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Tato diplomová práce stručně seznamuje s problematikou výběru vhodného 

automatického hlásiče EPS do výrobních prostor, rozebírá kritéria ovlivňující jak výběr 

hlásiče tak podmínky, mající vliv na jeho instalaci a především funkci. Dále jsou nastíněny 

základní charakteristiky automatických hlásičů, princip detekce a jejich rozdělení.  
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 This thesis briefly informs about the problems related to the choice of a suitable EPS 

automatic fire detector into processing premises; it studies the criteria determining both the 

choice of an alarm and conditions relevant to the alarm installation and especially its function. 

Furthermore, the paper outlines the main characteristics of automatic fire detectors, their 

taxonomy and principles of fire detection.   
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Úvod 
 

Postupující rozvoj moderní výstavby přináší stále složitější a rozsáhlejší objekty, které 

mají polyfunkční charakter výroby. Cílem investora zpravidla bývá výstavba obrovského 

výrobního komplexu, z čehož plyne různorodost jak  používané technologie, tak i charakteru 

výroby a vyskytujících se látek.  Pro zabezpečení těchto prostor před možností vzniku požáru 

nestačí mít dokonalý přehled pouze o jednotlivých typech a funkcích automatických hlásičů 

elektrické požární signalizace (dále jen EPS). Zásadní problém spočívá v úplném seznámení se 

s používanou technologií a specifikací vnějších vlivů daného výrobního prostoru. Je nutné si 

však uvědomit, že volba druhu automatických hlásičů EPS nesouvisí jen se zabezpečováním 

nově vznikajících průmyslových podniků, ale patří také k otázce inovace  již zastaralých 

systému.     

 

Nesprávné vyhodnocení prostoru či neznalost aplikované technologie může vést 

k chybné variantě navrženého detekčního systému včetně následků z toho vyplývajících. 

Automatické hlásiče EPS pak reagují na nepožární jevy, které se v provozních podmínkách 

střeženého prostoru běžně vyskytují. Tato situace pak vede ke vzniku planých poplachů. 

 

V současné době není stanovena jednotná samostatná metodika pro projektování těchto 

zařízení. Projektování v prvé řadě vychází ze subjektivního vyhodnocení situace, posouzení 

protokolu o vnějších vlivech a charakteru střeženého materiálu. Takto projektované požárně 

bezpečnostní zařízení je vhodné z požárního hlediska, ale nedostačující co se týče celkového 

spolupůsobení a ovlivnění vztahu stavba-zařízení. Uvědomme si, že volba druhu automatických 

hlásičů je spojená také s charakterem používané technologie a jejím prostorovým uspořádáním, 

provozními podmínkami, druhem prostředí apod. 

 

Cílem práce je navrhnout  algoritmus postupu při volbě druhu automatických hlásičů 

EPS ve výrobních prostorech na základě výše uvedených kritérií, která ovlivňují jejich funkci a 

instalaci  s ohledem na přesnou a jednoznačnou detekci požáru.  Jejich zohlednění přispěje 

k minimalizaci počtu reakcí na nepožární jevy čímž dojde k redukci planých poplachů. 
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Rešerše 
 

Při zpracovávání diplomové práce nebylo možné najít odbornou literaturu, která by se 

podrobněji zabývala problematikou vhodnosti použití automatických hlásičů EPS ve výrobních 

prostorech, možnými negativními vlivy působícími na jejich funkčnost a dalšími kritérii 

spojenými s instalací a rozmisťováním. V této části uvádím rešerše několika prací, ke kterým 

jsem při přípravě diplomové práce přihlížel.  

 

ČSN EN 1991-1-2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 

konstrukcí vystavených účinkům požáru. Praha: Český normalizační institut, 2004.  

 

Eurokód uvádí metodické postupy stanovení tepelného zatížení pro navrhování konstrukcí 

na účinky požáru. Představuje úplný analytický postup navrhování, bere v úvahu chování 

nosného systému stavby při zvýšené teplotě působením požáru, což je podstatné pro instalaci 

automatických hlásičů. 

 

ČSN 33 2000-3. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik. Praha: Český normalizační institut, 1994. 

 

Tato norma stanoví základní charakteristiky zařízení z hlediska účelů, ke kterým se má 

zařízení používat. Především jsou v této normě rozděleny a klasifikovány vnější vlivy podle 

intenzity působení, kterým má být zařízení vystaveno. Tyto charakteristiky se musí vzít v úvahu 

při výběru způsobů ochrany pro zajištění bezpečnosti a při výběru a instalaci zařízení.  

 

Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2004. 130 s. SPBI Spektrum, sv. 17. ISBN 80-86634-34-5. 

 

Skripta prezentují základní informace o vybavování objektů požárně bezpečnostními 

zařízeními a popisuje metodiku jejich projekčních zásad. Dále je v publikaci zahrnut princip 

funkčnosti jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení a jejich rozdělení.  
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Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2000. 94 s. SPBI Spektrum, sv. 26. ISBN 80-86111-62-8. 

 

Publikace se zabývá problematikou detekce vzniku požáru v uzavřených prostorech. Dále 

jsou zde stanoveny kritéria pro včasnou detekci požáru spojenou s reakční dobou 

automatických hlásičů a jejich odezvou na požární jevy s využitím matematického modelování. 
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1 Teorie hoření 

 

Znalost příčin vzniku požáru a jeho vývoj je rozhodující pro požární prevenci a s ní 

spojené navrhování požárně bezpečnostních systémů. Pro zajištění spolehlivé a včasné detekce 

v případě vzniku požáru je důležité být obeznámen s vyskytujícími se požárními jevy a 

možnými druhy požárů. 

 

Pro vznik požáru jsou nutné tři spolupůsobící faktory:  
 

� Hořlavá látka  

� Oxidační prostředek (kyslík) 

� Iniciační energie 

 
 

Průběh hoření je omezován přítomnosti hořlavé látky a oxidačního prostředku. Tyto 

složky následně vytváří hořlavý soubor.  Naše prostředí je do značné míry tvořeno z hořlavých 

materiálů a kyslík je prakticky vždy v dostatečné míře  k dispozici.  Proto již stačí jen 

přítomnost iniciačního zdroje  a za určitých podmínek může dojít ke vzniku požáru.  Zdroje 

iniciační energie jsou například:  elektrický výboj, zkrat, jiskry , horké povrchy (žárovky, 

rozžhavené předměty), přímé ozáření plamenem nebo sluneční paprsky.  

 
Jednou z nejvýznamnějších fyzikálních veličin, které se vyskytují při požáru je teplota. 

Na obrázku 1 je uvedena charakteristika průběhu a rozvoje požáru, která je vyjádřena jako 

závislost teploty na čase. 

 
Obrázek 1 - Průběh a rozvoj požáru, [3] 
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První fáze je označována  jako rozvoj požáru. Po iniciaci dochází k uvolňování tepla, 

což způsobuje nárůst teploty. Při dostatečně intenzivním uvolňováním tepla1 za předpokladu, že 

teplota plynů pod stropem bude odpovídat  hodnotám 400 až 600 °C, nastane jev, který je 

označován jako flashover. Flashover je charakterizován jako prostorové vznícení všech 

hořlavých látek v zasaženém prostoru, provázené prudkým nárůstem teploty v krátkém čase. 

Následuje druhá fáze pojmenovaná „plně rozvinutý požár”. V této fázi teplota vzroste na 

maximální hodnoty, které se drží přibližně na konstantní hodnotě a zároveň dochází k 

intenzivnímu a permanentnímu uvolňování tepla. Závěrečnou fází je dohořívání požáru. Je to 

proces, který  je doprovázen pozvolným poklesem teploty. Dochází k němu při shoření většiny 

hořlavých materiálů (cca 80 %) a pokračuje až do úplného vyhasnutí. 

 

 
Je třeba si uvědomit, že doba propagační fáze požáru, tedy než dojde k celkovému 

vzplanutí všech hořlavých materiálů v prostoru, je velmi krátká. Podle statistických údajů se  

pohybuje řádově v minutách (3-10 minut) a závisí na druhu hořlavých materiálů, podmínkách 

samotného rozvoje požáru a také na velikosti prostoru.  Z tohoto důvodu je nutné, aby v tomto 

krátkém časovém úseku zareagovaly a začaly pracovat všechny instalované protipožární 

systémy a zamezily možnosti vzniku efektu flashover.  

 
Při  procesu hoření se uvolňuje velké množství tepelné energie, která je obsažena 

v hořlavých materiálech. Pro uzavřené prostory je rozhodující jakým poměrem těchto složek se 

uvolňuje tepelný tok a jaký účinek mají jednotlivé složky při požáru. Při požáru rozeznáváme:  

 

� teplo konvekční (odvod tepla z hořícího materiálu obtékajícími plyny), 

� teplo sálavé (uvolňování tepla z povrchu hořící látky radiací a jeho působení na okolí), 

� teplo vedením (přenos tepelné energie ve vlastní hořící hmotě). 

 
Poměr jednotlivých složek je prezentován různě. Obvykle se podíl konvekčního tepla 

pohybuje mezi 60 až 80 % celkového tepla. Obecně se požáry rozlišují podle počáteční 

rozvojové fáze na pomalé, střední, rychlé a velmi rychlé. Pomalý rozvoj požáru se projevuje 

malou uvolňovanou tepelnou energií v čase, zatímco velmi rychlý požár je charakteristický 

velkým uvolňovaným teplem v průběhu svého rozvoje (viz scénáře požáru). Podle intenzity 

rozvoje požáru a s tím spojenou uvolňovanou tepelnou energií se mění charakteristika 

                                                 
1 hustota tepelného toku dosáhne minimálně 20 kW/m2 u podlahy 
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parabolické křivky definující průběh požáru. U pomalu se rozvíjejících požárů je parabola 

plochá, kdežto u rychle se rozvíjejících požárů má klasický tvar. 

 
V českých normách zabývajících se požární bezpečností se začal používat pojem tzv. 

návrhový požár. Ten vytváří předobraz pravděpodobného rozvoje a průběhu požáru v 

příslušném objektu nebo přesněji v požárním úseku. Při stanovování návrhového požáru je vždy 

vyhodnoceno několik možných variant a posuzuje se a vyhodnocuje vždy varianta, která 

představuje nejzávažnější ohrožení osob nebo majetku. Proto je hodnota množství uvolněné 

tepelné energie důležitou výchozí veličinou pro stanovení dalších parametrů charakterizujících 

průběh požáru v uzavřeném prostoru (jako je teplota, množství plynných zplodin hoření, jejich 

hustota, doba reakce hlásičů a další.) 

1.1 Požární jevy 

Jevy požáru jsou fyzikální veličiny podléhající měřitelné změně při rozvoji požáru jako 

je zvýšení teploty, zeslabení světelného paprsku, intenzita tvorby zplodin hoření nebo 

elektromagnetické  vyzařování plamene. 

  

Na procesy zapříčiněné hořením je možné nahlížet z perspektivy buď přeměny energie 

anebo hmoty.  Energetická přeměna zapříčiňuje uvolňování energie do okolního prostředí.  

Přeměna hmoty je odvislá od druhu hořlavých materiálů podléhajících degradačnímu procesu 

hoření, které produkují zplodiny hoření v určitém fyzickém stavu a rozsahu od netoxických po 

prudce jedovaté.  

 
Obrázek 2 - Jevy požáru, [11] 
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Energetická přeměna uvolňuje energii zářením a sáláním.  Rozsah záření uvolněného 

při hoření může být rozdělen podle  vlnové délky na  ultrafialové (UV), viditelné a infračervené 

(IR) části spektra.  Uvolňování energie konvekcí se v podstatě uskutečňuje přes okolní vzduch,  

kdy dochází k nárůstu kinetické  energie vzdušných molekul v přímé úměře se zvyšováním 

teploty.  Doprovodný děj tohoto procesu je expanze, která vede k vytvoření stoupajících proudů 

vzduchu.  Na základě tohoto jevu je chladnější vzduch strháván do ohniska požáru.  Výše 

zmiňované procesy mohou také způsobovat periodické kolísání tlaku, což je považováno za 

zvuk v určitých kmitočtových rozsazích (typické praskání ohně).  

