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Anotace: 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice ochrany stěn skladovacích 

nádrží na hořlavé kapaliny. První část je věnována charakteristice jednotlivých druhů 

skladovacích nádrží, včetně jejich konstrukčního provedení. V druhé části se diplomová 

práce zabývá teoretickým rozborem přestupu tepla od požáru či slunce k nádrži. Teoretický 

charakter prvních dvou okruhů tak tvoří jakýsi odrazový můstek pro následující část, která 

se zabývá zhodnocením všech známých postupů řešení ochrany povrchů skladovacích 

nádrží před působením tepla.  Tyto postupy ochrany jsou hodnoceny z hlediska účinnosti i 

finanční náročnosti. V poslední kapitole je poté navrženo optimální řešení ochrany 

skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny. 

 

Klíčová slova: hořlavá kapalina, skladovací nádrž, tepelný tok, odstupová vzdálenost, 

izolace, vodní clona 

 

Annotation: 

This diploma thesis deals with the protection of walls of storage tanks for 

flammable liquids. The first part is focused on the characteristics of various types of 

storage tanks and their constructional design. The second part of the thesis deals with the 

theoretical analysis of the heat transfer from a fire or sun towards the tank. These two 

theoretical parts form a basis for the next section, which deals with the evaluation of all 

known approaches how to protect the storage tank surface from the heat exposure. These 

methods of protection are evaluated for efficiency and financial requirements. In the last 

chapter, there are suggested some optimal solutions for protecting the storage tanks for 

flammable liquids. 

 

Keywords: flammable liquid, storage tank, heat flux, standoff distance, insulation, water 

curtain 
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Úvod a cíl práce 

„Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky nebo jejich směsi s definovaným 

bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné a lze u nich stanovit bod 

hoření.“ [1] 

Hořlavá kapalina je člověku známá již od dob starověku. Dle římských historiků již 

staří Asyřané a později i Peršané těžili ropu ze studní a následně ji rozdělovali na různé 

frakce. V novodobých dějinách se prvenství přiznává polskému lékaři I. Lukesiewiczovi, 

který s těžbou ropy začal v roce 1854 a tentýž rok otevřel první rafinérii. [21] 

Dnes se na území České republiky nachází tři rafinérie, které ročně zpracují okolo 

devíti milionů tun ropy. Poněvadž česká ropa z Moravských naftových dolů pokryje pouze 

3 % z celkového poptávaného množství, je potřeba ropu dovážet ze zahraničí. K tomuto 

účelu se využívají ropovody IKL a Družba. Prvním jmenovaným je ropa dopravována 

z Italského Trestu do centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Odtud je pak ropovod 

napojen na rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Druhý ropovod vede z Ruska přes Ukrajinu 

a Slovensko až do přečerpávací stanice Klobouky u Brna. Odtud vede přes centrální 

tankoviště ropy v Nelahozevsi do rafinérie v Litvínově. Majitelem obou ropovodů na 

území České republiky i centrálního tankoviště ropy je společnost MERO ČR a.s. [16] 

 

Obrázek č. 1 – Síť ropovodů na území ČR [16] 
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Zpracovaná ropa v podobě ropných produktů se z rafinérie dále přepravuje k další 

distribuci. K tomuto účelu se využívá především produktovodní síť společnosti ČEPRO. 

 

 

Obrázek č. 2 – Produktovodní systém ČEPRO a.s. na území ČR [22] 

   

Aby celý systém přepravy ropy a ropných produktů fungoval správně, je zapotřebí 

mnoho skladů a skladovacích nádrží. Ať už se jedná o strategické a nouzové sklady ropy 

v Nelahozevsi nebo sklady ropných produktů společnosti ČEPRO či o sklady koncových 

spotřebitelů, vždy je zapotřebí ochraně skladovaných hořlavých kapalin věnovat zvýšenou 

pozornost. Ochraně skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny se věnuje i tato diplomová 

práce. 

Cílem je zhodnotit známé postupy ochrany povrchu skladovacích nádrží na hořlavé 

kapaliny a navrhnout taková opatření, která by optimalizovala spotřebu vody dodávané na 

povrch chráněné nádrže.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací a norem zaměřených 

na skladování hořlavých kapalin. Priorita byla kladena především na zhodnocení známých 

postupů řešení ochrany povrchů skladovacích nádrží. K tomu bylo zapotřebí nejdříve 

nastudovat konstrukční provedení jednotlivých druhů nádrží a poté si osvojit základní 

zákonitosti sdílení tepla. 

První prostudovaná oblast byla ze strojírenského prostředí. Pro pochopení 

problematiky bylo zapotřebí prostudovat několik strojírenských norem a článků. Ovšem 

největším přínosem byly literatury [2,5,6].  Jedná se o jednu českou státní normu, 

zabývající se nadzemními svařovanými nádržemi a dvě britské publikace analyzující rizika 

koroze a bezpečnost při skladování hořlavých kapalin. Dalšími neopomenutelnými 

přínosy, hlavně z hlediska komplexnosti znalostí, byla schůzka s bezpečnostním a strojním 

technikem společnosti ČEPRO a.s. a odtud také literatura [7]. Závěrem této studijní části 

byly všechny získané strojírenské znalosti konfrontovány s literaturou [1], která nádrže 

hodnotí z hlediska požární bezpečnosti. 

Další oblastí průzkumu odborné literatury bylo sdílení tepla. Pro studium základů 

této problematiky byla nanejvýš vyhovující literatura [8], která je součástí edice SPBI 

Spektrum a jsou v ní uvedeny všechny základní zákonitosti sdílení tepla. Pro rozšíření 

povědomí z oblasti radiace tepla byla použita literatura [13], která se tímto přenosem tepla 

zabývá podrobněji. Ostatní zdroje byly používány spíše pro určení konkrétních hodnot při 

praktických výpočtech. [9,12,15,18].  

Posledním velkým okruhem bylo seznámení se se známými postupy ochrany 

skladovacích nádrží před působením tepla. Užitečné zde byly odborné články i webové 

stránky výrobců jednotlivých druhů ochran. Za všechny uvedu odborný článek [10], 

zabývající se efektivitou vodních clon a webové stránky výrobců [18,19,20], ve kterých lze 

nalézt mnoho užitečných údajů. Navíc mnoho informací bylo získáno e-mailovou 

korespondencí přímo s výrobci. 

Závěrem nutno dodat, že některé informace okolo ochranných systémů i 

konstrukčního provedení skladovacích nádrží byly hůře dosažitelné. Důvodem byla 

ostýchavost výrobců sdělovat jakékoliv know-how. 
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1 Rozdělení skladovacích nádrží na HK  

Skladovací nádrže na HK se vyrábějí v různých tvarech a objemech. Je tedy velice 

obtížné uvést zde všechny. Níže je uvedeno základní rozdělení. 

1.1 Podzemní nádrže 

Za podzemní nádrž se považuje taková nádrž, která je kromě horních 

manipulačních otvorů krytá: 

 minimálně 50centimetrovou vrstvou zeminy, 

 stavební konstrukcí s požární odolností EI 120 D1. [1] 

 

Obrázek č. 3 – Podzemní nádrže kryté vrstvou zeminy nebo stavební konstrukcí [1] 

 

Dle tvaru a uložení rozeznáváme podzemní nádrže válcové ležaté, válcové stojaté a 

krabicové. Pro rozměrovou ilustraci jsou níže zobrazeny příklady konkrétních nádrží. 

1.1.1 Ležaté válcové nádrže 

a) délka 55 m, ø 10 m 

b) délka 10 m, ø 3 m 

c) délka 26 m, ø 5 m 

a    b    c 

 

Obrázek č. 4 – Podzemní ležaté válcové nádrže [7] 
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1.1.2 Stojaté válcové nádrže 

Jedná se v podstatě o nadzemní nádrže, které jsou po dokončení výstavby zavezeny 

zeminou. Výška se pohybuje od 6 do 18 metrů a průměr od 12 do 30 metrů. 

 

Obrázek č. 5 – Podzemní stojatá válcová nádrž [7] 

1.1.3 Krabicové nádrže 

 a) délka 9 m, šířka 9 m, výška 4 m 

 b) délka 55 m, šířka 30 m, výška 9 m 

  a     b 

 

Obrázek č. 6 – Podzemní krabicové nádrže [7] 

1.2 Nadzemní nádrže 

Za nadzemní skladovací nádrž se považuje taková nádrž, jejíž krytí zeminou či 

stavební konstrukcí neodpovídá podzemní nádrži. Zpravidla se jedná o ocelové nádrže 

s pevnou či plovoucí střechou, které jsou uloženy v ocelových nebo betonových  

havarijních jímkách. [1] 

 

Obrázek č. 7 – Kritéria pro nadzemní nádrže [1] 
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1.2.1 Nadzemní krabicové nádrže 

 

Obrázek č. 8 – Nadzemní krabicová nádrž o objemu 3 m
3
 [7] 

1.2.2 Nadzemní válcové nádrže 

Tyto nádrže jsou hlavní předmětem diplomové práce a jsou v dalších kapitolách 

podrobněji rozebrány. Na obrázku níže je vlevo vyobrazená nádrž o průměru 30 metrů a 

výšce 16 metrů. Takzvaná „Desítka“, jak se jí díky svému objemu 10 000 m
3
 říká, je u 

společnosti ČEPRO nejčetnější nadzemní nádrží. Vyrábí se od roku 2000 až dodnes. Při 

řešení diplomové práce bude právě tato nádrž označována jako reprezentativní a budou na 

ní prováděny ilustrativní výpočty. Druhá nádrž na obrázku je vysoká 10 metrů a její 

průměr činí 7,5 metru. [7] 

 

Obrázek č. 9 – Nadzemní válcové nádrže [7] 
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2 Konstrukční provedení nadzemních nádrží na HK 

Tato práce se zabývá ochranou stěn skladovacích nádrží na HK před tepelným 

zářením. Podzemní nádrže jsou ze své podstaty chráněné vrstvou zeminy, proto nebudou 

v této práci dále řešeny. 

Nadzemní nádrže jsou obvykle ocelové a skládají se ze dna, pláště, střechy a 

příslušenství.  Nedílnou součástí všech nadzemních nádrží je také havarijní jímka. 

