 mm nad podlahou 

 teplota na termočlánku 3 nepřesáhne 54 °C – po dobu větší než 2 min 
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Obrázek 8 Obr. 8 Testovací prostor pro sprinklery stěnové [5] 

 

 

Označení sprinklerů 

Parametry, jakými lze sprinkler charakterizovat, a které musí být doloženy v technickém listu, 

jsou: [5] 

 krycí plocha 

 minimální průtok sprinkleru 

 K factor 

 minimální vzdálenost mezi sprinklery, v těch případech, kdy přesahuje 2,4 m 

 montážní pozice 

 vzdálenost tříštiče sprinkleru od stropu nebo stěny 

 minimální pracovní tlak 

 vzdálenost mezi sprinklerem a překážkou 
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3 Projekční požadavky pro residenční sprinklery 

V následující části jsou uvedeny základní požadavky na umístění a použití residenčních 

sprinklerů v chráněném prostoru, které jsou obsaženy v předpisech NFPA 13D a 13R. [3],[4] 

 

Při návrhu rezidenčních sprinklerů v bytových jednotkách jedno nebo dvourodinných domů a 

domů montovaných se postupuje podle předpisu NFPA 13D. Dle tohoto předpisu se obydlím 

rozumí každá samostatně stojící budova nebo část řadového domu, který je od ostatních částí 

oddělen požárně dělícími stěnami a zároveň obsahuje nejvýše dvě bytové jednoty. Za bytovou 

jednotku je považován prostor s alespoň jednou místností pro společné užívání jedné nebo 

více osob. Bytovou jednotku obvykle tvoří kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení, ložnice.  

 

Montované domy jsou předem vyrobeny ve výrobním zařízení a následně dovezeny na místo. 

Mohou být transportovány v celku nebo po částech. Požadavky tohoto předpisu se vztahují na 

montované domy, které dosahují alespoň jedné z těchto hodnot: šířka – 2,4 m; délka – 12,2 m; 

půdorysná plocha 29,7 m
2
.  

 

Budovy pro bydlení a ubytování s maximálním počtem čtyř podlaží se posuzují podle 

předpisu NFPA 13R. Do této skupiny budov spadají: apartmánové budovy, ubytovny, hotely, 

motely, penzion, vysokoškolské koleje, internáty a pečovatelské domy.  

 

3.1 Obecné požadavky 

V souladu s normami NFPA 13D a 13R může být použit ve sprinklerovém zařízení pouze 

sprinkler s označením residenční. Tyto sprinklery je nutné instalovat ve všech místnostech 

v objektu, vyjma následujících prostorů: [3],[4] 

 koupelna, pokud půdorysná plocha nepřesahuje 5 m
2
 

 toalety, kdy celková plocha není větší než 2,2 m
2
, alespoň jeden délkový rozměr je 

maximálně 0,91 m a strop a stěny místnosti jsou z nehořlavého materiálu 

 přístřešky, balkóny, chodby, garáže a otevřená schodiště 

 podkroví, strojovna výtahu, instalační a výtahové šachy, mezistropní prostory a ostatní 

prostory, které nejsou určeny k bydlení a skladování 

 stropní kapsy pro umístění světlíků pokud: 

 celkový objem je maximálně 2,83 m
3
 

 prostor pod touto kapsou je chráněn sprinklerovým zařízením 
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 horizontální vzdálenost mezi kapsami je minimálně 3,05 m 

 povrchy stěn jsou provedeny z nehořlavého nebo hoření omezujícího 

materiálu 

 velikost plastového světlíku nepřesáhne plochu 2,97 m
2
 

 

Při volbě typu sprinkleru, je nutné brát v úvahu teplotu vzduchu prostoru, ve kterém budou 

instalovány. V prostorách, kde teplota pod stropem nepřesahuje hodnotu 38 C°, se instalují 

sprinklery běžné. Sprinklery označené jako střední je nutné instalovat v místech, kde se 

teplota pohybuje v rozmezí 39 C° - 66 C°, pod skleněnými nebo plastovými světlíky, které 

jsou vystaveny slunečnímu záření nebo v nevětraných podkrovních prostorách. Pokud jsou 

sprinklery instalovány v blízkosti tepelných zdrojů, musí být dodrženy minimální vzdálenosti 

od těchto zařízení Tab. 3.  

 

tepelný zdroj 
běžný sprinkler 

[mm] 

střední sprinkler 

[mm] 

krb (sprinkler na straně) 914 305 

krbu (sprinkler zepředu) 1524 914 

kamna na uhlí nebo dřevo 1067 305 

kuchyňský sporák 457 229 

kuchyňská trouba 457 229 

proud horkého vzduchu 457 229 

neizolované horkovzdušné potrubí 457 229 

neizolované teplovodní potrubí 305 152 

difuzor horkého vzduchu (ze strany) 610 305 

difuzor horkého vzduchu (zepředu) 914 457 

ohřívač teplé vody 152 76 

světlo – 0 – 250 W 152 76 

světlo – 250 – 499 W 305 152 

Tabulka 3 Tab. 3 Minimální vzdálenosti sprinklerů od tepelných zdrojů [3],[4] 
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3.2 Rozmístění sprinklerů v prostoru 

Podle NPFA 13D a 13R má na rozmístění sprinklerů v prostoru vliv, zda je strop prostoru bez 

překážek nebo zda jsou v blízkosti stropu nějaké překážky (např.: pohledový trám, stropní 

ventilátor nebo lustr), které by mohly bránit správnému rozvržení vodního proudu.  

Vzdálenosti tříštiče od stropu jsou, pro strop bez překážek, stanoveny v technickém listu 

daného sprinkleru. Pokud tomu tak není, musí být tato vzdálenost pro závěsný nebo 

vzpřímený sprinkler v rozmezí 25,4 – 102 mm a pro sprinkler stěnový 102 – 152 mm.  

V případě, že je na stropu umístněný lustr nebo stropní ventilátor, vzdálenost sprinkleru od 

tohoto zařízení je pro závěsný nebo vzpřímený sprinkler 914 mm a pro stěnový 1,52 m. 

Vzdálenost je měřena od středu zařízení do středu sprinkleru. Pokud nelze tuto vzdálenost 

dodržet, musí být umístěn ještě jeden sprinkler na opačné straně zařízení.  

V prostoru, kde jsou pod stropem přítomny pohledové trámy, se pozice pro vzpřímené nebo 

zavěšené sprinklery určí dle Tab. 4, pokud je trám umístěn rovnoběžně podél stěny, pak se 

vzdálenost vypočítá dle rovnice:  

                   (3) 

  

kde D [m] je šířka trámu a musí platit        , A [m] je vzdálenost sprinkleru od boční 

hrany trámu a B [m] je vzdálenost tříštiče od spodní hrany trámu. 