 

Přeměna (úbytek) hmoty v důsledku hoření je určena různými chemickými reakcemi 

probíhajícími v místě požáru, v závislosti na přítomných hořlavých látkách.  Pevné nebo 

kapalné produkty, které jsou výsledkem přeměny buď zůstávají v místě požáru (uhlíkatý zbytek, 

popel) nebo jsou rozptýleny vzestupným proudem spalin do okolního prostředí.  Při infiltraci 

zplodin hoření do okolního prostředí se  vytváří  aerosol, což je jemně rozptýlená směs pevných 

nebo kapalných částic s okolním vzduchem.   

 

1.2 Fyzikální veličiny spojené s detekcí 

Kouř 
Proces hoření je provázen vznikem produktů spalování, kterými jsou všechny plynné 

produkty vznikající v důsledku procesu hoření. Vzhledem k tomu, že teploty při požáru jsou 

obvykle výrazně vyšší než 500 °C, jsou mezi spaliny zahrnovány i takové látky, které jsou za 

normální teploty kapalné nebo tuhé, například voda nebo oxid fosforečný. Složení spalin a 

jejich množství závisí na chemické skladbě hořlaviny a na druhu oxidačního prostředku. [3] 

 

Charakteristické údaje vztahující se k definici kouře jsou jeho barva, optická hustota, 

hmotnostní koncentrace a v neposlední řadě velikost částic (viz obr. 3).  Optická hustota kouře 

je dána množstvím světla, které se absorbuje na tuhých částicích a při interakci s kapalnými 

částicemi se odráží. Barva je závislá  především na druhu probíhajícího hoření. 
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Obrázek 3 - Velikosti plynných molekul  a pevných částic, [11] 
 
 
 

Elektromagnetické záření 
Elektromagnetické záření je emitováno každým zahřátým materiálem a projevuje se 

tedy  především při hoření. Elektromagnetické záření může probíhat v několika spektrech od 

infračerveného, přes viditelné až po ultrafialové. Spektrální složení záření a jeho integrální 

intenzita závisí zejména na ploše hoření, rychlosti odhořívání, hořícím materiálu a typu hoření 

(žhnutí nebo plamenné hoření). Spektrum vyzařování požáru je tvořeno superpozicí dvou 

spekter – spojitého a pásového. [3] 

 

Zda jde o vyzařované spektrum spojité či pásové je možné určit ze skupenství částic. 

Horké pevné částice emitují převážně spojitá spektra a jejich vlnová délka je dána vztahem: [2] 

 

2898.max =Tλ  [µm, K]   

 

U molekul v plynném stavu jsou vlnové délky vyzařování omezeny na relativně malé 

množství čar ve spektru. Pásová spektra ve viditelné a UV oblasti jsou způsobena změnami 

energie elektronů. Pásová spektra ve vzdáleném IR oboru jsou způsobena změnami rotačního 

kvantového stavu molekul. Pokud dojde ke změnám vibračního i rotačního  kvantového stavu, 

vznikne vibračně rotační spektrum ležící ve středním IR oboru. [3] 
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Obrázek 4 - Vlnové délky a jejich rozhraní jednotlivých hlásičů plamene, [11] 
 

TEPLOTA 
 

Vznikající požár je provázen uvolňováním tepla z probíhajících oxidačně exotermních 

reakcí. Teplo jako identifikační údaj procesu hoření se projevuje několika způsoby. Především 

jde o způsoby spojené s přenosem tepla do okolí, kdy se teplo šíří konvekcí, kondukcí nebo 

sáláním. Teplo se nejvíce projevuje v horní horké vrstvě pod stropem.  

 

Informační parametry vzniku požáru spojenými s teplotou jsou: [3] 

 

� teplota plynů horní horké vrstvy, 

� rychlost nárůstu vytvářející se horké vrstvy, 

� fluktuace teploty vznikající s turbulentním prouděním plynů pod stropem 

místnosti. 

 
Rozptyl světla 
Rozptyl je fyzikální jev, který způsobuje, že světlo je odchylováno z přímé dráhy 

vlivem přítomnosti drobných poruch prostředí, kterým vlnění prochází. Poruchy prostředí 

způsobující rozptyl jsou označovány jako rozptylová centra a mohou být různého typu. 

V případě rozptylu u automatických hlásičů se jedná o drobné částice hmoty nebo lokální 

změny (fluktuace hustoty) vzduchu. 

 

Známe dva druhy používaného principu rozptylu:  Rayleighovo a Mie-ovo.  

Rayleighovo rozptýlení se uplatňuje podle velikosti částice a   intenzita rozptýleného světla 

silně závisí na jeho vlnové délce. Mie-ův rozptyl je mnohem víc komplexní a není nijak 

limitován velikostí částic (zplodinami hoření).  Mie-ův rozptyl na velkých částicích kouře 

poskytuje mnohem více rozptýlených částic než Rayleighův  na malých částicích.  Proto se také  

u  opticko-kouřových hlásičů více využívá  Mie-ova  rozptylu. 
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1.3 Scénáře požáru 

Pro stanovení pravděpodobných scénářů požáru je potřeba znát parametry požáru. Ty 

zahrnují definici charakteristik požáru jako je rychlost rozvoje požáru, množství uvolněného 

tepla, požární zatížení, geometrii požárního úseku, podmínky výměny vzduchu a další. 

 

Na problematiku určení scénářů požáru můžeme nahlížet ze dvou možných  hledisek 

lépe řečeno příslušných norem. Podle ČSN EN 13501-2 je požár popsán specifickými křivkami 

zohledňujícími „uvolňování tepla v čase“ (obr.5), které závisí zejména na charakteristickém 

požárním zatížení a na druhu hořlavých látek nacházejících se ve střeženém prostoru.           

ČSN EN 1991-1-2 pro určení scénáře požáru vychází z teplotní analýzy, která souvisí 

s charakterem návrhového požáru a zároveň rozlišuje možnost rozvoje požáru na celý požární 

úsek nebo jen jeho část tzv. lokální požár.  

 

   

Obrázek 5 - Požární scénáře dle ČSN EN 13501-2, [5] 
 

1.3.1 Požáry a rychlost uvolňování tepla 
Základní charakteristikou požáru je jeho velikost.  Pro kvantitativní vyjádření velikosti 

požáru se uvádí údaj množství uvolňování tepla (Heat Relase Rate).  Je to uvolněné teplo, které 

způsobuje zvýšení teploty okolních materiálů prostřednictvím radiačního a konvekčního toku. 

Výsledkem je určující míra spotřeby množství hořlavých materiálů v prostoru.  Z tohoto 

důvodu je  množství uvolněného tepla nejdůležitějším údajem charakterizujícím působení 

požáru, ať už na stavební konstrukce či vyskytující se materiály, popřípadě na člověka.  



 

 11 

Hodnoty uvolňování tepla se pohybují v rozsahu od několika kilowattů pro doutnající požáry až 

k několika megawattům pro požáry s celkovým vzplanutím prostoru (flashover). 

 

Požáry je také možné charakterizovat jejich intenzitou rozvoje. Obecně jsou stanoveny 

čtyři kategorie rozvoje požáru podle charakteristického času, kdy požár dosáhl hodnoty 

uvolněného tepla 1 MW: [16] 

 
� velmi rychlý  < 75 s 

� rychlý   75 - 150 s 

� střední  150 - 400 s 

� pomalý  > 600 s 

 
Rychlost uvolňování tepla lze vyjádřit vztahem: [21] 

 
2

6.10 







=

αt

t
Q  (1) 

kde: 

Q…..rychlost uvolňování tepla [W] 

t……čas 

tα…….doba potřebná k dosažení  rychlosti uvolněného tepla 1 MW 

 

 

Další požární charakteristiky již nemají tak stěžejní dopad na rozvoj požáru a s tím 

spojené požární nebezpečí (rizikem). Detaily procesu zapalování u plamenného hoření již 

nejsou tak charakteristické (důležité), protože jedině rychlost uvolňování tepla je specifická a 

vede k rizikovým stavům. U doutnajícího požáru je rychlost uvolňování tepla pomalá ve 

srovnání s počáteční fází zapalování, která je velmi dlouhá. 

 

Koncentrace toxických plynů a množství produkovaného aerosolu závisí na množství 

materiálu podílejících se na hoření a možném přístupu vzduchu. 

 

1.3.2 Lokální požáry  [22] 
 

Pro stanovení scénářů požáru ve výrobních prostorech je nejvhodnější využívat modelu 

„Lokálního požáru” z důvodu nepravděpodobného vzplanutí celého prostoru, požárního úseku. 

Je nutné však upozornit na skutečnost, že tento model je limitován dvěma podmínkami. A to: 
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� průměr požáru pro výpočet je omezen na hodnotu  D ≤ 10 m (S= 78,5 m2), 

� rychlost uvolňování tepla při požáru dosahuje maximálně hodnot 50 MW podle 

vztahu (1).  

 

Podle rozvoje požáru a výšky plamene vůči stropu rozlišujeme  dvě základní kategorie 

lokálních požárů: 

 

� plamen nedosahuje ke stropu  

� plamen dosahuje ke stropu 

1.3.3 Lokální požár s plameny nedosahujícími ke stropu  
 

Výpočet délky plamene Lf [m] závisí především na rychlosti uvolňování tepla Q [W] 

z požáru a průměru požáru D [m]. 

5

2

.0148,0.02,1 QDL f +−=             

  

2

1

.4










=

π
fiA

D  

  

kde: 

Afi …… plocha požáru [m2] 

 

f
fi RHR

t

t

A

2

310 








= α  

  

kde: 

RHRf …… maximální rychlost uvolňování tepla produkovaného z 1 m2 požáru 
řízeného povrchem [kW/m2]  

 

Hodnota maximální rychlosti uvolňování tepla je pro určité prostory vytipovaná 

v Eurokódu 1991-1-2 příloze E.2, popřípadě je možno zjistit tuto hodnotu pro specifické 

materiály z databází softwarů pro modelování požáru jako je například CFast nebo 
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propracovanější verze Fire Dynamics Simulator.  Také je možno  hodnoty určitých materiálů 

získat z databází organizací provádějící výzkumy a pokusy v požární oblasti. [17]  

 

Pokud plamen nezasahuje strop požárního úseku (Lf  <  H, viz obrázek 1), je teplota Θz 

v oblaku hořících plynů kolem svislé osy dána vztahem: 

900).(.25,020 3/5
0

3/2 ≤−+=Θ −zzQcZ   

5/2
0 .00524,0.02,1 QDz +−=  

  

kde: 

D ……průměr požáru [m] 

Q ……rychlost uvolňování tepla [W] 

Qc ….. konvenční část rychlosti uvolňování tepla, kde Qc = 0,8.Q 

z …… výška [m] podél osy plamene, pro kterou teplotu uvažujeme 

z0 ……virtuální počátek osy 

H ……vzdálenost [m] mezi zdrojem požáru a stropem 

 
Obrázek 6 - Lokální požár - plamen nedosahuje ke stropu 

 

 

1.3.4 Lokální požár s plameny dosahujícími ke stropu  
 

Schématické zobrazení lokálního požáru, kdy plamen dosahuje ke stropu posuzovaného 

požárního úseku (Lf ≥ H). 
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Obrázek 7 - Lokální požár - plamen dosahuje ke stropu 

 

kde: 

H ……vzdálenost [m] mezi stropem a zdrojem požáru 

r …… vodorovná vzdálenost [m] mezi svislou osou požáru a bodem stropu   
(např. umístění PBZ, pro který se počítá tepelný tok) 

Lh ….  vodorovná délka plamene [m] 

 

Pokud je splněna podmínka Lf ≥ H, tak se stanoví tepelný tok dopadající na jednotku 

povrchové plochy stropní konstrukce, tím pádem i na požárně bezpečnostní zařízení, jako 

celkový tepelný tok na jednotku povrchu h [W.m-2] podle vztahu: 

h* = 100 000                                                                         jestliže y ≤ 0,3 

h* = 136 300 až 121 000.y                            jestliže 0,3 ≤ y ≤ 1,0 

h* = 15 000.y-3,7                                                                    jestliže y ≥ 1,0 

kde: 

parametr 
zHL

zHr
y

h ′++
′++=  

 

Vodorovná délka plamene Lh [m] je dána vztahem: 

HQHL Hh −= ]).(.9,2[ 33,0*  

kde: 

Q*
h …… je bezrozměrný součinitel rychlosti uvolňování tepla vztažený na výšku H 

).10.11,1( 5/26

*

H

Q
Q H =   
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z´…… je svislá poloha virtuálního zdroje tepla [m] 

)(4,2 3/2*5/2*
DD QQDz −=′  při Q*

D < 1  

)1(4,2 5/2*
DQDz −=′  při Q*

D ≥ 1   

Q*
D …… součinitel uvolňování tepla vztažený na průměr D lokálního průřezu 

).10.11,1( 5/26

*

D

Q
Q D =   

 

Čistý teplený tok hnet dopadající na jednotku povrchové plochy stropu vystavené 

účinkům požáru je dán vztahem: 

( ) ( )[ ]44* 293273)20( −+ΘΦ−−Θ−= mfmmcnet hh σεεα  

 

kde: 

  

h* …… tepelný tok na jednotku plochy povrchu [Wm-2] 

αc …… součinitel přestupu tepla prouděním [Wm-2K-1] 

Θm ……teplota povrchu prvku [°C] 

Φ …… polohový faktor 

εm …… povrchová emisivita prvku 

εf …… emisivita požáru 

σ …… Stephan-Boltzmannova konstanta [5,67.10-8 W.m-2.K-4] 
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2 Kritéria ovliv ňující volbu hlásičů EPS 
 

2.1 Základní fyzikální a požárně technické charakteristiky látek v 

technologii  

Ve výrobních objektech se vyskytuje škála různorodých hořlavých látek a materiálů, 

které se liší vlastnostmi požárních parametrů. Druhy používaných a zpracovávaných látek jsou 

rozdílné a souvisí se zaměřením výrobního procesu.  