Jednotlivé části nádrží jsou vyrobeny ze svařených hutních výrobků (plechy, trubky, 

odlitky). Materiál se s ohledem na pracovní teplotní podmínky může lišit. V ČR se pro 

nádrže hořlavých kapalin nejčastěji využívá konstrukční ocel S235, S275 a S355. [2] 

2.1 Dno nádrže 

Dno nádrže je definováno jako kruhová plocha vytvořená svařenými plechy, která 

je sváry připojena k plášti nádrže. Tato plocha je zcela podepřena základem, přičemž se 

doporučuje spád do středu nádrže nejméně 1 : 120. Okraj dna musí přečnívat přes vnější 

stranu pláště minimálně o pět milimetrů. Normativně je minimální tloušťka všech plechů 

dna před připočtením přídavku na korozi rovna:  

 5 [mm]  pro nádrže o průměru do 15,25 [m], 

 6 [mm]  pro nádrže o průměru nad 15,25 [m]. [2] 

2.2 Plášť nádrže 

Plášť nádrže je obvykle vyroben z ocelových plátů, které jsou svařené a 

vytvarované do kruhového profilu, tzv. lubu. Počet těchto lubů udává výšku nádrže. Lub, 

který je přivařen ke dnu, se nazývá spodní lub a nejvyšší lub, ke kterému je přivařen horní 

obvodový uhelník nebo patní prstenec pevné střechy, se nazývá horní lub. Tloušťku plechů 

jednotlivých lubů určují výpočty, které vycházejí z provozních nebo zkušebních podmínek. 

Roli hrají zejména vnější vlivy (zkouška statickým tlakem větru) a vnitřní podmínky, ke 

kterým patří především hydrostatický tlak. V praxi bývá spodní lub nejtlustší. Druhý 

v pořadí, pokud to výpočet povoluje, může již být užší, třetí ještě užší a tak můžeme 

pokračovat dále. Minimální tloušťka je však z montážních důvodů omezena. Pro jednotlivé 

průměry nádrží existuje minimální montážní tloušťka (Tabulka 1). [2] 
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Tabulka 1 – Minimální tloušťka plechu [2] 

Jmenovitý průměr nádrže D [mm] Nejmenší tloušťka plechu pláště [mm] 

D ≤ 15250 5 

15250 < D ≤ 36600 6 

36600 < D ≤ 61000 8 

61000 < D 10 

 

Pro příklad uvádím výše zmíněnou „desítku“ (dále jen reprezentativní nádrž), která 

má při výšce 14 metrů sedm dvoumetrových lubů. Přičemž spodní lub má tloušťku 10 mm, 

druhý 9 mm, třetí 7 mm a čtvrtý a vyšší má 6 mm. Je zřejmé, že luby nelze od čtvrtého 

lubu už zužovat, neboť dle tabulky 1 je pro nádrž o průměru 30 metrů stanovena nejmenší 

tloušťka plechu pláště 6 milimetrů. 

Další součástí pláště jsou výztužné prstence, které zajišťují trvalou stabilitu a 

kruhovost válcových plášťů nádrží. Mohou být vyrobeny z konstrukčních profilů nebo 

z ohýbaných plechových segmentů. Vnější obvod výztužného prstence může být kruhový 

nebo může tvořit mnohoúhelník. Zvláštní požadavky jsou kladeny na odvod vody z této 

konstrukce. Dešťová či chladící voda se nesmí na prstenci zadržovat a nesmí stékat přímo 

po plášti. Výztužné prstence lze rozdělit na primární a sekundární. Primární výztužný 

prstenec je u nahoře otevřených nádrží obvykle umisťován na horním vnějším okraji 

pláště. Zajišťuje tak trvalou kruhovost nádrže. Sekundární výztužný prstenec je každý 

mezilehlý prstenec, který zajišťuje trvalou stabilitu příslušného úseku pláště. [2] 

2.3 Střecha nádrže 

Střecha nádrže ohraničuje nádrž shora a zabraňuje tak znečišťování skladované 

kapaliny. Rozeznáváme tři základní typy. 

2.3.1 Pevná střecha 

Pevná střecha je kuželová či kulová plocha tvořená svařenými plechy, která 

ohraničuje nádrž shora a plně tak zabraňuje přístupu nečistot a srážek do nádrže. 

Minimální tloušťka krycích plechů je normativně stanovena na čtyři milimetry. [6] 

Nádrže s pevnou střechou musí být s ohledem na pohyb média či teplotní výkyvy 

vybaveny odvzdušňovacími ventily. Hrdla těchto ventilů mohou být opatřeny pojistkami 

proti prošlehnutí plamene, v jiném případě může být prostor mezi hladinou kapaliny a 

střechou nádrže, naplněn inertním plynem. [2] 
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Pevná střecha se umisťuje na atmosférické nádrže: 

 rovnotlaké (s volným odvětráním), 

 nízkotlaké (max. tlak uvnitř nádrže je 20 [mbar], 

 vysokotlaké (max. tlak uvnitř nádrže je 56 [mbar]. [6] 

 

 

Obrázek č. 10 – Atmosférické nádrže s pevnou střechou [6] 

 

Typ a tvar pevné střechy je přímo závislý na průměru nádrže. Pro menší průměry 

existují samonosné střechy, například ve tvaru kopule. U vícerozměrných nádrží nese 

střešní plášť již nosná konstrukce.  Ke každému průměru nádrže lze tedy zvolit ideální 

pevnou střechu: 

 Ø 5 m   - kuželová samonosná střecha, 

 Ø 7,5 – 22,5 m - kuželová střecha s paprskově uloženými krokvemi, 

 Ø 25 – 27,5 m  - kopulová střecha o poloměru zakřivení 1,5 Ø nádrže, 

 Ø 30 – 50 m  - kuželová střecha s příhradovými vazníky. [6] 

 

 

Obrázek č. 11 – Nádrže s kopulovou (geodetickou) a kuželová vazníkovou střechou [6] 
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2.3.2 Plovoucí střecha 

 Plovoucí střecha je definována jako pohyblivé víko, pohybující se s hladinou 

skladované látky v nádrži. Nejčastěji se používá při skladování surové ropy. Pro 

skladování hotových ropných produktů se příliš nepoužívá. Důvodem je možná drobná 

netěsnost mezi střechou a pláštěm nádrže, která by mohla hotový produkt znečistit či 

zředit. Proto například společnost ČEPRO provozuje výhradně nádrže s pevnou střechou. 

[2] 

Existují tři hlavní druhy plovoucích střech: 

 jednopalubová, 

 jednopalubová se středovou bójí, 

 dvoupalubová. [5] 

Jednopalubová střecha plave na skladované kapalině pomocí izolovaných 

pontonových kapes, které dohromady tvoří plovoucí prstenec. Tento prstenec nese celou 

střešní palubu. Nevýhodou je pomalý odvod vody ze střešního pláště ke středové výpusti a 

nízká tuhost střechy. Proto se tento typ používá pro nádrže o menším průměru. [5,6] 

 

 

Obrázek č. 12 – Schéma jednopalubová plovoucí střechy [6] 

 

Jednopalubová střecha se středovou bójí je konstrukčně velmi podobná. 

Plovatelnost střechy na skladované kapalině zde zajišťuje obvodový prstenec a navíc 

středový plovák (bóje). Díky tomuto řešení je zajištěna vyšší tuhost a lepší odvod dešťové 

vody ke středové výpusti. V minulosti se tento typ střechy používal pro nádrže o větším 

průměru, avšak dnes je tato střecha překonána střechou dvoupalubovou, která díky dvěma 

celoplošným palubám zajišťuje ještě vyšší tuhost a konstrukční pevnost. [5,6] 
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Obrázek č. 13 – Schéma dvoupalubové plovoucí střechy [6] 

 

 

Obrázek č. 14 – Jednopalubová a dvoupalubová plovoucí střecha [6] 

 

Požadavky na plovoucí střechy [2]  

 Jednopalubové střechy musí být navrženy s takovým vztlakem, aby při neúčinném 

odvodnění a dešťových srážkách o výšce 250 milimetrů za 24 hodin stále plavala.  

 Jednopalubové střechy musí být navrženy s takovým vztlakem, aby při proražení 

paluby a jakýchkoliv dvou sousedních kapes za běžných podmínek stále plavala.  

 Dvoupalubové střechy musí být navrženy s takovým vztlakem, aby při proražení 

jakýchkoliv dvou sousedních kapes za běžných podmínek stále plavala.  

 Konstrukce plovoucích střech musí vyloučit možnost výskytu výbušných směsí pod 

střechou.  

 Minimální tloušťka plechu paluby je 5 milimetrů.  

 Každá komora pontonu musí mít vodotěsný průlez.  

 Dešťová voda musí být odváděna ze střechy odvodňovacím systémem mimo nádrž.  

 Plovoucí střecha musí být vybavena stojany, které při úplném vyprázdnění nádrže 

udrží střechu v potřebné výšce.  

 Vstup na plovoucí střechu musí být umožněn v jakékoliv její poloze.  
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 V plovoucí střeše musí být umístěn minimálně jeden průlez DN 1200. 

 V plovoucí střeše musí být umístěno dostatečné množství větracích otvorů 

s pojistkami proti prošlehnutí plamene. 

 Plovoucí střecha a plášť nádrže musí být vodivě spojen. 

2.3.3 Vnitřní plovoucí střecha 

Tento typ střechy kombinuje výhody výše zmíněných střech.  Plovoucí střecha 

odstraňuje nebezpečný prostor nad hladinou hořlavé kapaliny a pevná střecha dokonale 

zabraňuje přístupu vody či jiných nečistot. Hlavní nevýhodou je finanční náročnost. 

2.4 Příslušenství 

Pro správný a bezpečný chod skladovacích nádrží jsou zapotřebí další armatury a 

mechanizmy, které souhrnně označuji jako příslušenství. 

Jedná se především o průlezy, odvodňovací systémy, kontrolní systémy, míchací 

systémy, bezpečnostní systémy, plnící a vyprazdňovací hrdla, schody, plošiny, ochozy, 

zábradlí, žebříky a další zařízení, které musí splňovat přesně definované normativní 

požadavky. Tyto požadavky, jako je například sklon schodiště nebo výška jednotlivých 

stupňů, nejsou pro řešení této diplomové práce příliš podstatné. Proto zde nejsou 

podrobněji popsány. [2] 

2.5 Záchytné a havarijní jímky 

Tato podkapitola se zabývá dimenzováním a konstrukčním provedením záchytných 

a havarijních jímek.  