 

Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

 

  304,8 0 1219,2 – 1371,6 127 

304,8 – 457,2 0 1371,6 – 1524 177,8 

457,2 – 609,6 25,4 1524 – 1676,4 177,8 

609,6 - 762 25,4 1676,4 – 1828,8 177,8 

762 – 914,4 25,4 1828,8 – 1981,2 228,6 

914,4 – 1066,8 76,2 1981,2 – 2133,6 279,4 

1066,8 – 1219,2 76,2 2133,6  355,6 

Tabulka 4 Tab. 4 Vzdálenost sprinkleru od trámu pro vzpřímené a zavěšené sprinklery [3],[4] 

 

Pro stěnové sprinklery se hodnoty vzdáleností A a B liší podle vzájemné polohy sprinkleru a 

trámu, pro umístění sprinkleru proti trámu Tab. 5 a pro umístění vedle trámu Tab. 6. 
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Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

 

 2438,4 - 4267,2 – 4572 177,8 

2438,4 – 3048 25,4 4572 – 4876,8 228,6 

3048 – 3352,8 50,8 4876,8 – 5181,6 279,4 

3352,8 – 3657,6 76,2 5181,6  355,6 

3657,6 – 3962,4 101,6   

3962,4 – 4267,2 152,4   

Tabulka 5 Tab. 5 Vzdálenost stěnového sprinkleru – umístění proti trámu [3],[4] 

 

Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

Vzdálenost  

A [mm] 

Vzdálenost  

B [mm] 

 

 

 457,2 0 1981,2 – 2133,6 279,4 

457,2 – 914,4 25,4 2133,6 - 2286 355,6 

914,4 – 1219,2 76,2   

1219,2 – 1371,6 127   

1371,6 – 1828,8 177,8   

1828,8 – 1981,2 228,6   

Tabulka 6 Tab. 6 Vzdálenost stěnového sprinkleru – umístění vedle trámu [3],[4] 

 

3.3 Typy sprinklerových soustav 

Norma umožňuje tři základní typy sprinklerových soustav: 

 mokrá – soustava je naplněná stabilně vodou a po otevření sprinkleru dochází k 

výstřiku vody do prostoru požáru 

 suchá – potrubí je v tomto případě naplněno vzduchem nebo dusíkem, po otevření 

sprinkleru dochází k poklesu tlaku plynu v potrubí a je uvedeno v činnost 

čerpadlo, které dodává požární vodu. Nevýhodou této soustavy proti soustavě 

mokré je zpoždění dodávky hasební vody.  

 předstihová – v tomto případě je potrubní soustava naplněná vzduchem a je 

instalováno doplňkové detekční zařízení v chráněném prostoru, které sníží 

prodlevu do doby nastartování čerpadla 

 

Mokrá soustava může být použitá pouze tam, kde je zajištěna minimální teplota okolí 4 °C. 

Pokud není tato teplota dodržena, musí být potrubí chráněno proti zamrznutí jedním 

z následujících způsobů: 
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 instalace suché nebo předstihové soustavy 

 přidání nemrznoucích směsí 

 

Nemrznoucí směsi 

Nemrznoucí přípravky se přimíchávají do požární vody v případě, kde by mohlo dojít 

k jejímu zamrznutí. Pokud je sprinklerový systém napojen přímo na veřejný vodovod, lze jako 

příměs použít pouze glycerin nebo propylen glykol. Tam, kde tomu tak není je povoleno 

použít i glycerin, diethyl glykol, ehylen glykol nebo propylen glykol. Teploty, při níž dochází 

k zamrznutí těchto látek ve směsi s vodou, jsou uvedeny v Tab. 7 a závisí na procentuálním 

přimísení.  

 

Látka 

obsah vody 

v roztoku 

[%] 

teplota 

zamrznutí 

[°C] 

Látka 

obsah vody 

v roztoku 

[%] 

teplota 

zamrznutí 

[°C] 

Propylen 

glykol 

60 -21,1 Glycerin 50 -29,4 

50 -32,2 

Ethylen 

glykol 

61 -23,3 

Diethylen 

glykol 

50 -25,0 56 -28,9 

45 -32,8 51 -34,4 

40 -41,1 47 -40 

Tabulka 7 Tab. 7 Teploty zamrznutí směsi nemrznoucích přípravků s vodou [3],[4] 

 

Suchá a předstihová soustava 

Sprinklery označené jako residenční stojatý a residenční suchý sprinkler, lze použít v těchto 

soustavách bez omezení. Sprinklery závěsný a stěnové je nutné instalovat na vedlejší odbočce 

Obr. 9. 

 

Předstihová soustava musí být instalována s dvojitým jištěním. Dodávka vody nastává při 

aktivaci současně sprinkleru a detekčního zařízení. Detekční zařízení je instalováno ve všech 

chráněných prostorách a aktivační teplota je nastavená na nižší hodnotu než u sprinkleru. 

Doba dodávky vody od aktivace čerpacího zařízení nesmí přesáhnout 15 s. 
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Obrázek 9 Obr. 9 Instalace závěsného a stěnového sprinkleru [4] 

 

3.4 Dimenzování potrubí 

Navržené potrubní rozvody je nutné podrobit hydraulické analýze, která zohledňuje veškeré 

ztráty v potrubí a pomocí které lze stanovit maximální délku potrubí. Výpočet je proveden dle 

rovnice: [3] 

                                        (4) 

 

kde:  Pt   výsledný tlak [Pa] 

 Psup  vstupní tlak vody [Pa] 

 PLws  tlaková ztráta způsobená třením v potrubí [Pa] 

 PLm  místní tlaková ztráta na vodoměru [Pa] 

 PLd  tlaková ztráta na ostatních zařízeních instalovaných v potrubí [Pa] 

   PLe  tlaková ztráta způsobená převýšením [Pa] 

 PLsp  potřebný tlak na sprinkleru [Pa] 

  

Hodnoty vstupního tlaku vody jsou dány tlakem vody ve veřejném vodovodu nebo v případě 

použití nádrže závisí na parametrech daného čerpadla. Hodnoty pro určení třecích a 

výškových tlakových ztrát a ztrát na vodoměru se určí pomocí tabulek uvedených v normě. 

Místní tlakové ztráty dalších zařízení, jako např.: pojistný ventil, zpětná klapka nebo vodní 

filtr, jsou uvedeny v technickém listu výrobce. Při určení potřebného tlaku na sprinkleru je 

nutné zohlednit plochu krytí, konfiguraci stropu, teplotní podmínky a další požadavky 

specifikované výrobcem sprinkleru. Průtoky sprinkleru a jím odpovídající tlaky jsou uvedeny 
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v technickém listu výrobce. Podle vypočítaného výsledného tlaku Pt se pomocí tabulek 

uvedených v normě určí na základě použitého materiálu a průměru potrubí maximální délka 

potrubí.  

 

3.5 Zásobování vodou 

Zásobování vodou musí být zajištěno pod dobu nejméně 10 minut podle NFPA 13D (30 

minut dle NFPA 13R). V případě, že má bytová jednotka pouze jedno podlaží a plochu menší 

než 186 m
2
, může být požadované množství stanoveno pro 7 minut. Zásobování vodou může 

být zajištěno následujícími způsoby: 

 veřejná vodovodní síť – může být připojeno i posilovací čerpadlo 

 tlaková nádrž 

 spádová nádrž  

 nádrž s posilovacím čerpadlem 

 

Pokud je pro zajištění požární vody použita nádrž a čerpadlo, musí být splněny následující 

požadavky: 

 provedena zkouška čerpadla na uzavřeném zkušebním okruhu, kdy se voda vrací zpět 

do nádrže 

 motor čerpadla využívající střídavý proud, bude připojen do sítě s 240 V 

 nádrž musí být opatřená zařízením pro měření výšky hladiny v nádrži, bez toho aniž 

by musela být nádrž otevřená 

 

Velikost chráněné plochy je specifikována technickým listem daného sprinkleru. Základní 

požadavky jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Vlastnost NFPA 13D NFPA 13R 

Intenzita dodávky vody [mm.min
-1

] 2,04 2,04 

Účinná plocha [m
2
] 2 sprinklery 4 sprinklery 

Průtok sprinkleru [l.min
-1

] 
68 – jeden 

49 – 2 sprinklery 

68 – jeden 

49 – 2 sprinklery 

Max chráněná plocha [m
2
] 37 37 

Doba činnosti [min] 10 30 

Tabulka 8 Tab. 8 Návrhové požadavky podle NFPA 13D a 13R [3],[4] 
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3.6 Napojení požárního rozvodu na veřejnou vodovodní síť 

Podle předpisů NFPD 13D a 13R lze napojit residenční sprinklerový systém na veřejný 

vodovod třemi různými způsoby.  