 

Jeden z hlavních mezníků pro výběr a instalaci automatických hlásičů EPS do 

výrobního prostoru je vyhodnocení provozované výrobní technologie z hlediska požárně 

technických charakteristik látek vyskytujících se uvnitř a vně technologie a následném 

stanovení fyzikálních parametrů požáru. Z požárně technických charakteristik je třeba mít na 

zřeteli teplotu vzplanutí, teplotu hoření, teplotu vznícení, oblast výbušnosti, teplotu 

samovznícení, teplotu žhnutí, výhřevnost a hustotu tepelného toku. Nejdůležitější fyzikální 

parametry, které požár provází jsou teplota, kouř a elektromagnetické záření. Znalost těchto 

vlastností nám umožní učinit si představu o tom, co všechno může ovlivnit hoření přítomných 

látek a jak se mění charakteristické projevy požáru (viz obr. 4).  

 

 
Obrázek 8 - Druh hoření a jeho charakteristiky, [11] 
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Požárně technické charakteristiky (dále jen PTCH)  látek jsou informace, které jsou 

potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku. PTCH 

můžeme brát jako konvenční veličiny, jejichž reprodukovatelnost závisí ve značné míře na 

kvalitě materiálu a pracovních podmínkách vyvolaných technologií. Jasné určení těchto 

vlastností usnadní návrh vhodných detekčních opatření proti vzniku požáru, resp. proti jeho 

účinkům. Stanovení požárně technických charakteristik je nelehkou záležitostí. U kapalných a 

plynných látek lze obecně tyto informace získat z bezpečnostních listů, popřípadě jiných zdrojů. 

Zjišťování informací pro hořlavé prachy již není tak jednoznačná. I přes množství databází a 

odborné literatury jsou PTCH u těchto látek spíše informativní. U hořlavých prachů PTCH 

vychází vždy z konkrétních technologií a manipulací s nimi.  

 
 Pro projevy požáru ve výrobních prostorech je charakteristické  množství vyvinutého 

tepla a kouře. Uvolněné teplo se při požáru z větší části vyzáří do okolí, zbytek přechází do 

nezahřátého, nehořícího materiálu. Teplo vyzářené do okolí ovlivňuje proudění vzduchu 

v místnosti a způsobuje jeho fluktuaci, která může být zdrojem detekce požáru. Druhou 

charakterickou složkou popisující požár v uzavřeném prostoru je kouř. Ten je tvořen pevnými, 

kapalnými a plynnými zplodinami hoření, které jsou unášeny horkým vzduchem a infiltrují  se 

tak do prostředí. Obsah pevných částic ovlivňuje hustotu kouře nebo také jeho průzračnost. 

Hustota kouře závisí na druhu látky, která hoří a na její schopnosti kouř vytvářet. Dále pak na 

intenzitě výměny plynů. Existence kouře při požáru, jeho teplota, hustota a složení, ovlivňuje 

detekci požáru s ohledem na stanovení citlivosti automatických hlásičů a jejich výběr. V tomto 

případě by se jednalo o jeden z typů kouřových hlásičů (opticko-kouřový, ionizační) s dalším 

rozhodováním podle podrobnějších charakteristik samotného kouře a prostředí (čisté, agresivní). 

Z charakteristik kouře jsou nejpodstatnější hmotnostní koncentrace aerosolu a dále velikost jeho 

částic. 

 

Pro spolehlivou detekci požáru a optimální volbu automatického hlásiče EPS se musí 

látky přítomné v technologickém procesu nebo skladované mimo něj vyhodnotit z hlediska 

chování za požáru. Zda jde o látky, které během požáru produkují: 

 

� kouř, páru  nebo jiný druh aerosolu,  

� tepelnou radiaci či plynné produkty, 

� elektromagnetické záření. 
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2.2 Výrobní technologie 

V naprosté většině technologických provozů je rozhodujícím faktorem protokol o 

stanovení vnějších vlivů (viz. kapitola 2.3.1). V protokolu jsou stanoveny všechny vlivy, 

kterými technologická výroba působí na hlásiče, a je nutno tyto vlivy respektovat při jejich 

návrhu.  

 

Podle druhu výroby se v prostorech mohou vyskytovat velká množství hořlavých látek, 

v řadě případů při vysoké teplotě a tlaku, což při havárii způsobuje charakteristický proces 

šíření požáru a požárních jevů. K havarijní situaci může dojít při narušení technologického 

procesu, nedodržení některého ze základních provozních parametrů (teplota, tlak, reakční 

rychlost, složení reakční směsi) nebo nezvládnutí průběhu chemických reakcí. Vzhledem ke 

specifickým podmínkám rozvoje požáru  a šíření požárních jevů u jednotlivých 

technologických zařízení není možné stanovit jednotný postup pro vhodnou volbu detekčních 

prvků. K výběru specifického detektoru se musí přistupovat případ od případu a posuzovat 

kritéria stanovená střeženým prostorem. Před volbou nejvhodnějšího druhu automatického 

hlásiče musí být jasně stanoven provozní (pracovní) režim technologie tzn. tlak, kterému budou 

látky vystaveny, teplota apod. Dále z látkového hlediska s jakým materiálem bude pracováno, 

jeho množství, hořlavost látek, skupenství, popřípadě jak bude s látkami manipulováno.  

 

Nejen  znalosti látek používaných v technologii, ale samotná technologická zařízení 

jsou dalším kritériem především pro rozmístění hlásičů. Uspořádání a prostorové rozmístění 

výrobní technologie ovlivňuje instalaci a v jisté míře i typ detektorů požáru. V mnoha 

výrobních procesech se vyskytují zařízení, která mohou mít vliv na jejich funkci. Jsou to 

především zařízení, která jsou zdrojem tepla nebo plynných produktů a tím působí na své okolí. 

Jako příklad bych uvedl pece, reaktory, turbíny, parovody a jiné. Nevhodným umístěním 

automatického hlásiče do jejich blízkosti bude pak reagovat na podněty, které se v provozu 

běžně vyskytují. Taková rozhodnutí můžeme označit za následný zdroj  výskytu nepopulárních 

klamných úkazů a jejich následná detekce  vede k hlášení planých poplachů. 

 

Jako další možnost, která by měla být brána v úvahu, je mechanické ovlivnění 

automatických hlásičů EPS. Průběh technologického procesu může způsobovat vibrace, které 

se přenášejí konstrukčními prvky k detektorům. Tím se narušuje citlivost detekčního systému, 

což může ve finále vést k jejich nefunkčnosti nebo poruše. Stanovení mechanického ovlivnění a 
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tedy působení vnějších vlivů pro elektrická zařízení vyskytujících se v provozu spadá pod 

kapitolu provozní podmínky (viz 2.3). 

 

U vnitřních obestavěných prostorů je nutno preferovat použití kouřových hlásičů. 

Důvodem je prioritní požadavek na včasné signalizování místa případného vzniku požáru. 

Kouřový hlásič  signalizuje prvotní průvodní jev, který vlastnímu požáru předchází, tedy kouř. 

Vývin kouře může probíhat po dlouhou dobu (až hodiny), než dojde ke vzplanutí hořlavého 

materiálu. Proto je nutno vždy nejprve vyčerpat všechny možnosti ze široké škály kouřových 

hlásičů různých výrobců. U kouřových hlásičů existují největší rozdíly jak ve schopnostech 

spolehlivě a včas detekovat ranný požár, tak převést měřenou veličinu na elektrickou a též ve 

schopnostech odolávat vnějším vlivům prostředí na provoz. 

 

V případě, že instalovaná technologie vylučuje možnost použití kouřových hlásičů, lze 

detekovat speciálními hlásiči buď plamen, nebo teplo. V obou případech je však již detekován 

projev vlastního požáru, který je v rychlém rozvoji, a proto přímé i následné škody prudce 

porostou. 

 

Pokud se jedná o ochranu objektu s běžnou technologií, kdy je tedy požadována 

ochrana celoprostorová, rozhodují pouze rozměry střežených prostorů. V takovém případě je 

však nutno respektovat prostorové členění jednotlivých místností. Jedná se zvláště o: 

� tvar stropu, 

� překlady a nosníky pod stropem, 

� šikmost střechy, 

� potrubí, 

� dlouhé nízké prostory apod. 

 
Seriozní výrobci vydávají projekční podklady regulující způsob nasazení hlásičů závislý 

na výše uvedených parametrech.  

 

V případě, že je v daném prostoru instalována technologie používaná často, lze využít 

ustálených, opakujících se řešení, z nichž některá jsou i rovnou upravená normou nebo 

vyhláškou, např.: 

� vysoké regály se skladovací výškou nad 8,5m, 

� podzemní garáže. 
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Při výběru hlásičů pro běžné uzavřené prostory, kde však komplikuje instalovaná 

technologie svými vlivy použití kouřových hlásičů, je nutno preferovat kouřové hlásiče 

s potřebnými vlastnostmi před plamennými a zvláště tepelnými hlásiči. Nejčastějšími 

aplikacemi jsou: 

� chladírny a mrazírny, 

� netemperované a neizolované skladovací haly, 

� kabelové kanály, 

� zauhlovací mosty v energetice, 

� potravinářské technologie s občasnými oplachy, 

� sklad chemikálií s nuceným větráním, 

� a mnoho dalších speciálních technologií. 

2.3 Provozní podmínky 

Při instalaci elektrického zařízení do kteréhokoli prostředí, ať už výrobního či 

nevýrobního, musí být stanoveny podmínky provozu. Tyto podmínky charakterizují vnější 

vlivy z hlediska možnosti ovlivnění elektrických zařízení a jejich použitelnosti. U 

automatických hlásičů EPS vyhodnocení provozních podmínek souvisí se stanovením 

fyzikálního parametru, který bude hlásičem sledován a vyhodnocován. 

 

Provozní podmínky jsou charakterizovány vnějšími vlivy, které se v daném prostoru 

mohou vyskytovat. Vnější vlivy stanovují kritéria v jakém prostředí bude zařízení pracovat, 

popřípadě, jak bude jeho funkce ovlivněna. Prostředí je určeno vlastnostmi okolí, které jsou 

vytvořeny okolím samotným, předměty, zařízením nebo používanou technologií v daném 

prostoru. Sledují se tito vnější činitelé: teplota okolí, vlhkost, nadmořská výška, přítomnost 

vodní masy, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, 

mechanické namáhání, výskyt flóry, výskyt fauny, přítomnost elektromagnetických, 

elektrostatických a ionizujících působení, sluneční záření, seismické účinky, četnost výskytu 

bouřek a pohyb vzduchu.  