5.2.1 Vymezení pojmů 

Za záchytnou jímku považujeme jímku, která zachycuje hořlavou kapalinu při 

běžném provozu. Záchytná jímka je zpravidla napojena na jímku havarijní. Havarijní 

jímkou je označována jímka nebo nádrž, která slouží k zadržení uniklých hořlavých 

kapalin z nádrží při havarijních stavech. Tyto jímky se konstruují zpravidla dvěma 

způsoby. [1] 

1. Jímka je oproti chráněné nádrži podstatně nižší a má mnohem větší půdorysnou 

plochu. Tento druh jímky je zpravidla konstruován z betonu. 
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2. Jímka je jen o málo nižší a širší než chráněná nádrž. Proto je nádrž s touto zpravidla 

ocelovou jímkou označována jako dvouplášťová. 

5.2.2 Konstrukční požadavky 

Záchytné jímky musí být: 

 provedeny z nehořlavých, nepropustných a chemicky odolných hmot, 

 navrženy tak, aby zachytily hořlavou kapalinu unikající v důsledku netěsnosti 

zařízení či spoje, 

 trvale napojeny na havarijní jímku, přičemž spojovací potrubí nesmí mít uzavírací 

armatury, které by znemožňovaly samočinný odtok hořlavé kapaliny. [1] 

 

Havarijní jímky musí být: 

  provedeny z nehořlavých, nepropustných a chemicky odolných hmot, 

 navrženy na předpokládaný hydrostatický tlak, 

 opatřeny vyspárovaným dnem do sběrné jímky (neplatí, pokud jímku tvoří nádrž), 

 zabezpečeny proti přítoku dešťové vody z okolních ploch, 

 bez spodní výpusti a bez přímého napojení na veřejnou kanalizaci. [1] 

5.2.3 Dimenzování 

 Pokud je pod každou skladovací nádrží umístěna samostatná havarijní jímka, 

dimenzuje se na celý užitný objem chráněné nádrže. Pokud havarijní jímka přísluší k více 

nádržím, její objem se dimenzuje nejméně na užitný objem největší nádrže. Avšak nejméně 

na: 

 10 % objemu všech hořlavých kapalin (pokud má největší nádrž objem alespoň 

dvojnásobně větší než jakákoliv jiná nádrž v téže jímce), 

 20 % objemu všech hořlavých kapalin (v ostatních případech). [1] 
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3 Požadavky pro nadzemní nádrže HK 

Všechny následující požadavky jsou dány ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. [1] 

3.1 Obecné požadavky 

Skladovací nádrže musí být: 

 chráněny proti korozi, 

 vybaveny zařízením pro měření výšky hladiny v nádrži, 

 chráněny proti účinkům slunečního záření (platí pro HK I. a II. třídy nebezpečnosti, 

neplatí pro dvouplášťové nádrže), 

 vybavena větracím potrubím, 

  opatřeny zařízením proti prošlehnutí plamene do nádrže (toto neplatí pro nádrže s 

hořlavými kapalinami III. a IV. třídy nebezpečnosti a pro všechny třídy 

nebezpečnosti, pokud jsou trvale zaplněny inertním plynem), 

 konstruovány tak, aby bylo možné bezpečně odstranit kal i vodu, 

 vybaveny zařízením pro průběžné měření teploty se signalizací nejvyšší dovolené 

teploty (platí pro ohřívané nebo chlazené nádrže), 

 vybaveny havarijní jímkou, konstruovanou dle kapitoly 5.2.2. [1] 

3.2 Požadavky pro velkoobjemové nádrže HK 

Za velkoobjemovou nádrž se považuje: [1] 

 nádrž o objemu větším než 5000 m
3
     - při skladování HK I. třídy nebezpečnosti 

 nádrž o objemu větším než 10000 m
3
   - při skladování HK II. třídy nebezpečnosti 

 nádrž o objemu větším než 20000 m
3
   - při skladování HK III. třídy nebezpečnosti 

 nádrž o objemu větším než 50000 m
3
   - při skladování HK IV. třídy nebezpečnosti 

 

Velkoobjemové skladovací nádrže musí mít: 

 zajištěno havarijní větrání vně nádrže a mimo havarijní jímku (u nádrží s pevnou 

střechou), 

 samostatnou havarijní jímku, která je dimenzována nejen na objem skladovací 

nádrže, ale také na objem hasiva a chladiva v případě mimořádné situace, 
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 zařízení pro detekci plynů a par (součástí systému SHZ nebo EPS), 

  zařízení pro detekci požáru (v prostoru mezi nádrží a havarijní jímkou), 

 dvojí uzavírání na potrubí rozvádějící HK (ruční a mechanické s dálkovým 

ovládáním), 

 SHZ, které lze spustit samočinně řídicím systémem, ale i ručně, 

 přístupové komunikace a nástupní plochy, které musí umožňovat požární zásah ze 

všech stran, 

 zařízení pro havarijní vyčerpání svého obsahu, 

 ve svém okolí kanalizaci, určenou pro odvod hasebních látek při požárním zásahu. 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

4 Teoretický rozbor přenosu tepla od plamene nebo 

slunce ke skladované látce 

Obecně lze říct, že tepelná energie se šíří pomocí tří druhů sdílení tepla. Nejinak 

tomu je i při přenosu tepla od plamene (slunce) ke skladované látce. Nejdříve je tepelná 

energie přenášena k povrchu nádrže prostřednictvím tepelného záření (sálání). Poté, na 

hranici mezi stěnou nádrže a tekutinou, dochází k přenosu tepla prouděním a dále uvnitř 

stěny nádrže probíhá přenos vedením. Druhy sdílení tepla mezi plamenem (sluncem) a 

hořlavou kapalinou jsou patrné z obrázku č. 15. 

 

 

Obrázek č. 15 – druhy sdílení tepla mezi plamenem a hořlavou kapalinou 

4.1 Přenos tepla zářením 

Každé těleso vyzařuje energii, kterou může prostřednictvím elektromagnetických 

vln dopravit k jinému tělesu. Část zářivé energie se při dopadu na povrch tělesa přemění na 

energii tepelnou. Proto zde hovoříme o přenosu tepla.  

Čím je teplota vyzařovaného tělesa vyšší, tím více energie vyzařuje. Platí zde 

Stefan-Boltzmanův zákon: 

             ,     (1) 

 

kde je:     vyzařovaná energie [W m-2
], 

     emisní součinitel, 

     Stefan-Boltzmanová konstanta 5,67   10
-8

 [W m-2 T-4], 

     teplota [K]. [8] 
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Pro potřeby požární bezpečnosti se přenos tepla častěji vyjadřuje pomocí hustoty 

tepelného toku. Pro praktický výpočet je ovšem nutné zavést několik zjednodušujících 

předpokladů: 

 tělesa se uvažují nepropustná a všechna jimi pohlcená energie se mění v teplo, 

 tělesa jsou šedá, jejich povrch je izotermický a stejnorodý, 

 Lambertův zákon platí v plném rozsahu. [8] 

 

Bude tedy přibližně platit vztah: 

                     
    

         ,    (2) 

 

kde je:         hustota tepelného toku mezi plamenem a nádrží  [W m-2], 

          stupeň černosti (emisivita) plamene a nádrže, 

     Stefan-Boltzmanova konstanta 5,67   10
-8

 [W m-2 T-4], 

          teplota plamene a stěny nádrže [K], 

     součinitel ozáření. [8] 

 4.1.1 Stanovení součinitele ozáření 

Jedinou neznámou ve vzorci je součinitel ozáření. Jeho výpočet je odvozen 

od Lambertova zákona a za jistých zjednodušujících předpokladů, lze součinitel ozáření 

elementární plochy dS povrchem S vypočítat: 

 

      
 

  
  

 

      
       

 

      
 

 

      
       

 

      
  ,   (3) 

 

kde je:         součinitel ozáření elementární plochy dS povrchem S , 

 a, b  rozměry zářící plochy [m], 

 d  odstupová vzdálenost [m]. [8] 
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Obrázek č. 16 – Ozáření obdélníkové plochy (normála prochází vrcholem) [8] 

 

Z obrázku č. 16 je zřejmé, že výše uvedený vztah platí pouze pro dvě rovnoběžné 

plochy s normálou procházející středem elementární, a vrcholem vyzařující plochy. 

V případě, kdy normála vrcholem neprochází, avšak prochází plochou jinde, se provede 

výpočet součinitele ozáření po částech a poté se sečtou (obrázek 17).  

 

Obrázek č. 17 – Ozáření obdélníkové plochy (normála neprochází vrcholem) [8] 

4.2 Přenos tepla prouděním (konvekcí) 

Přenos tohoto typu probíhá pouze mezi tekutinami nebo na rozhraní tekutiny a 

pevného tělesa. Z obrázku č. 15 je zřejmé, že pro přenos tepla mezi plamenem a hořlavou 

kapalinou, bude zapotřebí přenos tepla vzdušina → stěna nádrže a stěna nádrže → hořlavá 

kapalina. Pro výpočet hustoty tepelného toku při přestupu tepla prouděním se využívá 

Newtonův vztah: 

                   ,     (4) 

 

kde je:      součinitel přestupu tepla konvekcí [         ], 

        teplota tekutiny [K],  

      teplota stěny nádrže [K]. [8] 
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Uvedený vzorec bude platit pro přestup tepla mezi vzduchem a nádrží. Pro přestup 

tepla mezi nádrží a hořlavou kapalinou se teploty v závorce prohodí.  