 

Způsob 1 

Nejčastěji používaný potrubní systém pro dodávku vody, je kombinací požárního a 

domovního rozvodu, kdy z veřejné sítě je vedena pouze jedna přípojka. Ta se uvnitř domu 

dělí na dva rozvody – domovní a požární (Obr. 10). Na vodovodní přípojce je osazen hlavní 

uzávěr vody, který slouží pro oba vnitřní rozvody. Ventil musí být vždy otevřený, výjimka 

může nastat v případě údržby nebo opravy. Pro snížení rizika nechtěného uzavření, bývá 

ventil osazen zámkem, který zajistí ventil proti uzavření. Důležitou součástí, pro případ 

údržby a opravy, je vypouštěcí a zkušební ventil. Na větvi pro požární rozvod, jsou dále 

umístěny tlakoměr, průtokoměr a zpětná klapka. Vodoměr je osazen pouze na potrubí pro 

domácí rozvod.  

 

 

Obrázek 1 0 Obr. 10 Napojení na veřejnou síť – Způsob 1 [3],[4] 

 

Způsob 2 

V tomto případě jsou do objektu z vodovodní sítě pro domovní a požární rozvody vedeny dvě 

samostatné přípojky (Obr. 11). Toto napojení však z ekonomických důvodů nebývá často 

používané, v důsledku nutnosti zřídit dvě přípojky. Vodoměr je opět umístěn pouze na 
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domovním rozvodu, umístění ostatních armatur je podobné jako při zapojení podle prvního 

způsobu. 

 

Obrázek 1 1 Obr. 11 Napojení na veřejnou síť – Způsob 2 [3],[4] 

 

Způsob 3 

Tento způsob zapojení je obdobou prvního případu s tím rozdílem, že vodoměr je umístěn již 

před rozdělením potrubí (Obr. 12). 

 

Obrázek 1 2 Obr. 12 Napojení na veřejnou síť – Způsob 3 [3],[4] 
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4 Modelování požáru v uzavřeném prostoru 

Modelování požáru nachází uplatnění v případě, kdy chceme lépe zachytit jeho průběh. Ke 

zjištění jednotlivých projevů požáru jako mohou být výška plamene nebo intenzita hoření, 

slouží zjednodušené výpočtové modely. V důsledku rozvoje výpočetní techniky v průběhu 

několika posledních let, došlo k rozvoji matematických modelů, které jsou schopné řešit 

komplexní průběh požáru. Slouží především k určení průběhu požáru v objektu, zjištění 

množství kouře a tepla a posouzení účinnosti stabilního hasicího zařízení. Základní rozdělení 

modelů požáru v uzavřeném prostoru je zobrazeno na Obr. 13. 

 

Obrázek 1 3 Obr. 13 Modely požáru v uzavřeném prostoru [10] 

 

Fyzikální modely se snaží zjednodušením fyzikálních podmínek o napodobení reálného 

požáru. Mohou být provedeny velkorozměrové zkoušky, které se nejvíce blíží k podmínkám 

reálného požáru, ale jejich nevýhodou je vysoká nákladnost a náročnost na přípravu. Častěji 

jsou proto využívány modely ve zmenšeném měřítku, kdy se sledují jednotlivé projevy 

požáru. Vzhledem k menším rozměrům musí také dojít ke změně fyzikálních vlastností 

v modelu. Zachování poměru vztlakových sil k silám setrvačným vyjadřuje Froudeho číslo Fr. 

   
  

   
         (5) 

kde:  v  charakteristický rychlost [m/s] 

 D fyzikální rozměr [m] 

modely požáru v 
uzavřeném prostoru 

matematické modely 

deterministické 
modely 

zónové modely 

modely typu pole 

simulační modely 

pravděpodobnostní  
modely 

síťové modely 

statistické modely 

simulační modely 

fyzikální modely 
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g gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

Fyzikální model, ale nedokáže vystihnout všechny jevy skutečného požáru, ten je vždy 

složitější než model.  

 

Matematické modely řeší průběh požáru pomocí souboru rovnic. Získané výsledky lze využít 

pro předpověď vzniku a šíření požáru v objektu. Matematické modely dělíme na: 

 deterministické – rozvoj požáru je popsán chemickými a fyzikálními ději  

 pravděpodobnostní – průběh požáru vyjádřen sledem náhodných události a stavů.  

 

 Tradičním metodickým postupem, kterým může být stanoveno šíření zplodin hoření, je 

zónový model. Zónové modely dělíme na jednozónové a dvouzónové. Dvouzónový model 

popisuje průběh požáru v místnosti před flashoverem. Místnost je rozdělena do dvou zón, kdy 

má každá zóna stejnou hustotu, teplotu a koncentraci plynů. Horní vrstva se zahřívá 

zplodinami hoření z požáru a dolní vrstva se ochlazuje přívodem studeného vzduchu z vně 

objektu. Průběh požáru po flashoveru je vyjádřen jednozónovým modelem, kdy celý prostor 

je uvažován jako homogenní Obr. 14. 

 

Obrázek 1 4 Obr. 14 Dvouzónový a jednozónový požární model [10] 

 

Výhodou těchto modelů je jednoduchost a rychlost řešení a jsou vhodné pro výpočet požáru 

v uzavřeném prostoru běžných rozměrů. Nevhodné jsou pro prostory jako šachty nebo tunely. 

Mezi nejznámější zónové programy patří ARGOS, BRANZFIRE, CFAST, OZONE.  
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Matematické modely typu pole jsou založeny na výpočetní technologii CFD (Computational 

Fluid Dynamics), která slouží pro simulaci proudění tekutin, přenos tepla, hmoty a 

vzájemného působení mezi plynem a pevnou látkou. Tato technologie našla uplatnění 

v mnoha vědních oborech a jedním z těchto oborů je i požární modelování. Základní princip 

spočívá v rozdělení oblasti do jednotlivých buněk (kontrolních objemů), kterou volí uživatel. 

Pro tyto buňky jsou následně řešeny rovnice zachování energie, hmotnosti, hybnosti a 

částicového složení. Při výpočtu jsou použity Navier – Stokesovy rovnice, popisující pohyb 

tekutin. Pomocí metody CFD lze do výpočtu zahrnout i vliv teplotních gradientů v prostoru 

před požárem nebo vliv venkovního tlaku vzduchu. Nevýhodou těchto modelů je 

komplikované zadávání vstupních dat a vysoké nároky na hardware. Mezi programy, které se 

řadí k modelům typu pole, patří např.: FLUENT, SMARTFIRE A FDS. [10] 

 

4.1 FDS 

Pro modelování požáru a následného posuzování účinnosti hašení residenčními sprinklery, byl 

použit program FDS (Fire Dynamics Simulator). Tento program byl vyvinut Národním 

institutem pro normalizaci a technologii v USA (NIST).  