 

Zohledněním všech těchto podmínek vyplývají požadavky na instalaci a ochranu 

elektrických zařízení. Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé 

vnější vlivy působí současně a jeden účinek může záviset na druhém, nebo mohou být účinky 

těchto vlivů vzájemně nezávislé. Zařízení je nutno podle vnějších vlivů volit nejen s ohledem 
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na řádnou funkci, ale také s ohledem na zajištění spolehlivosti. Podle toho musí být také před 

těmito vlivy zajištěna příslušná ochrana. [19]  

 

Stanovení ochrany před působením prostředí u automatických hlásičů EPS je stěžejní 

pro jejich funkci. Zejména vystavení hlásiče agresivnímu, prašnému nebo vlhkému prostředí 

znamená snížení citlivosti detekčního systému a naopak zvýšení rizika, že nebude ranný požár 

včas detekován. Automatické hlásiče určené k instalaci a  provozu v agresivních prostorech 

nebo prostorech s nebezpečím výbuchu musí být vyrobeny z takových materiálů, které 

odolávají těmto ztíženým podmínkám po celou dobu provozu. Pro tyto účely se při instalaci 

v různorodých výrobních provozech navrhuje krytí automatických hlásičů. Krytí je konstrukční 

opatření, které je součástí elektrického předmětu (v tomto případě automatického hlásiče EPS). 

 

            Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím 

ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.  

 

Označení druhu použitého stupně krytí je dáno znakem tzv. IP kódem  (IP xx), který se 

skládá ze dvou písmen a kombinací dvojice čísel. Čísla označují stupeň ochrany před vniknutím 

pevných těles (číslice 0-8)  a stupeň ochrany před vniknutím vody s nebezpečnými účinky 

(číslice 0-6). Automatické hlásiče podle použitého konstrukčního provedení a stupně krytí se 

mohou dělit na: 

 

�  „lehké“- krytí IP 40 - 44, jsou určeny pro vnitřní prostory objektů bez výskytu 

agresivních látek, 

� „těžké“– krytí IP 54 (IP 65), jsou určeny pro vnitřní prostory objektů bez 

výskytu agresivních látek. Jsou vhodné zejména do prostor, kde hrozí nebezpečí 

mechanického poškození. Některé jsou v provedení pro použití v prostředí s 

nebezpečím výbuchu. 

 

 V provozech, kde vzniká atmosféra s nebezpečím výbuchu plynů či prachů, je nutné 

použít variantu automatického hlásiče určeného pro tyto prostory. Při vyhotovení 

automatického hlásiče do provozů s nebezpečím výbuchu je  označení hlásiče doplněno 

značkou „Ex“. Detektory určené pro instalaci či funkci v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou 

vybavovány tzv. zenerovou bariérou. Tato ochranná  bariéra se používá jako rozhraní mezi 

prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Pracuje na principu 
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oddělení jiskrově bezpečných obvodů, které se uplatňují v prostředí s nebezpečím výbuchu od 

navazujících elektrických zařízení. Zamezuje toku nadlimitního množství nebezpečného napětí 

a proudu v jiskrově bezpečných obvodech. 

 

2.3.1 Protokol o vnějších vlivech 
Při zabezpečování objektu z hlediska požární ochrany tzn. projektování EPS a všech 

jejich komponentů je nutné pro každou místnost, přidružený nebo samostatný prostor s ohledem 

na určení vnějších vlivů stanovit jednotlivá prostředí s rozdílným charakterem a pro tyto 

prostory určit výskyt a třídu vnějšího vlivu. Obecně lze říci, že největší zatížení  vnějšími vlivy 

dopadá na koncové prvky tzn. automatické hlásiče EPS. 

 

Protokol vypracovává odborná komise složená z oprávněného předsedy a projektantů. 

V protokolu je zhodnocena řada podkladů o výrobním prostoru, zpracovávaných, vyráběných a 

skladovaných látkách, stavební dispozici, použitém systému na větrání atd. Na základě 

vyhodnocení těchto vlivů je možné zatřídit jednotlivá prostředí do tříd vnějších vlivů. 

 

Stěžejními dokumenty jsou dva předpisy ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51 

harmonizované s evropskými normami. Tyto dokumenty stanovují jaká je náročnost na prvky 

systému elektrické požární signalizace instalované v daném prostoru. 

 

Se zhoršujícími se podmínkami vnějších vlivů roste náročnost kladená na automatické 

hlásiče. Což se také bezpochyby odráží i v menším počtu výrobců a sortimentu použitelných 

zařízení. Ne všichni výrobci jsou schopni produkovat automatické hlásiče vyhovující 

požadavkům vnějších vlivů agresivních výrobních prostředí a zároveň spolehlivě transformovat 

fyzikální veličinu na elektrický impuls a vyhnout se riziku vzniku falešných poplachů. 

 

Nejfrekventovanějšími vlivy, se kterým se musí detektory požáru vyrovnat jsou: 

� teplota okolí     AA 

� atmosférické podmínky  AB 

� výskyt vody    AD 

� výskyt cizích pevných těles AE 

� výskyt korozivních látek AF 

� vliv nebezpečí požáru   BE2 

� vliv nebezpečí výbuchu  BE3 
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Vliv AA, AB 

Tyto vlivy působí současně a podle jejich vzájemné kombinace záleží, jak se bude 

pohybovat rosný bod. Je možné říci, že v komerční sféře mají největší základnu automatické 

hlásiče s opatřeními odolávajícími vlhkosti v propojení s teplotu, neboť vliv vodní páry nejvíce 

ovlivňuje výskyt falešného poplachu. 

 

Normově lze hranice teplot dělit od – 60 °C do +60 °C. Nejnižší možné teploty 

charakterizované působením vlivů AA popřípadě AB se mohou vyskytovat ve speciálních 

výrobách, hlubokomrazících prostorech. Jde o klima, které umožňuje hoření materiálů 

považující se za běžných podmínek za obtížně hořlavé. V těchto prostorech významně narušuje 

detekci hoření vysrážení vlhkosti a následné vytvoření námrazy na všech chladných materiálech 

a zařízeních, tedy i automatických detektorech. V takových prostorách se dává přednost 

nasávacím systémům s vyhříváním před bodovými detektory. Nejnižší hodnoty, za kterých jsou 

schopny detektory pracovat se pohybují od -25°C. V těchto prostorách lze také použít bodové 

kouřové hlásiče do nichž je aplikováno malé topné tělísko, které vlivem vyšší teploty  zaručí, že 

nebude nedocházet k jejich zamrzání při infiltraci vlhkého vzduchu z okolí. 

  

Vliv AD 

V provozech, kde se používá voda k oplachování, ostřiku nebo je pouze doprovodným 

jevem úklidu je prostředí charakterizováno vlivem AD pro výskyt vody. Jednotlivé úrovně 

intenzity vyskytující se vody jsou odstupňovány a klasifikovány příslušným IP kódem. Stěžejní 

u tohoto kódu je druhá číslice. Krom tohoto označení je doplněn o další důležitý údaj jakým je 

schopnost výrobku odolávat kondenzované vlhkosti. 

 

Vliv AE 

Vliv výskytu cizích pevných těles je podle jejich velikosti a intenzity působení popsán 

kódem AE a od něj se odvíjejícím požadovaným elektrickým krytím IP. Stěžejní u tohoto kódu 

je první číslice. 

 

Negativní působení nehořlavých prachů na samotné senzory automatických hlásičů se 

může projevovat v rozptylu světla, při kterém dochází jako u vlivu jiných stimulantů ke vzniku 

falešných poplachů. Další jev, který ovlivňuje zejména citlivost detektoru je nerovnoměrné 

usazování prachu jak na zdroji optického paprsku tak i na detekčním prvku. V jaké míře bude 

hlásič ovlivněn, hraje roli zejména velikost prachových části, ale i jejich barva. Při úplném 
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zastínění jednoho z výše zmiňovaných prvků detektoru dojde ke stavu trvalého poplachu a v 

tomto případě je nutné detektor vyčistit či vyměnit. Moderní analogové hlásiče mají schopnost 

tuto situaci řešit pomocí zabudovaných kompenzátorů prašnosti, které automaticky regulují 

vyhodnocovací parametry podle aktuálního stupně zaprášení. 

 

Je nutné si uvědomit, že použitelnost automatického kouřového hlásiče s rostoucí 

úrovní prašnosti není nekonečná. Při překročení určité úrovně prašnosti nastane situace, kdy je 

třeba volit vhodnější druh automatického hlásiče do tohoto prostředí jako např. hlásič teploty či 

plamene. 

 

Vliv AF 

Nesmíme se nechat zmást, když u detektorů požáru budeme hodnotit i vliv korozivních 

látek na jejich funkci a životnost. Jde především o jejich konstrukční řešení, které je z větší části 

u těchto zařízení řešeno plastovým provedením. Koroze kromě degradace kovů může 

způsobovat také degradaci plastů. Proto při výskytu příslušných chemikálií ve střeženém 

prostoru je nutné aplikovat detektory s kovovým pláštěm. 

 

U téměř všech uvedených vlivů (kromě vlivu BE3 nebezpečí výbuchu) je rozhodujícím 

kriteriem pro použití hlásičů elektrické krytí IP. 

 

U všech automatických hlásičů je nutno provést kontrolu, zda deklarované krytí 

výrobcem splňuje požadavky protokolu. Většina průměrných výrobků ve stupňujících se 

nárocích brzy nepostačuje. 

 

 Kvalitní výrobky ve standardním provedení disponují elektrickým krytím alespoň IP44 

s tím, že dalšími doplňky (sokly s průchodkami pro utěsnění kabelů, topnými tělísky a další 

mechanickou ochranou) zvyšují odolnost hlásičů  i vůči kondenzované vlhkosti a prachu. Proti 

vlivu prachu jsou hlásiče navíc chráněny automatickou korekcí citlivosti a dalších elektrických 

parametrů. 

 

Samostatnou problematikou je nasazení hlásičů v prostorech s nebezpečím výbuchu 

hořlavých plynů a par nebo hořlavých prachů. Zde nepostačí deklarování výrobce o možném 

použití, nýbrž musí být na každý výrobek (prvek v systému) vydán certifikát o možnosti použití.  

Tento certifikát vydává autorizovaná zkušebna. 
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Pro použití zařízení do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2) 

je nutno provést zatřídění zařízení dle několika parametrů. V každém prostoru je v závislosti na 

používaných látkách a způsobu výroby stanoven vliv, např. BE3N2 zóna 2 II BT4, kde: 

 

� zóna vyjadřuje pravděpodobnost přítomnosti nebezpečné koncentrace 

v rozsahu 0, 1, 2 (trvalá, možná, výjimečná), 

� římská číslice vyjadřuje druh provozu I, II (doly, povrchové provozy), 

� písmeno vyjadřuje skupinu vznícení s možností vniknutí plynu do hlásiče     

o definované velikosti molekuly (A, B, C), 

� písmeno T s číslicí vyjadřující teplotní třídu odpovídá maximální dovolené 

povrchové teplotě hlásiče v rozsahu T1-T6, na kterou se při provozu může 

hlásič ohřát, aniž by způsobil vznícení okolní plynné směsi se vzduchem. 

 

Další komplikací je obvykle ta skutečnost, že kromě vlivu BE3N2 je pravděpodobná 

kombinace s dalšími vlivy (vlhkost, koroze apod). Potom je nutno volit hlásiče z úzkého okruhu 

renomovaných výrobců. Při nevhodném použití hlásičů hrozí dvojí nebezpečí. Buď může nastat 

nevhodné použití hlásičů s neustálým hlášením tzv. falešných poplachů a nebo poruch. Nebo 

hlásič nebude schopen detekovat vůbec nic. 

 

V prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů (BE3N1) lze použít pouze hlásiče 

s pevným závěrem, což velmi limituje rozsah použitelných prvků. Kouřové hlásiče jsou proto 

vyloučeny a lze použít pouze plamenné nebo tepelné hlásiče. V prostoru s nebezpečím výbuchu 

výbušnin (BE3N3) lze použít pouze speciální schválené prvky.  

 

2.4 Vliv výšky místnosti na detekci 

V této kapitole jsou rozebrána kritéria spojená převážně s kouřovými automatickými 

hlásiči z důvodu největšího ovlivnění kouře jako detekčního parametru z hlediska transportu a 

dále jeho proměnné intenzity. 

  

Při návrhu vhodného druhu automatického hlásiče EPS vychází projektant ze znalostí 

chování kouře a tepla. Kouřová zóna nad hořícím materiálem se projevuje stoupajícím sloupem 

plynných zplodin, který je vyvoláván vznikajícím přirozeným vztlakem plynů (nárůst rozdílu 
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hustoty mezi lehkými plynnými produkty spalování a těžším okolním vzduchem). Se stoupající 

výškou nad požárem dochází vlivem přisávání okolního vzduchu k poklesu teploty v kouřové 

oblasti a současně k objemovému zvětšení kouřového "produktu". Dynamika rozvoje 

kouřových plynů je závislá na rychlosti uvolňování tepelné energie z hořících předmětů. Kouř a 

tepelná energie z požáru se hromadí zejména v horní horké vrstvě, která stoupá ke stropu 

stavebního objektu.  