4.2.1 Stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí  

Stanovení součinitele přestupu tepla je dosti složitý proces. Při následném 

zjednodušeném výpočtu bude součinitel přestupu tepla zatížen určitou chybou. Vycházíme 

ze vztahu pro volnou konvekci. Platí tedy: 

        
    

 
 ,      (5) 

 

kde je:      součinitel přestupu tepla konvekcí [         ], 

      Nusseltovo číslo, 

     součinitel tepelné vodivosti tekutiny [         ], 

  charakteristický rozměr [ ] (tento rozměr není ve výpočtu 

podstatný, protože se vykrátí s L v Nusseltově čísle). [8] 

4.2.2 Stanovení Nusseltova čísla 

Pro výpočet Nusseltova čísla je nutné nejprve znát součin Grashofova  a Prandtlova 

kritéria: 

               
    

               
      

 
  ,    (6) 

 

kde je:  Gr  Grashofovo kritérium, 

  Pr  Prandtlovo kritérium, 

     součinitel tepelné vodivosti tekutiny [         ], 

  charakteristický rozměr (výška nádrže) [m], 

  g  zrychlení zemské tíže [     ], 

     kinematická viskozita [      ], 

     součinitel teplotní objemové roztažnosti tekutiny[   ], 

     hustota tekutiny [      ], 

      měrná tepelná kapacita tekutiny [          ], 

         teplota stěny a tekutiny [K]. [8] 
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Na základě výše uvedeného výpočtu se stanoví vztah pro výpočet Nusseltova čísla. 

V našem případě bude platit [8]: 

                    
 

  .     (7) 

 

Pro výpočet         je zapotřebí znalost fyzikálních vlastností obou tekutin, které 

jsou ovšem závislé na teplotě a s časem se budou měnit. 

 

Tabulka 2 – Fyzikální vlastnosti vzduchu a benzínu závislé na teplotě. [12]. 

Vlastnosti tekutin   
[  
    
   ] 

  
[      ] 

  
[   ] 

  
[     ] 

   
[          ] 

T
ek

u
ti

n
a 

Vzduch 

(při 1300°C) 

0,0888 253    -6 335   6 0,218 1217,9 

Vzduch 

(při 400°C) 

0,0485 64    -6 89,4   6 0,508 1059 

Benzín 

(při 20°C) 

0,131 76    -6 0,0012 700 2093 

4.3 Přenos tepla vedením 

Tento druh přenosu tepla spočívá v pohybu strukturních částic hmoty. Vztah mezi 

hustotou tepelného toku a gradientem teploty upravuje Fourierův zákon. Pro neomezenou 

rovinnou stěnu tedy platí: 

            
       

 
 ,     (8) 

kde je:  λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu stěny [         ], 

    tloušťka stěny [ ], 

    ,     teploty na obou površích stěny [K]. [8] 

 

Obecně lze hustotu tepelného toku pro n stěn vyjádřit: 

         
         

 
  
  

 
      

 ,     (9) 

kde je:        teplota stěny přivrácené k požáru [K], 

        teplota stěny odvrácené od požáru [K], 

      tloušťka i-té vrstvy ve stěně [ ], 

  λ   součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy ve stěně  

[         ]. [8] 
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4.4 Prostup tepla rovinnou stěnou 

Prostup tepla stěnou je kombinací přestupu tepla vedením i konvekcí. Sečtením 

obou vzorců pro konvekci (5) a vzorce pro vedení (9) dostaneme výsledný vztah: 

      
     

 

   
    

  
   

 
        

 

   

 ,            (10) 

 

kde je:     hustota tepelného toku prostupující stěnou [W m-2], 

   ,     teploty vzduchu a hořlavé kapaliny [K], 

        součinitele přestupu tepla konvekcí vzdušina → stěna nádrže 

a stěna nádrže → hořlavá kapalina [         ], 

      tloušťka i-té vrstvy ve stěně [ ], 

  λ   součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy ve stěně  

[         ]. [8] 

4.5 Stanovení tepelné bilance pro ozářený povrch 

Pro správné pochopení přenosu tepla od plamene k hořlavé kapalině zde uvedu 

tepelnou bilanci pro ozářený povrch.  

 

Obrázek č. 18 – Tepelná bilance pro ozářený povrch 

 

Z obrázku č. 18 je při zanedbání akumulovaného tepla ve stěně patrné, že teplo 

přivedené na povrch nádrže, se musí rovnat teplu z nádrže odvedenému. Tento odvod bude 
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probíhat konvekcí a radiací. Protože se v této diplomové práci hovoří nejčastěji o hustotách 

tepelných toků, pokusím se tepelnou bilanci vyjádřit právě s jejich pomocí. Pro hustotu 

tepelného toku dopadající na povrch nádrže       bude tedy platit: 

                        ,             (11) 

 

kde:      představuje přenos odvedeného tepla radiací ze stěny do chladnějšího okolí, 

                 
    

                                 (12) 

 

      představuje přenos odvedeného tepla konvekcí z ozářeného povrchu, 

                                 (13) 

 

        představuje přenos odvedeného tepla radiací a konvekcí z odvrácené strany 

stěny. Tyto odvody můžeme vyjádřit souhrnně prostupem tepla. [8] 

                             
 

  
  
   

 
        

 

   

              (14) 

 

Dosadíme-li do vzorce (11) získáme podrobnou rovnici tepelné bilance: 

              
    

                    
    

                                 
 

  
  
   

 
        

 

   

  , 

         (15) 

kde je:            emisivita plamene, nádrže a okolí, 

             teplota plamene, okolí a nádrže (ozářené strany)    , 

      kritická teplota (teplota vznícení) skladované kapaliny    , 

         součinitel ozáření, 

       součinitel přestupu tepla konvekcí (vzduch – stěna), 

[         ], 

     tloušťka i-té vrstvy stěny [ ], 

  λ   součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy ve stěně, 

[         ], 

       celkový součinitel přestupu tepla konvekcí (stěna – kapalina)  

[         ] (je roven součtu součinitelů přestupu tepla 

konvekcí a zářením). [8] 
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5 Praktický rozbor přenosu tepla od plamene nebo 

slunce ke skladované látce 

Pro ilustraci vztahů uvedených v předešlé kapitole zde vypočtu reprezentativní 

příklad. Mějme tedy dvě výše zmíněné reprezentativní nadzemní nádrže o objemu 10 000 

m
3
 (kapitola 1.2.2), v nichž se skladuje benzín. Vzdálenost mezi nádržemi bude dána 

minimální normativní vzdáleností [1], tedy 0,6násobkem průměru nádrže. Jaká tedy bude 

výsledná hustota tepelného toku dopadající na povrch jedné nádrže, vznikne-li v druhé 

požár? A jaká bude hustota tepelného toku dopadající na nádrž od slunce? 

 

Obrázek č. 19 – Situace dvou reprezentativních nádrží pro výpočet 

5.1 Praktický výpočet součinitele ozáření 

Výpočet provádíme podle vzorce 3, přičemž za elementární plochu dS považujeme 

nejvíce ohroženou část sousední nehořící nádrže a za plochu S sálající plochu. Tato plocha 

je definována výškou plamenů a šířkou vymezenou tečnami kružnice (Obrázek č. 19). 

Zároveň nesmíme zapomenout, že normála elementární plochy neprochází vrcholem zářící 

plochy. Postupujeme tedy dle obrázku č. 17 a následně všechny součinitele sečteme. 

 

Dosazení do vzorce 3 

d Pro řešený příklad byla stanovena normativní minimální odstupová vzdálenost  

0,6násobek průměru nádrže.                

a Šířku sálající plochy S na elementární plochu dS lze dopočítat pomocí 

goniometrických funkcí. (obrázek č. 19) 
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          ;          

 

 

     
                     

b Výška sálající plochy S na elementární plochu dS se rovná výšce plamenů. Podle 

literatury [1] lze výšku plamene definovat jako polovinu průměru nádrže nebo 

polovinu průměru opsané kružnice u jiných půdorysných tvarů. Ovšem při pohledu 

na havárie skladovacích nádrží z minulých let, se zdá tento rozměr dosti 

poddimenzovaný. Výšku plamene lze také vypočítat pomocí zjednodušeného 

vztahu: 

                 
                        (16) 

 

kde je:  L  výška plamene [m], 

      rychlost uvolňování tepla           
  

 
 ,  

D průměr nádrže nebo průměr opsané kružnice u jiných tvarů 

nádrží 30 [m]. [14] 

Pro    platí: 

                        
  

   
            

  

 
           (17) 

 

kde je:  S  plocha požáru                 

   výhřevnost hořící látky [MJ/kg], (pro benzín         

    
  

  
  ,  

   hmotnost hořlavé kapaliny odhořelá z 1 m
2
 jejího povrchu za 

minutu [            ]  

(pro benzín                            ). [14] 

 

Výpočtem byl zjištěn součinitel ozáření             . Z obrázku č. 19 je patrné, 

že šířka zářící plochy a je závislá na úhlu α, který se mění s odstupovou vzdáleností. Při 

stanovování této vzdálenosti by šířka ozářené plochy nebyla známá. Proto se v literatuře 

    zjednodušeně uvádí šířka zářící plochy, jako průměr nádrže nebo průměr opsané 

kružnice u jiných tvarů nádrží. Protože tato vypočtená hodnota součinitele ozáření leží na 

straně bezpečnosti, budu při výpočtech uvažovat právě s touto hodnotou. 
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5.2 Praktický výpočet dopadající hustoty tepelného toku na povrch 

nádrže při požáru 

Výpočet provádíme dosazení do vzorce 2 

    Emisivita plamene závisí především na jeho svítivosti. Nabývá hodnot od nuly do 

jedné. Například emisivita nesvítivého plamene se pohybuje okolo 0,3, kdežto 

svítivému plameni hořícího benzínu náleží hodnoty od 0,96 do 0,99. [9] Pro náš 

výpočet budeme uvažovat     (benzín) = 0,99. 

    Pro požáry ropných produktů se střední hodnota teploty plamene pohybuje od 1250 

do 1300 °C. [9] Budeme li se držet strany bezpečnosti, musíme uvažovat              

    = 1300°C => 1573,15 [K]. 

   Nádrž je vyrobena z ocelového plechu. Dle literatury [13] je pro ocelový plech 

hodnota    = 0,94. 

   Teplota nádrže je ovlivněna teplotou okolí, teplotou skladované kapaliny a teplotou 

od požáru, jež je funkcí času. Pro čas blízký vzniku požáru budu uvažovat    = 

25°C => 298,15 [K]. 