Program FDS může být využitelný pro modelování těchto jevů: přenosu tepla a zplodin hoření 

z místa požáru, přenos tepla radiací a konvekcí mezi plynem a pevným materiálem, pyrolýza, 

šíření plamene po povrchu, aktivace sprinklerů, teplotních a kouřových detektorů a hašení 

požáru pomocí sprinklerů.  

Vstupní hodnoty jsou vkládány uživatelem pomocí textového souboru. Tento soubor obsahuje 

informace o výpočtové oblasti, geometrii prostoru, okolním prostředí, vlastnostech materiálu, 

kinetice hoření a požadovaných výstupech. Typické výstupní hodnoty, které uživatel může 

zvolit, jsou např.: teplota a rychlost proudění plynů, koncentrace jednotlivých plynů (vodní 

pára, CO2, CO, N2), koncentrace kouře, tlak, rychlost uvolňování tepla, hustota plynů, 

aktivační čas sprinterů a detektorů aj. Na povrchu pevných látek lze sledovat následující 

veličiny: povrchová a vnitřní teplota, radiační a konvekční tepelný tok, rychlost hoření a 

hmotnost vodních kapek na jednotku plochy. Výstupní hodnoty jsou uvedeny v textovém 

souboru, který lze upravit pomocí tabulkového programu. Grafické znázornění výstupů 

jednotlivých simulací je možné pomocí programu Smokeview. Výhodou tohoto programu je 

jeho dostupnost, je volně přístupný. Nevýhodou je nepříliš příjemné uživatelské prostředí. 

[9],[10] 
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4.2 Smokeview 

Smokeview je vizualizační program, který slouží ke grafickému vyobrazení výstupů 

z programu FDS a CFAST. Pomocí tohoto programu lze zobrazit šíření kouře v prostrou, 

rozvoj požáru nebo pohyb kapek vody, jedná se o za sebou jdoucí obrázky, ze kterých lze 

vytvořit video záznam. Pokud jsou před spuštěním výpočtu zadány požadavky na výstupy, je 

možné sledovat rozložení teplot a rychlosti proudění v daném řezu, povrchové teploty stěn a 

předmětů přítomných v prostoru aj. [10] 

 

4.3 PyroSim 

Program PyroSim je grafickou nástavbou programu FDS, jedná se o komerční program, který 

ale lze získat na omezenou dobu ve zkušební verzi.  Program umožňuje přehledné a snadné 

vkládání vstupních hodnot. Modelovaný prostor, včetně veškerého vybavení zobrazuje ve 2D 

i 3D geometrii. [10] 

 

Postup při vkládání vstupních hodnot: [9] 

 výpočetní prostor MESH – je stanovena velikost souřadnic XYZ a rozměr 

jednotlivých buněk. 

 materiál MATL – hodnoty materiálů, které jsou pro výpočet nezbytné jako např. 

hustota, měrné teplo, tepelná vodivost aj., lze pro vybrané materiály načíst z knihovny 

programu nebo mohou být vloženy manuálně, pokud jsou tyto hodnoty dostupné 

 povrch SURF – k danému povrchu je přiřazen příslušný materiál, hmotnostní zlomek 

materiálů se zadává v případě, pokud je povrch tvořen dvěma a více různými 

materiály. Dále je určena tloušťka a barva povrchu. V tomto příkazu je nutné 

definovat požár. Požár může být definován konstantní rychlostí uvolňování tepla 

(kW.m
-2

), hmotnostní rychlostí odhořívání (kg.m
-2

.s
-1

) nebo mohou být vloženy 

hodnoty získané z reálného experimentu. 

 překážky OBST – v této části je vytvářen vlastní model – stěny, otvory, vybavení 

prostoru. Model lze tvořit pomocí kreslících nástrojů nebo zadáním hodnot 

xmin;xmax;ymin;ymax;zmin;zmax. Ke každé překážce je přiřazen příslušný povrch. 

 příkaz VENT – pomocí tohoto příkazu lze stanovit venkovní podmínky a tím 

simulovat odvětrání prostoru, dále pak velikost a umístění požáru. 
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Výstupy programu: 

 zařízení DEVC – mezi zařízení, která lze v modelu použít např. patří sprinklerové 

hlavice, teplotní a kouřové detektory, termočlánky, liniové a paprskové detektory, 

zařízení pro měření průtoku a rychlosti uvolňování tepla. Zařízení umožňují bodové 

měření fyzikálních veličin.  

 příkaz BNDF – tímto příkazem jsou definovány okrajové podmínky, ukládané do 

výstupů. Mezi výstupy patří – teplota stěn, teplota plynů, hustota povrchu atd. 

 příkaz SLCF – jedná se o rovinný řez prostorem ve směru jedné ze souřadných os, na 

kterém mohou být graficky znázorněny hodnoty – tlak, teplota, hustota, rychlost a 

směr proudění atd. 

 

4.4 Pohyb kapek v plynné fázi  

V této části jsou uvedeny rovnice, které používá program FDS pro popsání pohybu kapek 

v plynné fázi. [9] 

Síla fb představuje hybnost, jakou kapky předávají plynu. Tato hodnota se získá jako součet 

sil, které předá každá jednotlivá kapka v dané buňce a vydělením velikostí objemu dané 

buňky, dle rovnice:  

   
 

 

       
             

      
 (6) 

 

kde:  CD   součinitel odporu vzduchu [-] 

rd    poloměr kapky [m] 

ud   rychlost kapky [m.s
-1

]   

u    rychlost plynu [m.s
-1

]   

   hustota plnu [kg.m
-3

]  

xyz  objem buňky [m.m.m] 

Zrychlení každé jednotlivé kapky o hmotnosti md  [kg], je dáno rovnicí:  

 

  
           

 

 
      

              (7) 

 

Trajektorie kapky je dána rovnicí:  

   
  

    (8) 
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Součinitel odporu vzduchu CD (v tomto případě pro kulový tvar kapky) je funkcí Reynoldsova 

čísla (Re):  

 

    

       

               
          

    

         

     
          
        

 (9) 

 

    
          

    
         (10) 

 

kde      [Pa.s] je dynamická viskozita vzduchu při teplotě T. 