 

Obecně se reakční doba u bodových kouřových hlásičů s rostoucí vzdáleností od 

ohniska požáru zvyšuje. To ovšem neplatí pro lineární opticko-kouřové hlásiče požáru, které 

jsou teoreticky nejvhodnější pro použití v prostorech s vysokými stropy. Ovšem pro 

nejspolehlivější zajištění takovýchto prostor je vhodné instalovat na strop doplňující hlásiče.  A 

to z důvodu očekávaného chování horní vrstvy kouře. Požáry obvykle vypuknou na úrovni 

podlahy.  Za této situace  dochází ke stoupání kouře dokud není jeho pohyb zahrazen stropní 

konstrukcí.  Typické pole kouře se formuje od ohniska požáru ke stropu do tvaru invertovaného 

kužele.  

 

Hustota kouřového pole může být ovlivněna intenzitou rozvoje požáru. Požáry, mající 

velkou rychlost hoření tzn. > 2 ms-1, produkují rovnoměrnější hustotu zplodin hoření nežli 

pomalu hořící požáry, u kterých může docházet k zřeďování kouře v horní vrstvě kouřového 

pole.  

 

V některých případech, zvláště u prostor s vysokými stropy, jsou lineární opticko-

kouřové hlásiče požáru citlivější na pomalu hořící nebo doutnající požáry než bodové 

detektory. A to z důvodu monitoringu celého kouřového pole procházejícím paprskem. Při 

stoupavé tendenci kouřových zplodin v prostorech s vysokými stropy může docházet u 

bodových detektorů kouře k infiltraci již zředěných zplodin hoření do měrné komory pod 

úrovní potřebné k aktivaci alarmu.  

 

I přes stoupavou tendenci plynných produktů hoření nemusí vždy dojít k jejich dosažení 

nejvyššího místa objektu, tedy stropní nebo střešní konstrukce. Kouř, který se při stoupání 

postupně ochlazuje, naráží na vrstvu teplého vzduchu, který se vyskytuje a drží pod střechou. 

Vrstva teplého vzduchu je dána hranicí tlakového rozhraní, která se vytváří při stabilním 

tepelném působení na střešní plášť nebo je dána teplotním rozložením vzduchu v budově. Tento 

jev je označován jako stratifikace neboli zvrstvení kouře. Za této situace jevy požáru při svém 
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pohybu naráží na tuto vrstvu, která jim brání ve stoupání. Zplodiny hoření a teplota, na které 

reagují čidla automatických hlásičů EPS nedosáhnou potřebných výšek nebo stupně prahových 

hodnot, čímž nedojde k detekci a následné signalizaci požáru. To je dáno zvrstvením teplého 

vzduchu v prostoru. 

 

 
Obrázek 9 - Vliv výšky hoření a druh hoření, [2] 
 
 

Zvrstvení nastává, pokud  kouř zahřátý doutnajícími nebo hořícími materiály má menší 

hustotu než chladnější okolní vzduch. Zplodiny hoření stoupají do chvíle než se vyrovnají 

teplotní rozdíly mezi horní vrstvou kouře a okolním vzduchem. Zvrstvení kouře  můžeme 

pozorovat v místech, kde je teplota vzduchu zvýšena např. pod stropní konstrukcí, zvláště tam 

kde funguje nedostatečné větrání.  U stropních či střešních konstrukcí tvořených skleněnou 

výplní musíme počítat s možností předzvrstvení kouře. Tento faktor převládá zejména v letních 

měsících a je závislý na intenzitě slunečního záření. Teplo vznikající pod skleněnou výplní 

vytváří  vícevrstvé hladiny vzduchu o různé teplotě již před vznikem požáru.  Hloubka teplé 

hladiny vzduchu se mění v závislosti na vnější teplotě a intenzitě slunečního záření 

dopadajícího na střešní konstrukci.  Teplo uvolněné požárem může tuto vrstvu tvořenou teplým 

vzduchem rozšířit, čímž se zvýší její hloubka (viz obr.10). [7] 

 

Teplo uvolněné vznikajícím požárem bude ovlivňovat výši vystoupivšího kouře v 

prostoru.  Rychlost uvolňování tepla se mění v závislosti na množství a druhu materiálu, který 

se účastní hoření. 
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Obrázek 10 - Zvrstvení kouře, [7]  
 
 

Před stanovením výšky, do které bude detektor umístěn je potřeba zvážit 

pravděpodobné  požární scénáře. Scénář by měl být zvažován nejen z hlediska běžných 

podmínek pro daný objekt, ale také na přechodných jevech jako je působení slunečního záření 

v letních měsících. 

 
Obecné limity pro bodové hlásiče požáru a jejich výškové umístění:  [11] 

 
� Kouřové hlásiče  12 m  
� Teplotní hlásiče  8 m 
� Plamenné hlásiče  45m 

 
 

2.5 Vliv výměny vzduchu  

Detekci požáru ovlivňují kritéria spojená s pohybem masy vzduchu. Jde především o  

rychlostní a tlakový profil, který je  vyvolán  větracími systémy. Automatické hlásiče EPS se 

mají navrhovat a instalovat tak, aby nedocházelo k jejich ovlivnění při spuštění systému na 

výměnu vzduchu a nebyla narušována jejich funkčnost. Ventilátory nebo vzduchotechnická 

zařízení můžou způsobovat velké cirkulace vzduchu, jejichž výsledkem je zředění případných 

zplodin hoření. Dojde ke smíchání kouře s čerstvým vzduchem, tím klesají vztlakové síly 

zplodin hoření a účinnost detekce požáru se redukuje. Ideální umístění detektorů požáru 

v kombinaci s vyústkami vzduchotechnického zařízení je do turbulentních zón mimo přímé 

působení proudů vzduchu. 
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Oblasti silného pohybu vzduchu představují zvláštní problém pro bodové kouřové 

detektory, protože šíření kouře se za běžných okolností nemusí projevit.  Intenzivní pohyb 

vzduchu může odnést částice kouře z měrné komory. Z tohoto důvodu jsou bodové hlásiče 

náchylnější k nedostatečné detekci požáru v prostorech s intenzivní výměnou vzduchu. Silný 

pohyb vzduchu nemá vůči lineárním opticko-kouřovým  hlásičům tak markantní účinek, 

proto jsou společně se systémy nasávání kouře obvykle více preferovány do těchto typů 

prostředí. Zvláštní pozornost musí být věnována nastavení citlivosti a parametrizaci bodového 

detektoru, kde rychlosti pohybu vzduchu převyšují 8,2 m.s-1 nebo pokud se vzduch 

v chráněném prostoru vymění více než 7,5krát za hodinu. [12]  

 

Systémy využívané v objektech na větrání či výměnu vzduchu jsou dvojího druhu. 

Klasický způsob je přirozené větrání, kdy se využívá pohybu vzduchu na základě rozdílu tlaku. 

Pro přirozené větrání jsou využívány otvory ve střešní konstrukci. U přirozeně větraných 

prostor je ideální umístit automatický hlásič EPS do blízkosti střešních světlíků, kterými 

dochází k výměně vzduchu. V jejich okolí je největší pohyb masy vzduchu a tím se detektorům  

rozšiřuje monitorovací rozhraní. 

 

Další možnost výměny vzduchu je za pomoci nuceného větrání, které pracuje na 

principu přetlaku či podtlaku. Nuceného větrání je dosaženo pomocí ventilátorů nebo 

vzduchotechnického zařízení. Při umisťování detektorů do blízkosti těchto zařízení musí být 

dbáno na to, aby detektory nebyly ovlivněny působením proudícího vzduchu. 

 

2.6 Vzduchotechnické rozvody 

Riziko aerodynamického transportu zplodin hoření spojené s infiltrací kouře do 

vzduchotechnických rozvodů a tím rozšíření projevů požáru na větší plochu stanovuje určitou 

nutnost chránit tyto systémy. S přihlédnutím k možnosti šíření projevů požáru nejen 

v otevřených prostorách výrobních objektů, ale také ve vzduchotechnických šachtách a 

rozvodech, se do hrdel těchto prvků instalují vzorkovací komory s automatickým kouřovým 

hlásičem. Komora je doplněna vzorkovací trubičkou pro přívod a zpětné proudění vzduchu. 

Celý systém tvoří by-pass pro proudění vzduchu s detekcí v komoře. Bez použití tohoto prvku 

mnohdy nelze spolehlivě a včasně detekovat ranné požáry. Potíž bývá s prosazením instalace 

tohoto prvku, neboť neexistuje závazný předpis pro jeho instalaci.  
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Je důležité si uvědomit, že systém pro monitorování vzduchotechnického potrubí 

v žádném případě nenahrazuje detekční systém pro monitorování místnosti, protože nutnost 

monitorování otevřených prostor musí být zaručena i při výpadku funkčnosti 

vzduchotechnického zařízení nebo jeho vypnutí. 

 

2.7 Střešní a stropní konstrukce 

Dynamika pohybu zplodin hoření a energie se projevuje stoupavou tendencí. Horní 

horká vrstva prostupuje prostorem až ke stropní konstrukci. Strop zabrání dalšímu stoupání a 

kouřové plyny se začnou pod stropem rozprostírat a šířit k ohraničujícím konstrukcím 

(nosníky, podhledy apod.). Při dosažení těchto konstrukcí se kouř obrací směrem k podlaze, 

avšak brzy naráží na hustší okolní vzduch a opět se proto obrací zpět ke stropu. Dochází k 

další indikaci chladnějšího vzduchu a kouřová vrstva se pod stropem ustálí do jednolitějšího 

útvaru, který postupně směrem k podlaze zaplňuje celý prostor. 

 

Při instalaci automatických hlásičů EPS na stropní nebo střešní konstrukce je nutné brát 

v úvahu jejich sklon a geometrii. Sklon střechy či stropu se promítá do rozmístění, počtu 

detektorů a do velikosti jejich monitorovací plochy. Z praktických důvodů není sklon stropu 

udáván ve stupních, ale je brán jako poměr mezi výškou a délkou. U rovných horizontálních 

konstrukcí se šíří jevy požáru kontinuálně a jejich pohyb není ovlivňován. Detekce požáru je 

okamžitá a proto rozmístění mezi hlásiči  může být větší.  

 

Jiná situace nastane, pokud jsou vodorovné konstrukce posazeny na nosnících či 

trámech. Hloubka a tvar vystupujícího nosného prvku vůči výšce monitorované místnosti je 

rozhodující pro rozmístění detektorů požáru. Jevy požáru postupující pod stropní konstrukcí 

jsou zablokovány. Hromadí se v jedné oblasti, dokud nedojde k ˝přetečení˝. Z tohoto důvodu je 

nutné zohlednit vzdálenost automatického hlásiče od těchto nosných prvků, aby nedošlo k jeho 

odstínění a zároveň zvážit možnost umístění automatického hlásiče do jednotlivých polí. 

 

U střešních konstrukcí, které mají vyšší sklon, směřují projevy požáru podél stavebních 

prvků k hřebenu střechy. Pokud není jejich pohyb nijak ovlivňován, vyskytují se v tomto místě 

projevy požáru nejintenzivněji. V nejvyšším místě střešní konstrukce lze předpokládat 

hromadění teplého vzduchu, což je způsobeno teplotním rozložením vzduchu v místnosti či 

teplotním slunečním působením na střešní plášť. Takováto vrstva teplého vzduchu částečně 
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nebo zcela zabraňuje zplodinám hoření vystoupat až ke střešní konstrukci, je proto nutné 

provést snížení automatických hlásičů od stropu jejich instalací na závěsech (obr. 11).  

 

 

 
Obrázek 11 - Zeslabení projevů požáru a druh hoření, [2] 
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3 Úvod do automatických hlásičů EPS 
 

Hlavním úkolem automatických hlásičů EPS je včasná  detekce požáru, tzn. získání 

výstrahy o nestandardních podmínkách probíhajících v prostředí již ve chvíli, kdy ještě nejsou 

jisté příznaky opravdového požáru a upozornění na vzniklou situaci spuštěním 

předprogramovaných funkcí. Požár může ohrozit životy lidí nebo může vést k materiálním 

škodám. Detektory díky včasné výstraze o požáru napomáhají minimalizovat tyto možné ztráty.  