      Výpočtu součinitele ozáření je věnována podkapitola 5.1               

 

Vypočtená hustota tepelného toku dopadající na nádrž je: 

                    

5.3 Stanovení dopadající hustoty tepelného toku na povrch nádrže od 

slunce 

V případě slunečního záření je výpočet hustoty tepelného toku trochu 

komplikovanější. Můžeme ale využít data z meteorologické stanice umístěné na dvoře 

fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava. Maxima solární radiace se v letních 

měsících pohybují do 1 kW/m
2
. [24] Je tedy zřejmé, že hustota tepelného toku dopadající 

na nádrž od slunce je mnohonásobně nižší než od požáru. Pro řešení ochrany stěn nádrží, 

kterou se zabývá kapitola 6, budeme uvažovat: 
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6 Známé postupy ochrany povrchu skladovacích 

nádrží před působením tepla 

Ochrana před tepelnými účinky požáru se dimenzuje s ohledem na předpokládané 

působení tepelného toku na skladovací nádrž. Přesáhne li předpokládaná hodnota 

tepelného toku dopadající na skladovací nádrž normativní hodnotu 18,5 kW/m
2
 [1,3]        

(v některých případech i méně), je zapotřebí povrch dané nádrže chránit. To se nejčastěji 

provádí dostatečným odstupem, reflexním nátěrem, tepelným stíněním, vodními clonami, 

nebo vodním chlazením. 

6.1 Dostatečný odstup 

Jedná se o jednoduchou ochranu, kdy jednotlivé nádrže jsou buď vzájemně, nebo 

od možného zdroje tepelného záření vzdáleny natolik, že dojde vlivem součinitele ozáření 

ke snížení hustoty tepelného toku na bezpečnou mez. Při chránění nádrže pouze tímto 

způsobem, by sklady hořlavých kapalin zabíraly nemalou plochu. V praxi se proto tento 

způsob ochrany kombinuje s dalšími. 

Pro zjištění bezpečné vzdálenosti od zdroje tepelného záření se určuje tzv. 

odstupová vzdálenost, která zvenku ohraničuje požárně nebezpečný prostor. 

6.1.1 Zásady při posuzování odstupové vzdálenosti  

 Vychází se z předpokladu, že požár probíhá pouze v jedné nádrži a v její havarijní 

jímce. [1] 

 Požárně nebezpečný prostor se posuzuje pro všechny nádrže v PÚ, přičemž jeho 

vnější obvod tvoří odstupovou vzdálenost celého PÚ. [1] 

 Výsledná odstupová vzdálenost je mezi dvěma posuzovanými PÚ vždy ta větší. [1] 

 Odstupová vzdálenost se stanovuje pro požárně otevřené plochy, které jsou dány 

podrobnou analýzou možných variant požárů nebo normou. [1] 

6.1.2 Teoretický výpočet odstupové vzdálenosti 

Celý výpočet odstupové vzdálenosti spočívá v porovnání kritické hustoty tepelného 

toku s hustotou tepelného toku dopadající na stěnu nádrže od potencionálního zdroje 
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záření. Kritická hustota tepelného toku 18,5 kW/m
2
 je dána normativně [1,3]. Hustota 

tepelného toku byla řešena již v kapitole 4.1. Obecně lze napsat: 

              ,              (18) 

 

kde je:       kritická hustota dopadajícího tepelného toku [W m-2
], 

       hustota tepelného toku dopadající na nádrž [W m-2
]. [8] 

 

Podle vztahu (2) můžeme psát: 

                   
    

                    
   

             
    

  
 ,          (19) 

 

kde je:          stupeň černosti (emisivita) plamene a nádrže, 

     Stefan-Boltzmanova konstanta 5,67   10
-8

 [W m-2 T-4
], 

          teplota plamene a stěny nádrže [K], 

         součinitel ozáření. [8] 

 

Pro stanovení minimální odstupové vzdálenosti, tedy vzdálenosti, při níž se hustota 

tepelného toku dopadající na povrch nádrže rovná právě 18,5 kW/m
2
, potřebujeme nejdříve 

zjistit kritický součinitel ozáření. Ten zjistíme, dáme-li do vztahu (19) rovnítko.  

        
   

             
    

  
 ,            (20) 

Následně stačí stanovený kritický součinitel ozáření dosadit do vztahu (3). Jedinou 

neznámou bude d, tedy odstupová vzdálenost. 

6.1.3 Praktický výpočet odstupové vzdálenosti   

Vrátíme-li se k praktickým výpočtům z kapitoly 5, můžeme zjistit, jakou minimální 

odstupovou vzdálenost by musely zkoumané nádrže mít, aby nedošlo k překročení kritické 

hustoty tepelného toku.  

Dosadíme-li do vztahu (20) kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m
2
 a další 

hodnoty uvedené v kapitole 5.2, zjistíme, že             . Bude-li zářící plochou 

plamen o výšce b (vztah 16) a šířce a (průměr nádrže), pak dosazením do vzorce (3) 

vypočteme minimální odstupovou vzdálenost. Pro konkrétní zkoumané nádrže je tedy tato 

vzdálenost rovna 87 m.  
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Vypočtená odstupová vzdálenost je ve srovnání s normativními 18 m (0,6 x    

několikanásobně větší. Nutno ovšem podotknout, že uvažované nádrže byly chráněny 

pouze odstupem a nebyla u nich uvažována žádná jiná ochrana. Proto bude v následujících 

podkapitolách odstupová vzdálenost vždy kombinovaná s jinými druhy ochrany. 

6.2 Reflexní nátěry 

Reflexní nátěr je poměrně jednoduchým a účinným druhem ochrany. Vždyť 

vhodným druhem nátěru nádrže můžeme snížit výše vypočtenou odstupovou vzdálenost až 

na polovinu. Odrazivost nátěru je dána hodnotou stupně černosti. Mezi nejvýhodnější 

nátěry patří: 

 kadmiová žluť     0,28 – 0,33, 

 hliníkový lak     0,40, 

 hliníková barva    0,27 – 0,67. [13] 

 

Otázkou ovšem zůstává, jak se stupeň černosti nátěru bude měnit se svým stářím a 

jaký vliv by měly saze vznikající při požáru sousední nádrže. Dojde li ke znečištění nátěru 

vrstvou sazí, emisivita povrchu by vzrostla téměř k hodnotě jedna. 

 

Reprezentativní příklad z kapitoly 5: 

Při použití hliníkové barvy     0,35) se hustota tepelného toku       počítaná 

v kapitole 5.2 sníží ze 182          na              Minimální odstupová vzdálenost 

by se dle kapitoly 6.1 zkrátila na 50    . 

6.3 Tepelné stínění 

Ochrana stíněním se provádí vložením překážky mezi zdroj záření a chráněnou 

nádrž. Dochází tak k odstínění tepla dopadajícího na povrch nádrže a zároveň ke snížení 

tepelného toku mezi plameny a nádrží. Volbou vhodné tepelně-izolační překážky může 

hodnota tepelného toku klesnout až na požadovanou mez. Podle charakteru vložené 

přepážky se tepelné stínění provádí stínicími plechy nebo stínicí stěnou.  
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6.3.1 Stínící plechy 

Jedná se o tenké překážky o nízké povrchové pohltivosti, proto bývají rovněž 

označovány jako stěny odrazivé. [8] V praxi tento druh tepelného stínění zajišťují 

například dostatečně vysoké havarijní jímky. 

 

Obrázek č. 20 – Stínění stínicím plechem 

 

 Pro hustotu tepelného toku dopadající na nádrž při vložení stínícího plechu platí 

zjednodušený vztah:     

         
 

 

   
 

 

  
   

 

  
 

 

  
   

       
    

         ,           (21) 

 

kde je:       stupeň černosti stínícího plechu ze strany od plamenů, 

    
 
  stupeň černosti stínícího plechu z odvrácené strany, 

    
 
  stupeň černosti nádrže. [8] 

 

Ve vztahu je zanedbaný termický odpor stínícího plechu a neuvažuje se vliv 

konvekce na přenos tepla v mezistěnách.  

 

Reprezentativní příklad z kapitoly 5: 

Při stínění plechem oboustranně ošetřeného hliníkovým nátěrem     0,35) se dle 

vztahu (21) hustota tepelného toku       sníží na             Minimální odstupová 

vzdálenost by se dle kapitoly 6.1 zkrátila na 25 metrů. 

6.3.2 Stínící stěny 

Jedná se oproti stínícím plechům o překážky širších rozměrů. Bývají zhotoveny 

z hořlavých hmot a díky své velké pohltivosti bývají označovány jako stěny pohlcující. [8] 

Na velkoobjemových nádržích se tento typ stěn vyskytuje v podobě tepelně-izolačních 
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vrstev.  Ty mohou pokrývat celou plochu nádrže, ale nejčastěji se používají na izolaci 

střech a částí plášťů, které nezastíní havarijní jímky. Příkladem může být samozhášivá 

PUR izolace, kterou od roku 2000 používá na svých skladovacích nádrží i společnost 

ČEPRO. Hlavními nevýhodami PUR izolací jsou častá devastace faunou a jejich teplota 

degradace okolo 250 °C. [18] Tepelná izolace se proto kombinuje s dostatečným odstupem 

nebo s ochranou vodními clonami. Samotná PUR izolace chrání hořlaviny spíše před 

slunečním zářením než před požárem. Momentálně nejpoužívanější variantou pro izolaci 

zásobníků jsou nástřiky polyuretanovou pěnou. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje 

okolo 0.023 [         ]. [18] 

Například: 

 izolační pěna EZERO® E2000    λ = 0.021[         ], [20] 

 PUR pěna firmy PUR-IZOLACE s.r.o.  λ = 0.023[         ]. [18] 

 

Při navrhování vhodného materiálu a tloušťky izolace lze vycházet z tepelné 

bilance (15). Ze vztahu lze vyčíst, že s přibývající tloušťkou vrstvy a s klesajícím 

součinitelem tepelné vodivosti klesá množství tepla odvedeného konvekcí na odvrácené 

straně. Z toho vyplývá i nižší nárůst teploty skladované kapaliny. 

 

 

 Obrázek č. 21 – Nástřik PUR izolace na nádrž. [18] 

6.4 Vodní clony 

Čtvrtým způsobem ochrany nádrží před sálavým teplem jsou vodní clony. Princip 

ochrany je velmi podobný jako v případě stínících stěn. Tepelná energie dopadající na 

vodní clonu je snižována pohltivostí vody a rozptylem záření. Paralelu mezi vodní clonou a 
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stínící stěnou lze také spatřit při dimenzování, kdy rozhodujícími veličinami jsou tloušťka 

vrstvy a součinitel tepelné vodivosti, respektive stupeň disperze vody.  