 

4.5 Rozdělení velikosti kapek 

Proud kapaliny je tvořen jednotlivými kulovými kapkami. Výzkumy bylo zjištěno, že 

rozdělení velikosti kapek v případě sprinklerů, může být vyjádřeno kombinací log – 

normálního a Rosin – Rammlerova rozdělení. [9] 

 

     

 
 
 

 
  

   
 

 

   
 
 
           

 

   
   

 

 

                

   
       

 
  

 
 

                                   

  (11) 

 

kde dm [m] je střední průměr kapek (to znamená, že polovina množství je zastoupena kapkami 

s poloměrem dm nebo menším),  [-] a  [-] jsou empiricky zjištěné konstanty, mající hodnoty 

2,4 a 0,6. Velikost středního průměru kapek závisí na průměru a tvaru trysky a provozním 

tlaku. Experimentálně byl stanoven vztah mezi středním průměrem kapek a Weberovým 

číslem: 

  
 
        (12) 

 

kde D [m] je průměr trysky sprinkleru. Weberovo číslo zohledňuje setrvačné síly a je dáno 

vztahem: 

   
    

  

  
         (13) 
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kde d [kg.m
-3

] je hustota kapaliny, ud [m.s
-1

] je rychlost proudění a d [N.m
-1

] je povrchové 

napětí kapaliny (pro vodu při 20°C je 72,8.10
-3

 N.m
-1

). Numerický výpočet velikosti kapek se 

snaží přiblížit Rosin – Ramler / log – normálnímu rozdělení. Hustota pravděpodobnosti pro 

velikost kapek je dána vztahem: 

 

     
     

  
  

      

   
   

 

 

           
  

  
 (14) 

 

4.6 Modelování sprinklerového zařízení 

Níže jsou uvedeny veličiny, které slouží pro popsání a definování sprinkleru. Pozice 

sprinkleru se určí pomocí číselných hodnot, které náleží souřadnicím XYZ. Pro stanovení 

parametrů sprinkleru v programu se používá příkazu PROP, v této skupině se zadávají 

následující parametry: [9] 

 RTI – index reakční doby, jednotka     , výchozí hodnota - 100; 

 C_FACTOR – součinitel vodivosti, jednotka     , při modelování residenčního 

sprinkleru by se měla hodnota pohybovat od 0 – 1, výchozí hodnota je 0; 

 ACTIVATION_TEMPERATURE – teplota, kdy dojde k aktivaci sprinkleru ve C°, 

výchozí hodnota 74 C°; 

 INITIAL_TEMPERATURE – počáteční teplota ve C°, výchozí hodnota – TMPA – 

teplota okolí 

 FLOW_RATE nebo MASS_FLOW_RATE – objemový nebo hmotnostní průtok v 

        nebo v       . Jiný způsob zadávání objemového průtoku je pomocí 

K faktoru (K_FACTOR), který má jednotku              
 

  a provozního tlaku 

(OPERATING_PRESSURE) s jednotkou v barech. Objemový průtok se poté získá ze 

vztahu         . Pokud je použit jako vstupní hodnota hmotností průtok, musí 

být zadána i hodnota rychlosti vodních kapek. 

 PARTICLE_VELOCITY – počáteční rychlost vodních kapek v      , výchozí 

hodnota je 0       

 OFFSET – průměr koule v m, v okolí sprinklerové hlavice, kde jsou umístěny kapky 

vody na počátku simulace. Předpokládá se, že mimo tuto oblast, jsou kapky vody 

oddělené a pohybují se nezávisle na sobě. Výchozí hodnota je 0,05 m. 
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 ORIFICE_DIAMETER – průměr trysky zadaný v metrech. Tento příkaz se používá 

jako alternativní způsob, jakým lze získat rychlost vodních kapek. Rychlost se 

vypočítá podle vztahu   
   

 
, kde     je objemový průtok a S je plocha trysky. 

Tohoto postupu se využívá v případě, kdy nejsou známy hodnoty rychlosti vodních 

kapek. 

 SPRAY_ANGLE – dvojice úhlů zadávaná ve stupních, které vymezují kuželovitý 

prostor, kde dochází k šíření vodních kapek, viz Obr. 15. 

 

Obrázek 1 5 Obr. 15 Znázornění výstřikových úhlů sprinkleru [9] 

 

 SPRAY_PATTERN_SHAPE – určuje, jakým způsobem jsou kapky vody rozděleny. 

Použít lze příkaz UNIFORM pro rovnoměrné rozdělení nebo příkaz GAUSSIAN pro 

Gasussovo rozdělení.  

 PRESSURE_RAMP – specifikuje závislost tlaku v potrubí na počtu otevřených 

sprinklerů 
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5 Modelování 

Pro vytvoření modelu a provedení výpočtů, pomocí kterých lze posoudit účinnost hašení 

residenčními sprinklery, byly použity programy FDS a PyroSim.  

5.1 Vstupní hodnoty  

5.1.1 Zkušební prostor a rozvržení nábytku 

Výpočetní prostor byl rozdělen na jednotlivé buňky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm, celkový 

počet buněk v prostoru je 63000. V této síti buněk byl následně vytvořen model pro výpočet.  

Velikost navržené místnosti je 6 x 3,5 x 2,4 m. V místnosti je umístěn otvor pro dveře o 

rozměrech 0,9 x 2 m a dvě okna o rozměrech 1 x 1m. Hořlavý materiál tvoří dvě křesla a 

konferenční stolek. Křesla mají rozměry 0,9 x 1,4 m, výška sedáku je 0,5 m, výška opěradla je 

1m a jejich povrchu tvoří molitanová pěna. Velkost dřevěného konferenčního stolku je 1,4 x 

0,7 m. V modelech s trámovými stropy, jsou umístěny pod stropem tři dřevěné trámy 

s rozměry 0,2 x 0,2 x 3,5 m. Ohnisko požáru je situováno na sedáku jednoho z křesel. Při 

výpočtech byly uvažovány tři různé polohy nábytku, rozmístění nábytku je zobrazeno na Obr. 

16, 17, 18, na posledním obrázku je zobrazena i poloha trámů. Přítomnost dalšího nábytku 

v místnosti se neuvažuje, není pro výpočet podstatná.  Dále není posuzováno šíření zplodin 

hoření v místnosti. Veličiny, které byly měřeny a posuzovány jsou rychlost uvolňování tepla, 

teploty v prostoru a otevírací časy sprinklerů. Doba výpočtu byla stanovena na 600 s. 

Rozvržení nábytku:   A v rohu, naproti vstupním dveřím 

  B  v rohu, vedle vstupních dveří 

  C  uprostřed místnosti  

 

Obrázek 1 6 Obr. 16 Poloha A 
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Obrázek 1 7 Obr. 17 Poloha B 

 

 

Obrázek 1 8 Obr. 18 Poloha C a trámový strop 

 

5.1.2 Materiály použité v modelu 

Parametry, které charakterizují vlastnosti materiálů (borovicové dřevo, molitanová pěna a 

sádra) použitých v modelu, byly převzaty z databáze programu PyroSim a jsou uvedeny v 

Tab. 9. 

 

 

 



33 

 

Materiál 
Hustota 

[kg.m
-3

] 

Měrné teplo 

[kJ.kg
-1

.K
-1

] 

Tepelná 

vodivost 

[W.m
-1

.K
-1

] 

Emisivita 

Absorpční 

koeficient 

[1.m
-1

] 

pěna 28 1,7 0,05 0,9 50000 

sádra 930 1,09 0,17 0,9 50000 

dřevo 640 2,85 0,14 0,9 5000 

Tabulka 9 Tab. 9 Vlastnosti materiálů použitých v modelu 

 

5.1.3 Rychlost uvolňování tepla (HRR) 

Místo vzniku požáru je umístěno na jednom z křesel. Pro zadání rychlosti uvolňování tepla 

byly použity naměřené hodnoty naměřené při reálném požáru křesla. Závislost HRR na čase 

je znázorněna na Obr. 19. 