 

Automatický hlásič požáru musí být schopen spolehlivě detekovat  minimálně jeden 

požární jev v jeho ranném stupni a upozornit na vznikající nebezpečí aktivací alarmu přes řídící 

jednotku. Díky stálému vývoji  modernizace v elektrotechnice se objevují modernější hlásiče 

požáru, které jsou schopny monitorovat a detekovat i několik požárních úkazů najednou.  Tyto 

hlásiče požáru obecně mají významně propracovanější systém detekce a jsou vysoce odolné 

vůči oklamání. 

 

Automatické hlásiče EPS napomáhají střežit chráněný prostor  před vznikem požáru  

neustálým měřením a vyhodnocováním fyzikálních parametrů daného prostoru. Tyto detektory 

snímají fyzikální veličiny, které jsou charakteristické při vzniku požáru a sledují překročení 

dané velikosti těchto fyzikálních vlastností nebo shodu průběhu s předem definovaným 

algoritmem. 

  

Výběr sledované fyzikální veličiny, kterou bude automatický hlásič vyhodnocovat 

z hlediska možnosti vzniku požáru, určíme z provozních podmínek střeženého prostoru. 

  

Smyslem projektování automatických hlásičů EPS je dosáhnout maximálního využití 

možností technického zařízení za minimálních ekonomických nákladů s přihlédnutím 

k předepsaným technickým normám a požadavkům investora. Ten má vždy zájem na tom, aby 

zařízení bylo technicky nejlepší, nejlevnější, nejspolehlivější, s nejdelší životností a nejnižšími 

provozními náklady. 
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3.1 Zpracování signálu 

Zdaleka nejefektivnější způsob, jak zlepšit identifikační spolehlivost hlásiče, je použití 

vysoce inteligentního systému pro zjišťování požárů, který je schopen rozlišit mezi klamným 

úkazem a skutečným požárem.  Nehledě na vysokou kvalitu senzoru, klíčovou roli při detekci 

požáru hraje zvolený inteligentní (rozhodovací) systém. A to zejména při zpracování a 

vyhodnocování signálů přicházejícího do senzoru.  

 

V dnešní době trh nabízí systémy na zjišťování požáru, ve kterých detektory reportují 

přijatý signál do řídící jednotky (ústředna EPS), která  je zodpovědná za jeho vyhodnocení.  

Moderní systémy zjišťování požárů téměř výhradně pracují na základě principu 

decentralizovaného zpracování dat.  Všechny naměřené signály jsou zpracovány přímo 

v detektoru a jen vyhodnocené výsledky jsou přenášeny do řídicí jednotky.   

 

Senzor v hlásiči nepřetržitě monitoruje prostředí a snímá okamžité hodnoty jednotlivých 

veličin, jako jsou množství kouřových částic v ovzduší nebo teplota prostředí. Ty převádí na 

elektrický signál. Tento spojitý (analogový) signál je následně upraven do digitální podoby na 

sérii binárních čísel. Informace zjištěné hlásiči jsou zpracovávány a vyhodnocovány pomocí 

detekčního algoritmu, který je uložen v mikroprocesoru hlásiče, a přenášeny s udáním místa 

jejich vzniku po komunikační lince  do ústředny EPS.  

 

3.2 Rozdělení automatických hlásičů EPS 

Automatické hlásiče EPS můžeme rozdělit podle určitých kritérií. Prvním z kritérií je 

dělení podle místa, ve kterém dochází k vyhodnocování fyzikálních parametrů na hlásiče 

"bodové"  a "lineární". Bodový hlásič je zařízení, které vyhodnocuje parametry požáru na 

jednom místě. Typickým příkladem jsou kouřové hlásiče případně hlásiče teploty. Lineární 

hlásič je zařízení, které vyhodnocuje parametry požáru podél určitého vymezeného prostoru. 

Příkladem jsou opticko-kouřové, lineární teplotní hlásiče a hlásiče se vzorkováním vzduchu.  

 

Bodové hlásiče při aplikaci v rozlehlých prostorech mohou teoreticky dosahovat 

maximální střežené plochy až  90 m2.  Maximální teoretická střežená plocha lineárním hlásičem  

může dosahovat až  1400 m2 Tyto maximální oblasti pokrytí pro bodové a lineární hlásiče jsou 
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jen všeobecným ustanovením a jsou rozdílné podle výrobce. Není tedy možné je aplikovat ve 

všech případech.  Závisí to především na požárním zatížení prostoru a dále na instalační výšce.  

 

Při podrobnějším roztřídění je možné automatické hlásiče EPS dále dělit podle fyzikální 

veličiny, kterou hlásiče sledují a případně vyhodnocují na hlásiče: [1] 

 

� Kouřové - vyhodnocují vznik požáru na základě zjišťování přítomnosti požárních 

aerosolů v ovzduší 

� Teplotní - vyhodnocují zvyšování teploty v prostoru 

� Vyzařování plamene - reagují na vyzařování plamene v určité části spektra nebo na 

určitých vlnových délkách 

� Speciální - např. ultrazvukové (stále ve vývoji, slabé komerční využití) 

 

 Dalším kritériem dělení automatických hlásičů EPS je dělení podle způsobu 

vyhodnocování změn fyzikálního parametru. A to na hlásiče: [1]  

 

� maximální - reagují na překročení nastavené mezní hodnoty sledovaného parametru 

� diferenciální - reagují na překročení rychlostní změny (gradientu) sledovaného 

parametru 

� kombinované - obsahují maximální i diferenciální část, reagují v případě reakce alespoň 

jedné z obou částí 

� inteligentní - hlásiče s vestavěnou „inteligencí“ vyhodnocení změn fyzikálního 

parametru 

 

Podle časového zpoždění reakce hlásiče na změnu fyzikálního parametru požáru 
můžeme hlásiče rozdělit na: [1] 
 

� hlásiče bez zpoždění - reagují bezprostředně po překročení mezní maximální případně 

diferenciální hodnoty 

� hlásiče se zpožděním - sledovaný parametr nebo rychlost jeho změny musí překračovat 

nastavenou limitní hodnotu po určitou dobu. Teprve potom hlásič reaguje - signalizuje 

požár. Doba zpoždění je někdy závislá na velikosti překročení příslušné limitní hodnoty 

sledovaného parametru. 
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4 Výběr automatického hlásiče EPS 
 

Ačkoli automatické hlásiče požáru reagují na kouř vznikající při požáru mohou také  

reagovat na širokou škálu nepožárních jevů.  Proto se také může stát, že i při signalizaci hlásiče 

nemusí vždy jít o požár 

 
U finálního rozhodování o nejvhodnějším typu automatického hlásiče pro dané prostory 

se musí zvážit mnoho faktorů. Od velikosti místnosti, výšky stropu, přítomnosti hořlavých 

materiálů a činnosti, které mohou způsobovat plané poplachy (jako např. používání obloukové 

svářečky v místnosti chráněné optickým hlásičem vyzařováním plamene v UV nebo viditelné 

oblasti světla), atd.  Je důležité upozornit na skutečnost, že ani plamenný ani teplotní hlásič 

nemůže detekovat kouř.  Mohou pouze reagovat na plamenné hoření nikoli na jeho počáteční 

fázi. 

 

4.1 Kouřové hlásiče 

Kouřové hlásiče rozlišujeme podle metod detekce na ionizační, opticko-kouřové a 

hlásiče zjišťující zplodiny hoření (např. CO), tyto se používají jen výjimečně. Jak hlásič kouře 

ionizační, tak hlásič opticko-kouřový mají dostatečně široký rozsah reakce, aby byly vhodné 

pro všeobecné použití. Existují však specifická rizika, pro která je každý typ hlásiče zvláště 

vhodný (nebo zvláště nevhodný). 

 

Pro upřesnění  kouřové  hlásiče detekují přítomnost částic, které se pohybují 

v prostoru hoření nebo jsou vyvolané jinými zdroji. Je nutné připomenout, že kouřové hlásiče 

nemohou detekovat produkty čistě hořících kapalin (např. alkoholů). Pokud je případný požár 

omezen jen na takovýto materiál a nejsou přítomny jiné hořlavé materiály, pak by měly být v 

takovém prostoru použito hlásičů teplot či plamene. 

 

4.1.1 Opticko-kouřové hlásiče 
Opticko-kouřový hlásič požáru využívá světlo jako detekční prostředek.  Rozeznáváme 

dva základní druhy opticko-kouřových hlásičů požáru: 

 

� Opticko-kouřové hlásiče pracující na principu rozptylu světla 

� Opticko-kouřové hlásiče pracující na principu absorpce světla 
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První typ se detekuje požár na základě rozptylu světla drobnými složkami kouře. Druhý typ 

detekuje požár na základě zeslabení světelného paprsku vyzařovaného mezi světelným 

emitorem a senzorem. 

 

4.1.2 Opticko-kouřové hlásiče rozptylu světla 
Opticko-kouřový hlásič rozptylu světla se skládá ze zdroje optického záření (nejčastěji 

IR) a světlocitlivého prvku. Princip detekce závisí na schopnosti rozptylu paprsku na drobných 

částicích kouře. Obecně je možné říci, že hlásiče kouře pracující na principu rozptýleného 

světla jsou citlivé na větší, opticky aktivní částice (4 – 10 µm), které jsou obsaženy v opticky 

hustých dýmech (např. z asfaltové lepenky, barexové koženky) a naopak jsou méně citlivé na 

malé částice vznikající při dokonalém hoření . 

 

Rozptyl samotný je komplexní interakce částic kouře s elektromagnetickým zářením, 

které zahrnuje několik faktorů včetně absorpce, odrazu, lomu, polarizace a difrakce.  Obrázek 

ukazuje zjednodušený pohled na to co se děje uvnitř  hlásiče požáru, když do komory vnikne 

aerosol. 

 
Obrázek 12 - Princip detekce požáru opticko–kouřovým hlásičem rozptylu světla, [12] 
 
 

Když je měrná komora  čistá (bez kouřových částic) světlo, které se šíří přímočaře ze 

světelného zdroje nedopadá na  světlocitlivý prvek. Tato část hlásiče je oddělena od vnějšího 

prostoru a je koncipována jako labyrint, který zabraňuje vniknutí světla svým temným 

bezodrazovým provedením a naopak umožňuje vniknutí aerosolu. Pokud dojde k vniknutí 

aerosolu do komory, dojde k lomu světelného paprsku na částicích kouře a světlo dopadá na 

světlocitlivý prvek nacházející se mimo osu světelného paprsku. Podle množství kouře, který 

vstupuje do komory se zvyšuje množství rozptýleného světla.  Pokud dopadá na světlocitlivý 

prvek předurčená koncentrace světla dojde ke spuštění poplachu. 
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Faktory ovlivňující množství rozptýleného světla jsou především  vlnová délka, 

intenzita světla a úhel rozptylu.  Dalším důležitým faktorem je velikost kouřových částic a 

jejich index lomu, tvar, reflektance a koncentrace.   

 

U většiny opticko-kouřových hlásičů je zdrojem světelného paprsku svítívá (LED) 

dioda emitující v infračervené (IR) oblasti.  Nejběžněji užívané LED diody pro tyto aplikace 

vysílají neviditelné IR záření o vlnové délce v rozsahu 880 nm - 940 nm.  Křemíkové fotodiody, 

které reagují velmi dobře na tyto vlnové délky  často slouží jako světlocitlivé prvky u opticko-

kouřových hlásičů požáru. Kromě LED diod u opticko-kouřových hlásičů  je také možné použít 

jako světelné zdroje různé druhy laserů. Laserový hlásič požáru má obecně vyšší citlivost než 

hlásiče využívající LED diod.  Před vyvinutím zvláštního vyhodnocovacího algoritmu pro 

laserové opticko-kouřové hlásiče požáru se tyto obvykle používaly jen ve velmi čistých 

prostředích (např. v čistý prostorech průmyslových závodů na polovodiče). 

 

4.1.3 Opticko-kouřové hlásiče absorpce světla 
Automatický opticko-kouřový hlásič pracující na principu absorpce  vyžaduje, aby 

zplodiny hoření  zablokovaly určitou část světelného paprsku přenášeného k senzoru. Jsou tedy 

citlivé k průměrné hodnotě koncentrace kouře po celé délce emitovaného optického paprsku.  