6.4.1 Obecný popis vodní clony 

Vodní clony se vytvářejí pomocí speciálních trysek, umístěných na rozvodních 

prstencích. Vzdálenost tohoto prstence od nádrže je předem stanovená a závisí na 

požadované tloušťce vodní clony a parametrech trysek. Výstřikem vody z trysek vznikne 

ochranná vrstva velkého množství malých kapek. Účinnost clon v závislosti na velikosti 

kapek byla zkoumána na numerickém modelu. Konkrétně šlo o kapky o velikostech 0,1, 1, 

10 a 100 µm. Ukázalo se, že vodní kapky mají největší účinnost tehdy, pokud se jejich 

průměr blíží maximální emisní vlnové délce zdroje záření. Protože požáry o teplotě 1300 K 

vykazují maximální vlnovou délku vyzařování 1,93 µm, nejlepší účinnost vykazovaly 

kapky o velikosti 1 µm. V praxi se vodní mlhy mohou skládat z celého spektra velikosti 

kapek, kdy rozsah obvykle závisí na konstrukci trysky a tlaku vody do ní vstupující.  

[10,14] 

6.4.2 Teoretický výpočet spotřeby vody pro vytvoření vodní clony 

V současné době neexistuje žádná česká či evropská norma, která by se zabývala 

konkrétním dimenzováním vodních clon, jakožto ochrany nádrží na skladování hořlavých 

kapalin. Následující výpočty jsou inspirovány vodními clonami, používaných ve 

stavebnictví. 

Pro výpočet spotřeby vody je nejdříve nutné vypočítat, jaká tloušťka clony postačí pro 

snížení dopadající hustoty tepelného toku na bezpečnou mez (18,5kW/m
2
). Zde platí: 

      
 

 
 ,                     (22) 

kde je:     ukazatel optické hustoty prostředí, stanovení dle (23), 

  tloušťka vodní clony [m], 

K  součinitel zeslabení tepelného záření [m-1]. [10,11] 

 Pro požáry vyzařující tepelné záření v rozmezí vlnových délek 1 až 3 µm platí, že 

K=2,8 [m
-1

]. [10,11] Pro výpočet podle vztahu (22) je zapotřebí stanovit ukazatel optické 

hustoty prostředí: 

              
     

   
 ,             (23) 
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kde je:       hustota tepelného toku za clonou [W   m-2], 

         hustota tepelného toku před clonou [W   m-2], 

     optická tloušťka vodní clony [-]. [10,11] 

 

 Do rovnice (23) se za     dosadí požadovaná hustota tepelného toku, tedy 18,5 

kW/m
2
. Hodnota       se vypočte ve smyslu rovnice (2). Preciznější postup výpočtu bude 

ilustrován v následující kapitole. 

Po stanovení nejmenší bezpečné tloušťky vodní clony, můžeme přejít k výpočtu 

minimálního množství vody: 

     
  

 
   ,                       (24) 

 

kde je:  M  hmotnost vody na vytvoření 1 m
2
 vodní clony [      ], 

      hmotnost kapky vody [  ],  

  absorpční koeficient [  ]. [10,11] 

 

Pro clonové trysky lze přibližně vyjádřit absorpční koeficient         . Při 

výpočtu hmotnosti kapky můžeme vycházet z objemu koule. [10,11] Pak platí: 

     
  

 
   

 

 
       

         
 

 
       ,           (25) 

 

kde je:  r  poloměr kulové kapky ve vodní cloně    , 

     měrná hmotnost vody [      ]. [10,11] 

 

Doba pobytu kapky ve cloně je experimentálně stanovena na 0,5 sekund. [10] 

Z toho vyplývá vztah, pro stanovení intenzity dodávky vody: 

     
 

 
 

 

   
 ,               (26) 

 

kde je:  I  intenzita dodávky vody [          ], 

     hmotnost vody na vytvoření 1 m
2
 vodní clony [      ].  

[10] 
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Protože každá tryska vytváří clonu různé šířky, je nutné pro stanovení množství 

vody, vynásobit vztah (26) plochou průřezu konkrétní clony: 

          ,               (27) 

 

kde je:     množství vody na vytvoření vodní clony [     ], 

     plocha průřezu vodní clony [  ]. [10] 

6.4.3 Praktický výpočet spotřeby vody pro vytvoření vodní clony 

Tato podkapitola aplikuje vztahy z části 6.4.2 na konkrétní nádrž. V tomto případě 

se bude opět jednat o reprezentativní nádrž z kapitoly 5, avšak výpočty v kapitole 6.4.2 

mohou sloužit jako vodítko pro výpočet spotřeby vody pro jakoukoliv jinou nádrž. 

Nejdříve je nutné opravit hustotu tepelného toku dopadající na nádrž (vypočtenou 

podle kapitoly 5.2) na hustotu tepelného toku dopadající na vodní clonu. 

 

                      
       

                             ,                  (28) 

 

kde je:      (benzín) = 0,99 [9], 

      = 1300°C => 1573,15 [K] [9], 

       = 0,94 [12], 

       = 20°C => 293,15 [K], 

                 , oproti kapitole 5.1 došlo k drobnému nárůstu vlivem 

zmenšení odstupové vzdálenosti o jeden metr, který je rezervován pro clonu. 

 

Po této korekci bylo dle rovnic (22,23) vypočtena minimální tloušťka vodní clony, 

která se rovná 0,775 metru, po zaokrouhlení na stranu bezpečnosti 0,8 metru. Je tedy 

zřejmé, že vodní clona o šířce 80 centimetrů dokáže snížit hustotu tepelného toku z 161,88 

kW/m
2
 na požadovanou hodnotu 18,5 kW/m

2
. 

Následně lze dle rovnic (25,26,27) vypočítat minimální potřebu dodávané vody pro 

vytvoření clony okolo celé nádrže. Ve výpočtu je uvažován průměrný průměr kapek 0,14 

mm. [11] Po sloučení rovnic (25,26,27) lze psát: 

   
 

 
                

 

  

                 .            (29) 
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Ze vztahu je patrné, že zmenšení velikosti kapky ve cloně by pozitivně ovlivnilo 

spotřebu vody. Výslednou spotřebu vody 933 l/min je nutné vnímat jako teoretickou 

hodnotu. V praxi se spotřeba bude navyšovat. Důvodů je hned několik: 

 trysky nikdy nevytvoří přesný tvar požadované clony, 

 clony jednotlivých trysek se budou vzájemně překrývat, 

 u vyšších nádrží bude potřeba více clonových prstenců (voda musí 

v požadované šířce dopadat až na zem i při větru, 

 ve výpočtu není počítáno s chlazením střechy. 

6.4.4 Konfrontace výpočtu s reálnou zkouškou 

Z výpočtů uvedených v kapitole 6.4.3 je zřejmé, že v porovnání s ostatními druhy 

ochran skladovacích nádrží, vykazuje ochrana pomocí vodních clon nejvyšší účinnost. 

Toto tvrzení není podloženo pouze teoretickými výpočty, ale i praktickými zkouškami. 

Například v literatuře [10], která je zaměřena na testování různých druhů hubic, bylo 

experimentálně dokázáno, že vodní clona může hustotu tepelného toku snížit až 

několikanásobně. Důkazem je tedy výsledek testu, který uvádí, o kolik procent klesne 

hustota tepelného toku za zkoušenou clonou. (Tabulka 3) 

 

Tabulka 3 – Procentuální pokles hustoty tepelného toku [10] 

vodní clona tvořená tryskami RD 25 s plochým výstřikem v jedné řadě           o 40 % 

vodní clona tvořená tryskami RD 25 s plochým výstřikem ve dvou řadách         o 50 % 

vodní clona tvořená tryskami RD 25 s plochým výstřikem ve třech řadách         o 61 % 

vodní clona tvořena z drenčerových trysek MV 47              o 84 % 

vodní clona tvořena ze stojatých trysek TY-B              o 83 % 

 

6.4.5 Návrh aplikace clon na reprezentativní nádrž 

 Pro ochranu reprezentativní nádrže jsou uvažovány testované trysky MV 47. 

Výrobce uvádí optimální tlak na trysku 4,1 [bar] a K-faktor 79,2               
 

  . [23] 

Pro průtočné množství vody z jedné trysky platí: 

           ,               (30) 
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kde je:    průtok vody           , 

  K  K-faktor               
 

  , 

  p tlak na vstupu do trysky      . 

 

Z výpočtu vyplývá, že se průtok vody jednou tryskou rovná 160      . Při návrhu 

rozmístění trysek po obvodu pláště nesmí dojít ke snížení tloušťky clony pod vypočtených 

0,8 metru (kapitola 6.4.3). Clona bude vytvářet kuželový tvar, který je patrný z obrázku č. 

20.  

 

 

Obrázek č. 22 – Graf axiálního a radiálního tvaru clony z trysky [23] 

 

Vezmeme-li z grafu křivku pro úhel rozstřiku 90° a trysku nasměrujeme pod úhlem 

45° (viz fixed angle z obrázku č. 20), získáme vodní clonu o šířce 5,6 metru a tloušťce 

minimálně tří metrů. Výrobce uvádí dle grafu ochranou axiální vzdálenost od trysky necelé 

čtyři metry.  Dle mých předpokladů bude voda pouze ztrácet svou rychlost a vlivem 

gravitace bude padat na zem a tím chránit celou nádrž. Ovšem pro splnění limitů od 

výrobce lze vodní clonu aplikovat z několika prstenců. Při dimenzování rozteče mezi 

tryskami je potřeba si uvědomit, že uvedená šířka 5,6 metru je průměr kruhu (elipsy), proto 

je zapotřebí clony jednotlivých trysek překrývat. Máme-li tedy kruh o poloměru 5,6 metru, 

poté čtverec do tohoto kruhu vepsaný, má délku strany 4 metry. Z tohoto důvodu bych 

rozteč mezi tryskami stanovil právě na 4 metry. Obvod reprezentativní nádrže činí 30 , to 

je 94 metrů. Při zachování rozteče čtyři metry po celém obvodu bude nutno použít 24 

trysek. Spotřeba vody pro vytvoření clony kolem celé nádrže bude 3840        Ve 

srovnání s vypočtenou minimální spotřebou podle vzorce (29) je spotřeba stanovena podle 

konkrétních trysek téměř čtyřnásobná. Za toto zvýšení může hlavně větší tloušťka clony a 
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jejich překryv. Pro snížení této spotřeby je možné použít jiný typ trysek nebo spouštět 

clonu pouze na ozářené části pláště. Pro ochranu střechy je možné použít další trysky 

směřující nad úroveň pláště. 