 

Obrázek 1 9 Obr. 19 Graf závislosti HHR na čase [7] 

 

5.1.4 Typ a rozmístění sprinkleru v modelu 

Při modelování v programu FDS byl použit sprinkler Rapid Response Series LFII Residental 

Sprinklers Obr. 20. Technické parametry sprinkleru byly zjištěny z technického listu [8]. 

Jedná se o závěsný sprinkler s K-faktorem 70,6 l.min
-1

.atm
-1/2

, otevírací teplota je 68 °C nebo 

79 °C, maximální pracovní tlak je 12,1 bar. Vstupní hodnoty pro zadávání do programu, byly 

vyčteny z technického listu Tab. 10. Hodnoty použité v modelu jsou zvýrazněny tučně.
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.  

Obrázek 2 0 Obr. 20 Residenční sprinkler [8] 

 

Max. 

chráněná 

plocha 

[m x m] 

Minimální průtok a tlak sprinkleru 

Otevírací teplota 

68 °C 

Otevírací teplota 

79 °C Umístění 

tříštiče pod 

stropem 

Min. 

vzdálenost 

mezi 

sprinklery 

[m] 

průtok 

[l/min] 

tlak 

[bar] 

průtok 

[l/min] 

tlak 

[bar] 

3,7 x 3,7 49,2 0,48 49,2 0,48 rovný strop 

31 – 100,2 mm; 

trámový strop 

dle  NFPA 13R 

a 13D 

2,4 

4,3 x 4,3 49,2 0,48 49,2 0,48 

4,9 x 4,9 49,2 0,48 49,2 0,48 

5,5 x 5,5 64,3 0,83 64,3 0,83 

6,1 x 6,1 75,7 1,15 75,7 1,15 

Tabulka 10 Tab. 10 Parametry sprinkleru [8] 

Umístění sprinklerů bylo provedeno v souladu s jejich technickým listem a předpisy NFPA 

13D a 13R. Poloha sprinklerů v prostoru je dána souřadnicemi X, Y, Z. Tyto hodnoty jsou pro 

jednotlivé případy popsány v Tab. 11. 

počet sprinklerů typ stropu 
Souřadnice 

X Y Z 

jeden hladký 3 1,75 2,35 

dva hladký 1,5 a 4,5 1,75 2,35 

dva trámový 1,55 a 4,45 1,75 2,325 

Tabulka 11 Tab. 11 Souřadnice polohy sprinklerů 

5.1.5 Výstupy programu a rozmístění měřících zařízení  

Mezi veličiny, které program PyroSim standardně zaznamenává při každém výpočtu, patří 

rychlost uvolňování tepla a teplota sprinkleru (pokud je v modelu použitý). Dále umožňuje 

graficky znázornit průběh požáru pomocí programu Smokeview. Následně byl použit rovinný 

řez (y = 1,75 m), zobrazující v programu Smokeview rozložení teplot. Pro zaznamenání 

teploty byly v prostoru podle předpisu UL 1626 rozmístěny termočlánky Obr. 21. U každého 

sprinkleru jsou umístěny dva termočlánky v horizontální vzdálenosti 20,3 cm od daného 

sprinkleru. Výšková poloha těchto termočlánků je 1,6 a 2,324 m. Ve středech oken jsou 

teplotní senzory, které zajistí otevření oken při dosažení teploty 150 °C.  



34 

 

 

Obrázek 2 1 Obr. 21 Rozmístění měřících zařízení v prostoru 

5.1.6 Výpočetní modely 

Jednotlivé modely prostoru se liší polohou ohniska požáru, počtem sprinklerů a tím zda byly 

pod stropem umístěny dřevěné trámy. Seznam výpočetních modelů je uveden v Tab. 12. 

číslo 

testu 

označení 

testu 

otevírací teplota 

sprinkleru 

[°C] 

rozvržení 
počet 

sprinklerů 

typ 

stropu 

1 A_0S_0T 

- 

A 0 rovný 

2 B_0S_0T B 0 rovný 

3 C_0S_0T C 0 rovný 

4 A_1S_0T_68 

68 

A 

1 rovný 

5 A_2S_0T_68 2 rovný 

6 A_2S_3T_68 2 trámový 

7 B_1S_0T_68 

B 

1 rovný 

8 B_2S_0T_68 2 rovný 

9 B_2S_3T_68 2 trámový 

10 B_2S_0T_68_RTI100 2 rovný 

11 B_2S_0T_68_RTI150 2 rovný 

12 B_2S_0T_68_RTI200 2 rovný 

13 C_1S_0T_68 

C 

1 rovný 

14 C_2S_0T_68 2 rovný 

15 C_2S_3T_68 2 trámový 

16 A_1S_0T_79 

79 

A 

1 rovný 

17 A_2S_0T_79 2 rovný 

18 A_2S_3T_79 2 trámový 

19 B_1S_0T_79 

B 

1 rovný 

20 B_2S_0T_79 2 rovný 

21 B_2S_3T_79 2 trámový 

22 C_1S_0T_79 

C 

1 rovný 

23 C_2S_0T_79 2 rovný 

24 C_2S_3T_79 2 trámový 

Tabulka 12 Tab. 12 Seznam výpočetních modelů 
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5.2 Výstupní hodnoty 

5.2.1 Maximální naměřené teploty a aktivační čas sprinklerů 

Vypočítané hodnoty pro každou namodelovanou situaci jsou uvedeny v Tab. 13. Velikosti 

teplot termočlánků představují maximální teploty, které byly na daném termočlánku 

naměřeny. Dále jsou uvedeny časy, kdy došlo k aktivaci prvního a druhého sprinkleru. 

 

označení testu 

Teplota termočlánku 

[°C] 

Čas aktivace 

sprinklerů [s] 

T1A T1B T2A T2B T3 S1 S2 

A_0S_0T 767,06 730,77 954,26 733,84 819,85 - - 

B_0S_0T 854,11 737,68 597,57 563,13 674,92 - - 

C_0S_0T 967,17 923,98 1155,57 780,08 1126,55 - - 

A_1S_0T_68 330,29 219,75 - - - 60,1 - 

A_2S_0T_68 176,81 130,32 183,28 143,12 189,5 50,4 124,6 

A_2S_3T_68 154,76 136,9 209,75 115,68 190,19 52,8 126,0 

B_1S_0T_68 365,08 223,97 - - - 63 - 

B_2S_0T_68 206,22 133,92 140,69 126,24 167,12 54,6 125,4 

B_2S_3T_68 214,98 147,82 162,94 109,63 158,9 54 128,4 

B_2S_0T_68_RTI100 291,74 143,57 191,42 130,51 204,94 60,6 135,6 

B_2S_0T_68_RTI150 397,67 145,83 237,73 168,67 259,61 64,8 148,2 

B_2S_0T_68_RTI200 425,16 170,63 268,1 199,22 311,06 68,8 165,0 

C_1S_0T_68 310,06 261,13 - - - 56,4 - 

C_2S_0T_68 225,18 164,75 200,66 170,22 256,86 45 117,6 

C_2S_3T_68 207,72 140,39 296,55 237,06 315,06 40,8 119,4 

A_1S_0T_79 339,88 206,07 - - - 62,4 - 

A_2S_0T_79 177,16 127,66 200,23 165,06 226,93 55,8 130,8 

A_2S_3T_79 180,98 134,79 212,88 205,51 219,11 55,2 162,1 

B_1S_0T_79 382,86 201,92 - - - 65,4 - 

B_2S_0T_79 233,9 142,04 156,71 114,26 170,98 57 152,4 

B_2S_3T_79 247,71 129,77 149,72 115,04 135,81 55,8 244,2 

C_1S_0T_79 308,97 249,54 - - - 58,2 - 

C_2S_0T_79 231,14 175,13 235,79 196,79 297,67 47,4 125,4 

C_2S_3T_79 245,05 170,58 275,1 284,67 319,59 42,6 122,4 

Tabulka 13 Tab. 13 Maximální teploty termočlánků a čas aktivace sprinklerů 

 

5.2.2 Aktivační časy sprinklerů 

Na následujících obrázcích je uvedeno srovnání aktivačních časů jednotlivých sprinklerů 

v modelu. Srovnání je provedeno pro modely s jedním sprinklerem v místnosti Obr. 22 se 

dvěma sprinklery a rovným stropem Obr. 23 a pro dva sprinklery a trámovým stropem Obr. 