Kouř mezi světelným zdrojem a světelným čidlem zmenší nebo redukujte množství 

dopadajícího paprsku do optické soustavy hlásiče.  Jestli je světelný paprsek dostatečně 

utlumen o stanovenou hodnotu [%/m] (bývá nastavitelná v několika stupních), dojde po 

uplynutí časového zpoždění k signalizaci požáru. 

 

Opticko-kouřový hlásič pracující na principu absorpce světelného paprsku se skládá 

z vysílače optického paprsku  a  přijímače paprsku, což umožňuje monitorovat velmi rozsáhlý 

prostor.  Většina takovýchto detektorů používá jako zdroje světelného paprsku infračervené 

nebo laserové diody. Detektor absorpce paprsku znázorněn na obrázku níže je sestaven ze 

separátního zářiče a detektoru.  Mohou se také používat  kombinace  zářiče, který využívá 

samostatný pasivní reflektor.  Vzdálenost "L"  ve schématu může dosahovat až sta metrů v 

jednom systému. Tato metoda je vzhledem k vlnovým délkám IR záření vhodná pro detekci 

částic o průměru v rozmezí od 0,1 µm do 10 µm. 
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Obrázek 13 - Princip detekce založený na zeslabení paprsku, [13] 
 
 

Dříve často využívané lineární hlásiče kouře jsou dnes na ústupu. Pokles využitelnosti 

způsobují tyto skutečnosti: 

 

� nevýhodná cenová relace vůči bodovým kouřovým hlásičům nebo nasávacím systémům 

� malá odolnost vůči vnějším vlivům 

� malá tuhost konstrukcí nových hal a s tím spojený rozptyl paprsku 

� malá odolnost vůči elektrickým rušivým vlivům  

� členění hal na kouřové úseky 

� obtížná přístupnost pro servis. 

 
 

V praxi je citlivost opticko-kouřových hlásičů  dána hustotou kouře na délkovou 

jednotku. Tato hodnota odpovídá reakci daného detektoru, která je měřena v definovaném 

kouřovém tunelu s předem stanoveným zkušebním aerosolem dále rychlostí pohybu vzduchu a 

teplotou2.  Hustota kouře je definována jako "úroveň zeslabení paprsku".  

 

Úroveň zeslabení paprsku je možno vypočítat podle vztahu: [11] 

 

D = { 1 – (I/I
0
)
1/d 

} x 100 [%/m]        

 

 kde: 
 

D = úroveň zeslabení paprsku  

I
0 
= intenzita dopadajícího záření bez kouře 

                                                 
2 viz. EN 54 - 7 
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I =  intenzita dopadajícího záření při infiltraci kouře  

d = vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem  

 

4.1.4 Ionizační kouřový hlásič požáru  
Komora ionizačního hlásiče se skládá  ze dvou elektrod a radioaktivního zdroje. 

Nejběžněji se jako radioaktivního zdroje k ionizaci vzduchu mezi elektrodami využívá prvek 

zvaný Americium 241 (241 Am).  Intenzita záření vyvolaného 241 Am je velmi malá. Americium 

představuje alfa zářič s aktivitou v rozmezí od 12 kBq – 40 kBq. Radioaktivní zářič emituje 

částice, které při srážce s molekulami vzduchu vypuzují jejich elektrony. Kladně nabité ionty 

jsou přitahovány ke katodě, zatímco negativně nabité ionty jsou přitahovány k anodě. Tento děj 

vytváří ionizační proud, který je měřen elektronickým obvodem. Charakteristické rysy 

ionizačního detektoru ho předurčují pro detekci plamenného hoření, které se vyznačuje 

produkcí zplodin hoření o průměru v rozmezí 0,01 µm až  0,4 µm.  

 

Zplodiny hoření a jeho částice jsou hmotnostně i velikostně větší než ionizované 

molekuly vzduchu.  Při vniknutí aerosolu do měrné komory hlásiče dochází k interakci mezi 

ionty umožňujícími průtok proudu a částicemi kouře (obr. 14). Tím se sníží počet pohybujících 

se nabitých částic a dochází k poklesu protékajícího proudu mezi elektrodami v měrné komoře.  

Pokud dojde k poklesu hodnoty proudu pod limitní hranici dojde ke spuštění alarmu. 

 

 
Obrázek 14 - Princip ionizačního hlásiče, [11]  
 

Mimo aerosolu ovlivňují množství protékajícího proudu mezi elektrodami i změny 

vlhkosti a tlaku vzduchu. Pro kompenzaci těchto jevů se v praxi využívá dvoukomorových 

ionizačních hlásičů. 
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Dvoukomorový ionizační hlásič využívá závislosti dvou komor. Měrná komora je 

otevřená okolnímu prostředí. Je tedy ovlivňována částicemi kouře, vlhkostí a tlakem vzduchu. 

Referenční  komora  je částečně uzavřena vnějšímu okolí tzn., že nepropustí částice kouře, ale 

umožní průchod molekulám vzduchu a vodní páře a dále je ovlivnitelná  tlakem vzduchu. 

 

Elektronický obvod vyhodnocuje obě komory a srovnává jejich výstupy.  Pokud se 

vlhkost nebo tlak vzduchu mění v obou komorách stejně detektor na tyto změny nereaguje.  

Vniknutí aerosolu do měrné komory způsobí pokles protékajícího proudu zatímco proud 

referenční komory je stálý.  Výsledný rozdíl proudu je vyhodnocen elektrickým obvodem jako 

alarm. 

 

Z důvodu náročnosti likvidace radioaktivního zdroje v hlásičích a spolu s přísnými  

hygienickými pravidly pro provoz a servis jsou tyto hlásiče požáru na ústupu. 

 

4.1.5 Nasávací systémy 
Specifickým použitím kouřového hlásiče jsou tzv. nasávací systémy. Nasávací systémy 

se skládají z perforovaných trubek, přes které proudí vzduch k centrálnímu detektoru. Ten 

využívá k detekci dvou paprskovou závislost. Jako zdroj pohybu vzduchu slouží nasávací 

čerpadlo (obr. 15). Tyto systémy detekují požár na základě nepřetržitého přívodu vzorků 

vzduchu k automatickým hlásičům.  Na základě kvality vzorku vzduchu je vyhodnocován stav 

prostředí. Prostorově je možno tímto systémem zabezpečit plochu o velikosti maximálně 2000 

m2. Využívají se v prostorech, ve kterých by instalace bodových detektorů byla složitá nebo 

nákladná. Dále se mohou využít v prostorech s intenzivní výměnou vzduchu apod. 

 

 
Obrázek 15 - Princip detekce nasávacími systémy, [14] 
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Kouřové hlásiče použité u těchto systému pracují na principu nefelometru. Jejich 

výhodou je vysoká citlivost, která je v literatuře udávána mnohonásobně vyšší než u 

konvenčních hlásičů požáru. Obecně nefelometr udržuje vysokou citlivost detekce 

napříč  variabilním spektrem velikostí kouřových částic, případně druhů částic 

vyprodukovaných v určité fázi rozvoje požáru. Vysoká citlivost je požadována z důvodu včasné 

detekce částic zplodin hoření již při přehřátí materiálu (pyrolýzy) a dále z důvodu předcházení 

situacím jako je zřeďování kouře čistým vzduchem z prostoru. 

 

 

Obecně citlivost na kouř je u těchto systémů klasifikačně rozdělena na normální 

pohybující se v intervalu od 2 %/m, zvýšená pohybující se od 2 %/m - 0,8 %/m a vysoká dána 

hodnotami 0,8 %/m – 0,005 %/m.  

 

Citlivost pro tyto systémy je možno stanovit podle vztahu:[11] 

DPS
DP

DP
ASD N

N

S
S .=     

    kde: 
 

S
ASD 

= požadovaná citlivost nasávacího systému 

S
DP 

= citlivost v místě nasávání dána projektem 

N
DP 

= množství nasávacích bodů v potrubí  

N
DPS 

= přípustné množství kouře   

 
 

4.2 Teplotní hlásiče 

Teplotní hlásiče jsou považovány za hlásiče s nejmenší citlivostí vůči vyhodnocování 

fyzikálních parametrů požáru. Ačkoliv reagují nejpozději, jsou v některých případech 

s výhodou využívány, a to zejména v situacích, kdy „už nic jiného nefunguje“, a nebo ve 

zvláště agresivních provozních podmínkách. Platí pravidlo, že hlásič bude detekovat požár až 

v situaci, kdy plameny dosáhnou přibližně  jedné třetiny vzdálenosti ohniska požáru  ke 

stropu.  

 

Teplotní hlásiče jsou nezávislé na hustotě zplodin hoření a dalších charakteristických 

hodnotách vznikajících při požáru. Z tohoto důvodu jsou použitelné jen pro jednoduché 

aplikace s relativně nízkým požárním rizikem nebo pro prostředí, kde nelze použít kouřové 

hlásiče pro silné klamné jevy. 
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Nejběžnější typy  využívají primárně termoelektrické články3, které monitorují teplotu 

okolí a při překročení prahové hodnoty reagují spuštěním alarmu. V podstatě teplotní hlásiče 

mohou být buď elektronické nebo mechanické. Elektronické teplotní hlásiče  využívají 

termistor jako primární teplotní snímač.  Elektronické teplotní hlásiče obvykle mají přídavné 

vlastnosti jako ledkovou signalizaci, která  signalizuje řádný pohotovostní režim.  

 

 Mechanické teplotní hlásiče mohou být buď bimetalické nebo pneumatické. 

Bimetalické teplotní hlásiče využívají proužek, který se skládá ze dvou odlišných kovů. Když 

dojde k jeho zahřátí, proužek se deformuje a sepne kontakt.  Obecně jsou bimetalické teplotní 

hlásiče levnější. Pneumatické teplotní hlásiče využívají vzduchovou komoru, která je 

izolovaná tenkou přepážkou.  Když se zvýší teplota uvnitř komory dojde k expanzi vzduchu, 

který deformuje přepážku, čímž dojde k sepnutí elektronického kontaktu. Pneumatické 

detektory  se často používají v prostředí, kde se vyskytují agresivní vnější vlivy. 

 

  Teplotní hlásiče je možné dále rozdělit do dvou skupin, a to na maximální a 

diferenciální hlásiče.  

 

Diferenciální teplotní hlásiče detekují požár na základě rychlostní změny nárůstu teploty 

za jednotku času (°C/min) . Pokud dojde ke zvýšení teploty za jednotku času nad limitní 

hodnoty, automatický hlásič signalizuje alarm  Tento typ teplotního hlásiče může reagovat na 

nižší odezvy, než by bylo možné u maximálních teplotních hlásičů.  Signalizace poplachu může 

nastat, pokud  dojde ke zvýšení teploty o 6,7 – 8,3 °C stupně za minutu. Obecně jejich použití je 

vhodnější tam, kde je teplota okolí nízká nebo kolísá pomalu, kdežto teplotní hlásiče maximální 

je vhodnější využít v prostorech, kde okolní teplota kolísá rychleji v krátkých intervalech. 

 

Maximální teplotní hlásiče využívají k detekci požáru sledování teplotní hladiny v 

prostoru, která je následně porovnávána s předem stanovenou limitní hodnotou. Detektory pak 

reagují na překročení této limitní hodnoty spuštěním alarmu.  

 

Každý typ teplotního hlásiče má své výhody a nikdy nemůžeme říct, že jeden typ 

teplotního hlásiče by měl vždy být preferovaný namísto jiného.  Při umístění diferenciálního 

                                                 
3 prvek jehož odpor se mění s teplotou 
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teplotního hlásiče nad zařízením produkující teplo např. velkou pecí může docházet k 

signalizaci planých poplachů, při každém jejím otevření z důvodu přechodného působení tepla. 

Za těchto okolností by pravděpodobně byl nejlepší maximální teplotní hlásič. V praxi se proto 

používají teplotní hlásiče kombinované, které sdružují jak část termodiferenciální tak 

termomaximální.    