6.5 Chlazení vodou 

Poslední a zároveň nejčastější ochranou nádrží na hořlavé kapaliny je ochlazování 

vodou. To se zpravidla provádí pomocí stabilního chladícího zařízení, které se instaluje 

obdobně jako u vodních clon. Voda je nanášená pomocí plochoproudých hubic na povrch 

pláště, po kterém stéká souvislou vrstvou až na zem. Literatura [14] uvádí, že pro pohlcení 

tepelného záření od požáru s teplotou okolo 1200°C, pro které jsou charakteristické menší 

vlnové délky tepelného záření, postačí tloušťka vodního filmu jeden milimetr. Z tohoto 

pohledu bude chlazení vodou pravděpodobně vyhovující. Rozhodující ovšem bude 

intenzita dodávky vody. Literatura [1] uvádí, jakým způsobem lze tuto intenzitu stanovit. 

První způsob stanovení je respektování normované hodnoty 12               [1]. Tato 

hodnota musí respektovat všechny možné scénáře ohrožení chráněné nádrže a bude tedy 

pravděpodobně nadhodnocena. Druhý způsob stanovení intenzity dodávky vody je 

výpočtem, u kterého se vychází z konkrétního tepelného toku dopadající na nádrž. 

6.5.1 Výpočet spotřeby vody dle normované intenzity dodávky vody  

Pro výpočet spotřeby vody postačí normovanou intenzitu vody vynásobit plochou, 

na kterou bude voda nanášena: 

          ,              (31) 

 

kde je:  Q průtok vody           , 

  I  intenzita dodávky vody               , 

  S  chlazená plocha     . 

 

 Tento výpočet lze snadno aplikovat na reprezentativní nádrž. Zanedbáme-li, stejně 

jako u vodních clon chlazení střechy, bude chlazená plocha 1508     . Množství vody 

dodávané na chlazení pláště nádrže poté bude 18100          . V porovnání s vodní 

clonou je hodnota spotřeby vody téměř pětinásobná. 
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6.5.2 Výpočet spotřeby vody dle dopadajícího tepelného toku  

Tento způsob výpočtu vychází z tepelného toku dopadající na nádrž, přičemž stěna 

nádrže nesmí přesáhnout kritickou teplotu. [1] Kritickou teplotou se myslí teplota vznícení 

skladované kapaliny. 

Při stanovování postupu pro výpočet množství vody se bude vycházet z tepelné 

bilance na nejvíce namáhané místo nádrže, která je uvedena v kapitole 4.5. Platí tedy, že 

teplo dopadající na povrch chráněné nádrže se musí rovnat teplu odvedenému zářením zpět 

do okolí, teplu odvedenému konvekcí z ozářené strany stěny a teplům odvedených 

konvekcí a zářením z odvrácené stěny. Vyjádříme-li tepelnou bilanci pomocí hustot 

tepelného toku, bude platit vztah (11). 

Při chlazení nádrže vodou bude potřeba vztah (11) upravit. Teplo odvedené 

konvekcí bude nutné nahradit teplem odvedeným chladicí kapalinou, respektive výparným 

teplem. [15] Po úpravě vztahu (11) můžeme psát: 

                              .            (32) 

 

Dopadající zářivý tok       se tedy odvede: 

 radiací z ozářené strany stěny     , 

 radiací z odvrácené strany stěny    , 

 konvekcí z odvrácené strany stěny    , 

 chladicí kapalinou       , 

 výparným teplem       .  

 

Hustoty tepelných toků    ,    ,     již byly vyjádřeny v kapitole 4.2. Zbývající 

hustoty tepelných toků představují teplo, které bylo předáno chladící vodě. Toto teplo se 

skládá z tepla potřebného pro ohřátí vody (    ) a tepla výparného (    ). [15] Platí zde: 

                  ,               (33) 

 

kde je:     hmotnost vody     , 

     rozdíl teplot před a za chladící vodou    . [15] 

 

Výparné teplo vody je pro tu část vody, která se odpaří, okolo 2257      . [12] 
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Na základě této tepelné bilance se stanoví minimální intenzita dodávky vody 

potřebná pro chlazení. Poněvadž dosazované fyzikální vlastnosti jsou závislé na teplotě, 

která se bude s časem měnit, je pro výpočet zapotřebí využití počítačových programů. 

Konkrétní výpočet na reprezentativní nádrž jsem tedy z důvodu složitosti neprovedl, avšak 

při hodnocení této ochrany se mohu opřít o výpočty z literatury [15].  

 Tato literatura je zaměřená na stanovení intenzity dodávky vody pro chlazení 

havarní jímky o výšce 24 a průměru 87 metrů. Bylo zde pomocí počítačového programu 

vypočteno, že pro chlazení dané jímky postačí 3              , což je čtvrtina 

z normované hodnoty. Výpočet pro reprezentativní nádrž by měl zcela jistě jiné vstupní i 

výstupní hodnoty, ovšem snížení intenzity dodávky vody, oproti normované hodnotě se dá 

rovněž předpokládat. 
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7 Finanční zhodnocení jednotlivých druhů ochran 

stěn skladovacích nádrží 

Zabývat se přesnou finanční nákladností jednotlivých druhů ochran je velmi 

komplikované. Pro stanovení konečné částky se zpracovávají rozsáhlé projekty, které 

chápou ochranu nádrže jako celek. Jednotlivé druhy ochran jsou zde funkčně, ale i 

finančně nerozdělitelné a je tedy komplikované stanovit cenu dílčí ochrany. 

V následujících odstavcích se alespoň pokusím finanční náročnost nastínit. 

První zmíněnou ochranou byla odstupová vzdálenost. Tento druh ochrany tedy 

přímo souvisí s cenou pozemků a cenou za vybudování delší infrastruktury. (delší 

komunikace, oplocení, kanalizace, atd.). Cena tohoto druhu ochrany se bude podle lokality 

diametrálně lišit.  

Druhou diskutovanou ochranou bylo použití vhodného reflexního nátěru, popřípadě 

použití stínících plechů v kombinaci s reflexními nátěry. Při komunikaci s prodejci bylo 

zjištěno, že odrazivost svých nátěrů neřeší. Zástupce společnosti HEMPEL, která se 

zabývá nátěrovými hmotami v oblasti průmyslu, při komunikaci popisoval pouze odolnost, 

nikoli však odrazivost (emisivitu). Cena hliníkového nátěru, který odolává vysokým 

teplotám, se pohybuje okolo 1000 Kč za litr. Vydatnost tohoto nátěru je 17,2 [m
2
/l] 

Emisivita je však neznámá.  

Dalším způsobem ochrany je tepelná izolace umístěná na povrchu nádrže. Finanční 

náročnost bude záviset na druhu izolace, tloušťce izolace a na ploše chráněného povrchu. 

Například společnost PUR IZOLACE nabízí tepelnou izolaci z PUR. Cena se pohybuje 

podle konkrétního složení a UV ochrany od 545 do 710 korun za m
2
, při tloušťce nástřiku 

35 mm. Vynásobením plochy nádrže a ceny za 1m
2
 dostaneme celkovou cenu. Při 

finančním zhodnocování je zapotřebí vzít v úvahu také životnost. Výrobce nabízí záruku u 

vybrané PUR izolace až 12 let. [18] 

Posledními zkoumanými způsoby ochrany byly vodní clony a chlazení vodou. 

Obecně zhodnotit finanční nákladnost je nemožné. Podle zástupce společnosti KLIKA BP, 

v jejiž portfoliu jsou také drenčerové chladicí systémy, je výsledná cena za dodaný systém 

ovlivněna mnoha faktory. Proto lze její výši stanovit pouze individuálně a na zakázku. 

Finanční náročnost tohoto systému bude ovlivněna cenou za pořízení projektu, vodního 

zdroje, čerpadla či kompresoru (záložní zdroj), potrubního vedení, speciálních hubic, 
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řídících armatur, poplachového zařízení a dalších zařízení, která jsou potřebná pro chod 

tohoto systému. [19] Pro stanovení nákladů na vybudování chlazení pro reprezentativní 

nádrž jsem oslovil zástupce společnosti ČEPRO a.s. Dle jeho slov je stanovení finanční 

nákladnosti samostatného chladicího systému komplikované. Důvodem je jeho vzájemná 

propojenost s hasícím systémem a také fakt, že se ochrana obvykle provádí pro více nádrží 

najednou. Avšak při odečtení nákladů, které jsou společné jak pro chlazení, tak i hašení 

(vodní zdroj, čerpadlo, …) se kvalifikovaný odhad pro vybudování chladicího systému pro 

reprezentativní nádrž bude dle jeho slov pohybovat od 200 do 300 tisíc korun.  
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8 Vyhodnocení všech druhů ochran stěn skladovacích 

nádrží a navrhnutí optimální ochrany 

Návrh optimální ochrany si vyžaduje konkrétní zadání, tedy o jakou nádrž se jedná, 

jaká látka se bude skladovat, jak jsou nádrž i havarijní jímka konstrukčně řešeny, jaké 

odstupové vzdálenosti jsou vyžadovány, jaké jsou speciální požadavky zadavatele a tak 

dále. Z těchto důvodů jsem již na začátku práce vybral konkrétní reprezentativní nádrž, u 

které jsou výše zmíněné proměnné známy. Nejdříve tedy provedu vyhodnocení a návrh 

optimální ochrany stěn nádrží pro konkrétní reprezentativní nádrž a na základě zjištěných 

poznatků se pokusím návrh zobecnit. 

8.1 Vyhodnocení jednotlivých druhů ochran pro reprezentativní nádrž 

Výpočty účinnosti jednotlivých druhů ochran byly vedeny ve dvou liniích. První se 

zabývala snížením hustoty dopadajícího tepelného toku, při dodržení minimální normativní 

vzdálenosti 0,6násobku průměru nádrže a druhá pak řeší, jaká odstupová vzdálenost by 

zajišťovala bezpečnou hodnotu hustoty tepelného toku.  Zdrojem záření byl ve výpočtech 

uvažován požár benzínu v sousední nádrži. Bližší informace o zadání jsou popsány 

v kapitole 5. V tabulce 4 jsou uvedeny vypočtené hodnoty, podle kterých lze posoudit 

efektivitu jednotlivých druhů ochran. 