24. V grafech jsou zobrazeny časy otevření při teplotě 68 °C a 79 °C  pro rozvržení nábytku 

A, B, C.   
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Obrázek 2 2 Obr. 22 Aktivační časy - jeden sprinkler a rovný strop 

 

Aktivační čas sprinkleru, pokud je umístěn v místnosti pouze jeden, závisí především na 

poloze ohniska požáru. Nejrychleji sprinkler zareagoval při rozvržení C, kdy vzdálenost 

ohniska a sprinkleru je menší než v ostatních případech. Rozdíl aktivačních časů v poloze B a 

C může být také způsoben, umístěním dveřního otvoru v blízkosti ohniska v případě B. Horké 

spaliny jsou částečně odváděny mimo prostor, nedochází k tak rychlému šíření spalin ke 

sprinkleru jako v případě A, a tím ke zpoždění aktivace. Otevírací teplota sprinkleru má 

nepatrný vliv na aktivační čas. Největší časový rozdíl pro jednotlivé otevírací teploty je 

dosažen v poloze B a činí 2,4s. 

 
Obrázek 2 3 Obr. 23 Aktivační časy - dva sprinklery a rovný strop 
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Obrázek 2 4 Obr. 24 Aktivační časy - dva sprinklery a trámový strop 

 

Při rozmístění dvou sprinklerů v prostoru jsou dosaženy nejnižší aktivační časy při rozvržení 

C, což je opět způsobeno menší vzdálenostní ke sprinkleru než v poloze A a B. Časy otevření 

prvního sprinkleru se pohybuje v rozmezí 40,8 – 57 s.  

Přítomnost trámů pod stropem nemá na aktivaci prvního sprinkleru velký vliv, největší 

rozdíly nastaly v případě druhého sprinkleru s otevírací teplotou 79 °C, kdy v poloze B došlo 

k jeho otevření až v 244,2 sekundě.  

Malé rozdíly při srovnání sprinklerů s otevíracími teplotami 68 °C a 79 °C, mohou být 

způsobeny velikostí rychlosti uvolňování tepla, která má za následek rychlý nárůst teploty 

v prostoru a tím se časové rozdíly aktivace sprinklerů snižují.   

 

Obrázek 25 Obr. 25 Porovnání aktivačních časů sprinklerů s odlišnou tepelnou odezvou 
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Srovnání aktivačních časů residenčního sprinkleru a sprinklerů se standardní odezvou je 

uvedeno na Obr. 25. Výpočet byl proveden pro umístění nábytku v poloze B v místnosti se 

dvěma sprinklery a hladkým stropem. Otevírací teplota sprinklerů je 68 °C.  

Aktivační čas, v případě prvního sprinkleru, se zvyšoval s rostoucím RTI přibližně o 4 - 6 

sekund. U druhého sprinkleru lze pozorovat, že rozdíly přírůstku jsou větší a rostou s vyšší 

hodnotou RTI. 

 

5.2.3 Rychlost uvolňování tepla 

Porovnání průběhu rychlosti uvolňování tepla, která byla vložena jako vstupní parametr, 

s tepelným výkonem, který se uvolnil při výpočtu bez použití sprinklerů, je uveden na Obr. 

26. Z grafu je patrné, že i při zadání daných vstupních hodnot, má modelovaný požár vyšší 

tepelný výkon. Je to z důvodu většího počtu hořlavého materiálu v prostoru. 

 

Obrázek 2 6 Obr. 26 Porovnání vstupních hodnot HRR a hodnot vypočítaných 

 

Porovnání HRR podle rozmístění sprinklerů 

Výsledné hodnoty HRR pro jeden sprinkler v prostoru jsou uvedeny na Obr. 27 pro dva 

sprinklery a rovný strop na a pro dva sprinklery a trámový strop jsou umístěny v Příloze 1 

Obr. 30 a 31. Na každém obrázku jsou vykresleny hodnoty HRR při různé poloze nábytku.  
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Obrázek 2 7 Obr. 27 HRR – jeden sprinkler a rovný strop 

 

Průběh rychlosti uvolňování tepla je odlišný při použití jednoho a dvou sprinklerů. Pro jeden 

sprinkler dosahuje HRR maximálních hodnot (1000 kW a výše) v časovém rozmezí 130 – 270 

s, v případě dvou sprinklerů je rychlost nárůstu pozvolnější a toto rozmezí delší 200 – 500. 

Z grafů je zřejmé, že HRR při použití sprinklerů je výrazně snížena, ve srovnání s výpočtem, 

kdy sprinklery použity nebyly.  

 

Porovnání HRR z hlediska rozložení nábytku 

Rychlost uvolňování tepla při odlišném rozmístění nábytku je pro případ A uvedena na Obr. 

28, pro umístění B a C viz. Příloha 2 Obr. 32 a 33. Vykreslený průběh HRR znárodněn při 

použití jednoho sprinkleru, dvou sprinklerů a dvou sprinklerů s trámovým stropem.  

 

Nejvýraznější rozdíly nárůstu rychlosti uvolňování tepla jsou pozorovatelné při použití 

jednoho sprinkleru při rozmístění nábytku A a B. V těchto případech, přibližně do 100 s, HRR 

vzrůstá rychleji než při použití dvou sprinklerů. Celkový průběh ale nevykazuje velké rozdíly 

HRR při použití jednoho nebo dvou sprinklerů. 
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Obrázek 2 8 Obr. 28 HHR – rozmístění nábytku A 

5.2.4 Porovnání průběhu teplot měřených termočlánky 

Průběh teplot na termočlánku T1A je zobrazen na Obr 29. Grafy teplotních průběhů ostatních 

termočlánků jsou k nahlédnutí v Příloze 3 (Obr. 34 – 38), průběh teplot zobrazen pomocí 

programu Smokeview v Příloze 4 (Obr. 39 – 44). Srovnání je provedeno pro vývoj teplot 

v prostoru bez sprinklerů a při použití jednoho a dvou sprinklerů. 

 
Obrázek 2 9 Obr. 29 Termočlánek T1A – 2 sprinklery 
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5.3 Shrnutí poznatků 

Z výsledků získaných pomocí matematického modelu lze, při vzájemném porovnání 

jednotlivých průběhů teplot v prostoru, rychlosti uvolňování tepla a aktivačních časů, vyčíst 

následující: 

 Průběh teplot a rychlost uvolňování tepla jsou, při použití sprinklerů, velmi výrazně 

sníženy, oproti situaci bez sprinklerů. 

 Při použití dvou sprinklerů dochází k většímu snížení teploty a HRR než při použití 

sprinkleru jednoho. To je zapříčiněno vyšším množstvím vody, která je dodávána do 

prostoru a hasební účinek je efektivnější.  

 Poloha ohniska požáru zásadně neovlivňuje HRR, průběh je velmi podobný.  

 Teploty na termočláncích při použití sprinklerů jsou sice vyšší než maximální 

přípustné teploty uvedené ve zkušebním předpisu UL 1626, což je ale způsobeno 

odlišným uspořádáním výpočetního prostoru a odlišnou rychlostí uvolňování tepla.  

 Aktivační čas sprinkleru Je ovlivněn polohou ohniska požáru, závisí především na 

vzdálenosti mezi ohniskem a sprinklerem. Nižšího aktivačního času je dosaženo 

v případě použití dvou sprinklerů, kdy je zajištěno hustější pokrytí prostoru.  

 Rozdíl aktivačních časů v místnosti s hladkým stropem a se stopem trámovým se pro 

první i druhý aktivovaný sprinkler významně neliší. Pohybují se v rozmezí do 5 s, 

kromě aktivačního času druhého sprinkleru v případě otevírací teploty 79°C, poloze A 

a B, kdy jsou časové rozdíly značné. To může být způsobeno přítomností trámů pod 

stropem (snížení rychlosti šíření kouře) a blízkosti dveřního otvoru a ohniska v poloze 

B (odvod části horkých plynů ven z místnosti). Z tohoto pohledu je výhodnější použití 

sprinklerů s otevírací teplotou 68 °C, kdy není aktivační čas výrazně ovlivněn 

přítomností trámů a dveřního otvoru.  

 Porovnání aktivačních časů při použití sprinkleru s otevírací teplotou 68°C a 79°C 

vychází lépe pro teplotu 68°C. Rozdíly časů v jednotlivých případech (až na situaci 

popsanou v předchozím bodě) jsou relativně malé – do 5s. Závisí především na 

rychlosti nárůstu teploty u daného sprinkleru. Při vysoké rychlosti se rozdíl 

aktivačního času snižuje a naopak při pozvolném růstu teploty zvyšuje. 

 Při porovnání residenčního sprinkleru s hodnotou RTI 50 a sprinklerů standardních 

s hodnotami RTI 100, 150, 200, dosahuje nejnižšího aktivačního času sprinkler 

residenční. V případě aktivace prvního sprinkleru se hodnota navyšuje přibližně o 4 - 

6 s. Vyšší časové rozdíly v případě druhého sprinkleru mohou být způsobeny nižší 

rychlostí nárůstu teploty a šíření plynů.  
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Závěr 

Na požární bezpečnost objektů jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky. Jednu z možností, 

jak je lze při požáru účinně ochránit, jsou sprinklerové hasicí zařízení. Speciální typ tohoto 

zařízení představují residenční sprinklery, které jsou navrženy pro ochranu rodinných domů a 

budov pro bydlení, kam patří i dřevostavby, a jsou určeny primárně pro ochranu osob. 

Residenčním sprinklerům a ověření jejich účinnosti hašení pomocí matematického 

modelování, byla věnována tato diplomová práce.   

Úvodem diplomové práce jsou nastíněny důvody vzniku residenčního sprinkleru. Obecně 

popsána činnost sprinklerového zařízení a zmíněny parametry, které charakterizují sprinkler. 

U jednotlivých parametrů, mezi které například patří otevírací teplota, teplená odezva a 

výstřiková charakteristika, byly uvedeny rozdíly mezi standardním a residenčním sprinklerem 

a způsob, jakým jsou residenční sprinklery zkoušeny.  

Při popisu projekčních požadavků, podle kterých se residenční sprinklery v objektech 

navrhují, byly použity zahraniční předpisy, protože v českých technických normách není 

residenční sprinklerové zařízení zahrnuto. Mezi základní požadavky, které tyto předpisy 

uvádění, patří určení prostor, ve kterých musí být sprinkler instalován, jejich rozmístění, počet 

a způsob jakým lze zajistit požární vodu. 

Jednou z možností, jak lze posoudit účinnost hašení residenčních sprinklerů, je pomocí 

matematických modelů. V této práci je pozornost věnována především matematickým 

modelům typu pole a jsou popsány výpočetní programy používané při modelování požáru. 

Pomocí těchto programů byl následně vytvořen model, využitý k posuzování účinků hašení 

residenčních sprinklerů. Pozorovanými výstupními parametry byla rychlost uvolňování tepla, 

teploty na termočláncích umístěných v prostoru a čas aktivace sprinkleru. Při jednotlivém 

grafickém srovnání výsledků je patrné, že přítomnost residenčních sprinklerů omezuje vývoj 

požáru a výrazně snižuje teploty v prostoru. Pro čas otevření sprinkleru je zásadní otevírací 

teplota a hodnota tepelné odezvy. Díky těmto parametrům dochází k rychlému otevření 

sprinkleru a následnému omezení rozvoje požáru.  

 

Jak již bylo řečeno, residenční sprinklery představují velmi účinný způsob požární ochrany 

objektů. Jejich využití je dnes hlavně v zahraničí, především v USA a severských státech. 

Otázkou zůstává, kdy a zdali budou zahrnuty do českých projekčních norem a rozšířeno jejich 

použití i v České republice.    
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Příloha 1: Porovnání HRR podle rozmístění sprinklerů 

 

 
Obrázek 3 0 Obr. 30 HRR – dva sprinklery a rovný strop 

 

 
Obrázek 3 1 Obr. 31 HRR – dva sprinklery a trámový strop 
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Příloha 2: Porovnání HRR z hlediska rozložení nábytku 

 

 

Obrázek 3 2 Obr. 32 HHR – rozmístění nábytku B 

 

 
Obrázek 3 3 Obr. 33 HHR – rozmístění nábytku C 
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Příloha 3: Porovnání průběhu teplot měřených termočlánky 

 

 
Obrázek 3 4 Obr. 34 Termočlánek T1B – 2 sprinklery 

 

 

 
Obrázek 3 5 Obr. 35 Termočlánek T2A – 2 sprinklery 
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Obrázek 3 6 Obr. 36 Termočlánek T2B – 2 sprinklery 

 

 

 

Obrázek 3 7 Obr. 37 Termočlánek T1A – 1 sprinklery 
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Obrázek 3 8 Obr. 38 Termočlánek T1B – 1 sprinklery 
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Příloha 4 Tepelný průběh zobrazený pomocí programu Smokeview 

Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
Obrázek 3 9 Obr. 39 Tepelný průběh 30 s 
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Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
 

Obrázek 4 0 Obr. 40 Tepelný průběh 60 s 
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Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
Obrázek 4 1 Obr. 41 Tepelný průběh 90 s 
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Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
Obrázek 4 2 Obr. 42 Tepelný průběh 120 s 
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Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
Obrázek 4 3 Obr. 43 Tepelný průběh 150 s 
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Se sprinklery 

 
Bez sprinklerů 

 
Obrázek 4 4 Obr. 44 Tepelný průběh 180 s 