 

Tabulka 4 – Vypočtené hodnoty při použití jednotlivých druhů ochran 

Druh ochrany Hustota tepelného toku 
dopadající na nádrž při 

odstupové vzdálenosti 0,6 x ø 

Minimální odstupová vzdálenost pro 
zajištění bezpečné dopadající hustoty 

tepelného toku (18,5 kW/m
2
) 

Odstupová vzdálenost 

 

182 kW/m
2
 87 m 

Reflexní nátěr 

(      ) 

68 kW/m
2
 50 m 

Stínící plech 

(      ) 

25,7 kW/m
2
 25 m 

Vodní clona 

(0,8 m) 

18,5 kW/m
2
 18 m 

 

V tabulce není uvedena ochrana pomocí pohlcujících stěn. Důvodem je, že 

pohlcující stěna se jako ochrana obvykle vyskytuje v podobě izolačního materiálu, který 

s nádrží tvoří nerozdělitelný celek.  Hustota tepelného toku dopadající na nádrž se tedy 
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v tomto případě rovná hustotě tepelného toku dopadající na izolaci. Mezní hodnota 

dopadajícího tepelného toku zůstává 18,5 kW/m
2

. Literatura [1] ovšem připouští, že 

v případě provedení podrobné analýzy účinnosti ochrany nádrže, lze tuto mezní hodnotu 

zvýšit. V této práci byla pouze provedena tepelná bilance na povrch ozářené stěny, která 

nastiňuje směr řešení této problematiky. Hlubší analýza, která by dokazovala možnost 

bezpečného navýšení dopadající hustoty tepelného toku, je úkol na další samostatnou 

práci. Nutno však podotknout, že by se musel pro tepelnou izolaci hledat takový materiál, 

který by odolal i vysokým teplotám. Zkoumaná PUR izolace degraduje při 250°C [18], což 

je pro ochranu proti požáru hodnota nedostačující.  

Další ochranou, která se nevyskytuje v tabulce 4, je vodní chlazení pomocí 

stabilního chladícího zařízení. Pro tento velmi rozšířený způsob ochrany jsem konkrétní, a 

nutno podotknout, komplikované výpočty neprováděl. Avšak v kapitole 6.5.2 jsem 

vysvětlit, jakým způsobem lze vysokou normovanou hodnotu intenzity dodávky vody 

snížit. 

Účinnost ostatních druhů ochran můžeme porovnat pomocí tabulky č. 4. Nejlépe 

dopadla vodní clona, která je schopna již při tloušťce 0,8 metru snížit dopadající hustotu 

tepelného toku na požadovanou mez. Zajímavého výsledku dosáhl i stínící plech, který sice 

nesnížil hustotu tepelného toku na požadovanou mez, ale velmi se přiblížil. Při použití 

ještě reflexivnějšího nátěru (například       ) nebo při zvýšení odstupové vzdálenosti 

z 18 na 25 metrů, by reflexní stínící plech zaručoval dostatečnou ochranu. Výhodou je, že 

tuto funkci mohou bez problému zastávat vhodně natřené a navržené havarijní jímky. 

8.2 Návrh ochrany stěn reprezentativní nádrže před slunečním 

zářením 

Pro reprezentativní nádrž nepředstavuje sluneční záření ve smyslu požární 

bezpečnosti jakékoliv nebezpečí. Dle kapitoly 5.3 je hodnota hustoty tepelného toku 

dopadající na nádrž 1 kW/m
2
, což je oproti mezní bezpečné hodnotě 18,5 kW/m

2
 téměř 

zanedbatelné. Ovšem podle literatury [1] je nutné chránit střechy takových nádrží, ve 

kterých jsou skladovány hořlaviny I. a II. třídy nebezpečnosti. Jako příklady jsou zde 

uvedeny reflexní nátěry, izolace nebo ochlazování vodou. Přesné tloušťky či hodnoty 

emisivit již literatura [1] neuvádí. Poněvadž je střešní plášť reprezentativní nádrže chráněn 

čtyřcentimetrovou vrstvou PUR izolace, můžeme tvrdit, že tato vzorová nádrž vyhovuje 
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z hlediska slunečního záření všem požadavkům. Podobným způsobem bych ochranu proti 

slunečnímu záření řešil také u jakékoliv jiné nádrže. 

8.3 Návrhy ochrany stěn reprezentativní nádrže před zářením od 

požáru 

Pokud budeme chtít dodržet normativní odstupovou vzdálenost 0,6krát průměr 

nádrže, bude nutné nádrž chránit pomocí vodních clon nebo chlazení vodou. Ovšem pokud 

by havarijní jímka, která dosahuje do výšky 14 metrů, byla natřena reflexivnějším nátěrem 

(například       ) nebo by se zvětšila odstupová vzdálenost na 25 metrů, potom by 

stačilo vodní clonou chránit pouze nezastíněnou část nádrže a střechu. Zajímavou 

variantou by bylo, kdyby havarijní jímka převyšovala skladovací nádrž. V tomto případě 

by za výše uvedených podmínek nebylo vůbec potřeba vodních clon či chlazení vodou. 

Avšak nezodpovězenou otázkou stále zůstává, zda si nádrže dokáží udržet nízkou emisivitu 

nátěru i při požáru sousední nádrže.  

Mým favoritem pro ochranu reprezentativní nádrže je ochrana pomocí vodních 

clon. Při návrhu bych postupoval podle kapitoly 5.4.5, snad jen s použitím vhodnějších 

trysek, které by sice snížili tloušťku clony, ale snížili by také spotřebu vody. Jako bonus 

bych havarijní jímku natřel reflexním nátěrem. 

Naopak ochrany pouze odstupovou vzdáleností či reflexním nátěrem by vedly 

k velkým rozestupům a z tohoto pohledu jsou neuspokojující variantou. 

8.4 Obecný návrh ochrany stěn nádrží před zářením od požáru 

Při navrhování ochrany stěn skladovacích nádrží je zapotřebí ohodnotit jak 

bezpečnost, tak i finanční náročnost jednotlivých druhů ochran. Z hlediska ochrany proti 

tepelnému toku se nejlépe ukázala ochrana vodou. Nevýhodou této ochrany bývá poměrně 

vysoká spotřeba vody, která má za následek: 

 vysoké pořizovací náklady těchto systémů (vybudování velkých vodních 

zásobníků a silných čerpadel, které by zvládaly vodu dopravovat v požadovaném 

množství), 

 vysoké požadavky na odvod chladící vody (hromadění vody v havarijních jímkách 

i mimo ně zvyšuje bezpečnostní rizika). 



52 

 

Úkolem této diplomové práce bylo nalézt taková řešení ochrany stěn skladovacích nádrží 

na hořlavé kapaliny, která by vedla ke snížení dodávky vody. Toto opatření se pak 

pozitivně odrazí na pořizovací ceně i na bezpečnosti.  

 Prvním a podle mého nejlepším takovým řešením je ochrana pomocí vodních clon. 

Z výpočtů i zkoušek bylo dokázáno, že tento druh ochrany dokáže efektivně snížit hustotu 

tepelného toku i při nízké spotřebě vody.  

Druhým způsobem je ochrana pomocí ochlazování nádrže. V tomto případě je 

ovšem nutné provést výpočet intenzity dodávky vody podle konkrétní situace, respektive 

teploty vznícení skladované kapaliny. Jednoduchý výpočet podle normované intenzity 

dodávky vody, by opět vedl k vysoké spotřebě vody.  

Posledním vhodným řešením, které bylo podrobeno zkoumání, je ochrana pomocí 

stínícího plechu v kombinaci se zvýšenou odstupovou vzdáleností. Tato ochrana eliminuje 

jakoukoliv dodávku vody, pomocí vhodně navrženého a natřeného stínícího plechu, 

obvykle v podobě havarijní jímky. Ačkoliv tato ochrana dokáže odstínit poměrně velké 

množství tepelného toku, zvažoval bych vhodnou odstupovou vzdálenost i s ohledem na 

možnost znečištění povrchu stínícího plechu kouřem od blízkého požáru. Stínící plech by 

při znečištění poměrně rychle ztrácel své ochranné vlastnosti. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Závěr 

V závěru této práce bych rád stručně uvedl, jakým způsobem bylo dosaženo 

vytyčených cílů. 

Úvod diplomové práce byl zpracován v obecné rovině. Nejprve jsem se zabýval 

samotnými skladovacími nádržemi, jejich rozdělením, konstrukčním provedením a 

normativními požadavky, které jsou na ně kladeny. V další části diplomové práce jsem se 

věnoval teoretickému rozboru přenosu tepla od zdroje k povrchu skladovací nádrže. 

Teoretický rozbor mi poskytl potřebné znalosti nutné pro zhodnocení známých ochran 

nádrží před působením tepla. Tyto ochrany, mezi něž patří odstupová vzdálenost, stínění a 

odrážení záření, vodní chlazení či vodní clony, jsou podrobovány výpočtům, na jejichž 

základě jsou dále hodnoceny. Výpočty účinnosti jednotlivých druhů ochran byly vedeny ve 

dvou liniích. První se zabývala snížením hustoty dopadajícího tepelného toku při dodržení 

minimální normativní vzdálenosti 0,6násobku průměru nádrže a druhá pak řešila, jak velká 

odstupová vzdálenost by zajišťovala bezpečnou hodnotu hustoty tepelného toku. Jelikož 

cílem práce bylo nalézt řešení pro snížení dodávaného množství vody na ochranu nádrží, 

bylo potřeba u některých ochran tuto spotřebu vypočítat a ohodnotit. Nejlépe se to povedlo 

u ochrany pomocí vodních clon, proto jsem u této ne zcela probádané oblasti provedl i 

celkový návrh způsobu aplikace vody na konkrétní nádrž. Stanovení spotřeby vody na 

ochlazování nádrže je v práci uvedeno v obecné rovině. Výpočty pro spotřebu vody na 

ochlazování konkrétních nádrží, které se provádějí pomocí počítačových programů, by 

mohly být tématem k rozšíření nastíněné problematiky. V poslední kapitole jsou jednotlivé 

druhy ochran vyhodnoceny a ty nejlepší jsou vybrány k zajišťování ochrany stěn 

skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny. 
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