 

4.2.1 Teplotní hlásiče bodové 
Nejčastěji se používají jako kombinované, tj. sdružující systém maximální i 

diferenciální, které vyhodnocují překročení maximální teploty nebo překročení rychlosti 

nárůstu teploty. V současné době se nejčastěji používá pro jejich konstrukci principu 

založeného na měření teplot dvěma termistory. Prvý je volně přístupný pro okolní vzduch a 

druhý je pro zvýšení tepelné setrvačnosti uzavřen do tepelně izolovaného materiálu. Volně 

přístupný termistor slouží pro měření okolní teploty - část maximální. Diferenciální část je 

založena na měření teplotní diference mezi oběma termistory. Čím je rychlost zvyšování okolní 

teploty větší, tím se také vlivem rozdílné tepelné setrvačnosti zvětšuje rozdíl teplot mezi 

termistory a současně se zkracuje reakční doba diferenciální části. Výstupy maximální a 

diferenciální části jsou vedeny do součtového obvodu, jehož výstup ovládá klopný obvod. [1] 

 

 
Obrázek 16 - Blokové schéma kombinovaného teplotního hlásiče, [15] 

 

4.2.2 Teplotní hlásiče liniové 
Tyto hlásiče jsou vhodné zejména pro kabelové kanály, kabelové trasy, eskalátorové 

tunely apod. Jsou převážně tvořeny dvoužílým vodičem, který při překročení limitní teploty 

ztrácí svou izolační schopnost. Jejich výhodou je dostatečná klimatická odolnost. 

 

Liniové teplotní hlásiče se dělí na analogové, digitální a světlovodné. 
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U analogových hlásičů je izolace mezi vodiči tepelně závislá. Při zvýšení teploty dojde 

ke zvýšení vodivosti izolace a tuto změnu pak vyhodnotí elektronika hlásiče. Výhodou tohoto 

typu hlásiče je, že po ochlazení hlásiče jej lze znova použít.  

 

U digitálních hlásičů je mezi vodiči lehce tavitelná izolace. Při zvýšení teploty dojde k 

porušení izolace a následné signalizaci požáru. Nevýhodou tohoto typu je, že se po každé 

signalizaci požáru musí vyměnit celý hlásič.  

 

V současné době se již vyrábí i liniové hlásiče pracující na principu změny 

magnetických vlastností nebo optických vlastností světlovodů. Změny optických vlastností 

světlovodu jsou vyvolány jejich mechanickým namáháním. Konstrukčně se jedná o světlovod 

ze skelného vlákna, který je aramidovým vláknem svázán s paralelně vedeným válečkem ze 

speciálního materiálu s vhodnou tepelnou roztažností. Při zvýšení teploty dojde vlivem teplotní 

roztažnosti „připoutaného“ válečku k mechanickému namáhání světlovodu. To způsobí reflexe 

části laserového paprsku, vysílaného z vyhodnocovací jednotky, které vedou k jeho zeslabení. 

Reflexe a případně i útlum laserového paprsku jsou vyhodnocovány a na základě jejich změn je 

vyhodnocována požární situace. [1] 

 

4.2.3 Teplotní hlásiče lineární 
Teplotní hlásiče lineární vyhodnocují místní teplotní rozdíly projevující se rozdílnou 

hustotou a indexem lomu ve vzduchu pod stropem. Při požáru vzniká turbulentní proudění 

teplého vzduchu a u stropu se mísí. Při průchodu paprsku tímto prostředím vzniká náhodný 

rozptyl světla a dochází k jeho modulaci. Teplotní hlásič se skládá z vysílače IR paprsku a 

přijímače paprsku. Zeslabení paprsku na přijímači je vyhodnoceno jako „Požár“. Vysílaný IR 

paprsek může být buď kontinuální nebo impulsivní. Nevýhodou lineárního hlásiče je, že 

nerozezná promíchání vzduchu v místnosti s teplým vzduchem nebo se vzduchem studeným. 

Při větrání v zimním období nebo z důvodu turbulentního proudění v blízkosti topných těles 

může docházet ke klamným úkazům detekce.  
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4.3 Hlásiče plamene 

Hlásiče plamene jsou vhodné zejména pro monitoring velkých otevřených prostorů jako 

jsou sklady materiálů, hangáry i pro lokální sledování kritických prostorů, kde se požáry mohou 

rozšířit velmi rychle. Podmínkou spolehlivé detekce je však přímá viditelnost střeženého 

prostoru. V praxi se používají jen bodové hlásiče plamene. 

 
1 – čidlo, 2 – zesilovač,  3 – usměrňovač, 4 – zpožďovací obvod, 5 – klopný obvod 

 
Obrázek 17 - Blokové schéma hlásiče vyzařování plamene, [15] 

 
 

Optické hlásiče vyzařování plamene reagují na záření produkované při hoření.  

Detektory reagují na určité druhy záření ať již ultrafialové (UV), infračervené (IR) nebo 

viditelné světlo emitované plamenem. Energie uvolněná při plamenném hoření je cca z 0,4 % 

přeměněná na vyzařování v UV a viditelné oblasti a z 2 % – 20 % na vyzařování v IR oblasti 

spektra.  

 

Pro zvýšení odolnosti vůči rušivým elementům je vhodné aplikovat sledování 

spektrálních čar vyzařování CO2 a H2O vznikajících při hoření. Vyzařování při hoření za 

vzniku H2O v IR oblasti je 1,8; 2,7 a 6,3 µm a za vzniku CO2 v IR oblasti 2,8; 4,3 a15 µm. 

Většinou je totiž doprovodnou a velmi rušivou složkou při zjišťování vyzařování plamene 

sluneční záření. Jeho absorpce atmosférou je v UV oblasti 0,2 µm – 0,28 µm a v IR oblasti na 

2,8 µm – 4,4 µm.  

 

Pro spolehlivé odlišení záření emitované hořením od ostatních zdrojů například 

slunečního záření se používá detekce IR záření na dvou vlnových délkách. Přičemž při hoření 

se  na jedné vlnové délce vyskytuje lokální minimum (3,8 µm) a na druhé lokální maximum 

(4,3 µm), kdežto u slunečního záření dochází k opačným lokálním extrémům. Spektrum 

vyzařování většiny hořících materiálů je dostatečně širokopásmové, aby mohlo být detekováno 

jakýmkoliv hlásičem plamene. I přesto pro některé materiály je potřeba volit hlásič plamene, 

který je schopen reagovat na specifickou část vlnových délek spektra. Jde především o 
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anorganické materiály. Výběr UV, IR nebo viditelného optického hlásiče vyzařování plamene 

tedy závisí na typu materiálu,  který může hořet. S možností minimalizace planých poplachů se 

u těchto detektorů využívá nastavení frekvenčního rozsahu (5 – 20 Hz), což odpovídá záření 

plamene. Optické hlásiče vyzařování plamene reagují jen na vyzařování plamene, nikoli na 

zplodiny požáru. V případě, že hořlavé materiály produkují značné množství kouře, pak je 

preferován IR hlásič. To protože IR záření proniká kouřem, kdežto viditelné a UV záření je 

odstíněno nebo rozptýleno. 

 

Hlásiče vyzařování plamene musí být instalovány tak, aby střežená plocha ležela 

v kuželu zorného pole hlásiče. Senzor je totiž schopen detekovat plamen v maximálním 

vrcholovém úhlu 90 - 100°. S tím souvisí i umístění, kdy hlásič instalujeme na vrchol pomyslné 

krychle nebo kvádru.  Proto se tyto hlásiče neinstalují jen na strop, jako většina hlásičů, ale také 

do rohů a jiných míst. Při instalaci se musí také dbát na to, aby na hlásič nebylo směrováno jiné 

vyzařování např. přímé sluneční světlo, osvětlení, topné zařízení apod. Z tohoto důvodu jsou 

hlásiče vyzařování plamene víceméně nepoužitelné pro venkovní prostory nebo prostory, ve 

kterých se může vyskytovat záření v určené části spektra. 

 

4.3.1 Ultrafialové hlásiče plamene 
UV hlásiče vyzařování plamene reagují na elektromagnetickém záření emitované 

otevřeným plamenem v krátkovlnném rozmezí ultrafialového záření (přibližně 0,2 µm). 

 

 
Obrázek 18 - Princip UV hlásiče vyzařování plamene, [11]  
 

Vysoké napětí je přiváděno mezi katodu a anodou. Při dopadu UV paprsků na katodu 

dojde k emitování elektronů z jejího povrchu. Tyto elektrony při interakci s molekulami plynu 

v detekční trubičce způsobí  ionizaci, čímž začnou proudit elektrony od anody ke katodě.  



 

 47 

Výsledkem tohoto procesu je pozorovatelné zvýšení proudu, který je úměrný intenzitě 

dopadajícího ultrafialového záření vyzařovaného plamenem. 

  

UV hlásiče vyzařování plamene jsou schopny detekovat všechny typy otevřených 

požárů.  S vhodnými nastaveními citlivosti jsou také dostatečně odolné vůči slunečnímu 

svitu, zářivkám, jiskrovým výbojům atd. Přesto mohou silné zdroje UV záření jako elektrické 

svařování, rentgenové záření nebo záblesky způsobit plané poplachy.  U technologiích, které 

pracují s mazacími oleji, motorovou naftou a podobnými látkami je nutno zvážit nasazení UV 

detektorů, protože vrstva filmu, která se usadí na zorném poli  detektoru způsobí jeho 

zastínění. [18] 

 

4.3.2 IR hlásiče vyzařování plamene 
IR hlásiče vyzařování plamene využívají maximální intenzitu infračerveného-

aktivního záření z plynů hoření o vlnové délce přibližně 4,3 µm. Tyto plyny se vytvářejících 

v průběhu hoření uhlíkatých materiálů (emisní spektrum horkého CO2). 

 

 
Obrázek 19 - Princip IR plamenného hlásiče, [11] 
 
 

Záření z plamene je na hlásiči filtrováno přes infračervenou clonu a to takovým 

způsobem, že jen záření s vlnovou délkou v rozmezí 4 µm až 5µm jím prochází a je 

detekováno na pyroelektrickém senzoru. Tento senzor reaguje na změnu intenzity záření 

(energetická změna) a generuje elektrický proud úměrný této hodnotě. 

 
Infračervené hlásiče vyzařování plamene jsou vhodné pro detekci bezdýmných požárů 

kapalin a plynů stejně tak i pro požáry produkující zplodiny hoření organických materiálů 
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bohatých na uhlík jako dřevo, plasty, plyny a naftové produkty obsahující uhlíkatou složku.  

Požáry vyvolané čistými anorganickými materiály jako vodík, fosfor, sodík, hořčík nebo síra 

nejsou detekovatelné infračervenými detektory. Při požárech, kde dochází ke 

společnému hoření těchto skupin materiálů jako například obalových materiálů, tyto požáry 

jsou bezproblémově detekovány. IR detektory mohou být ovlivněny přítomností vody na 

zorném poli hlásiče, protože voda absorbuje a rozptyluje tepelnou energii požáru, čímž 

ovlivňuje citlivost hlásič. [18] 

 

4.4 Multisenzorové hlásiče 

Multisenzorový hlásič požáru je vybaven dvěma nebo více senzory jejichž signály jsou 

vhodně sdružené.  Jejich výhodou je, že mohou detekovat rozdílné požární jevy což umožňuje 

detekovat ranný požár efektivněji. V dnešní době trh nabízí multisenzorové hlásiče požáru 

v nepřeberných kombinacích senzorů kouře, tepla i plynu: 

   

� kouřové senzory (rozptýleného světla, absorbce, laseru, případně  ionizační),  

� tepelné senzory (maximální, diferenciální),  

� plynové senzory (CO, CO2).  

 

Nejčastěji používané multisenzorové detektory sdružují optický a teplotní senzor.  

Podstatou vývoje multisenzorových hlásičů požáru je problematický výběr nejvhodnějšího  

typu detektoru tak, aby obstojně detekoval požár a zároveň úspěšně odolával klamným jevům.   

 

4.5 Inteligentní automatické hlásiče 

Inteligentní systémy na detekci požárů mají určité výhody oproti konvekčním 

detektorům, protože obsahují rozhodovací algoritmy, které mohou kontrolovat poklesy hodnot 

v měrné komoře, kontrolovat systém a tak dále.  Tyto schopnosti představují: 

 

�  kompenzaci prašnosti 

�  kontrolu detektoru 

�  úpravu citlivost detektoru  

� automatický test detektoru 
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Kompenzace prašnosti je schopnost vyrovnat kolísání hodnot pro jednotlivé komory 

detektoru v průběhu času kvůli způsobenému usazování kontaminujících látek (prachu) v 

komoře detektoru.  Když se v měrné komoře usazuje prach a další kontaminující látky, dochází 

ke snížení rozdílu hranic mezi normální klidovou a prahovou úrovní alarmu (obr. 20). Jestliže je 

zaznamenán  pomalý a postupný růst této hodnoty, detektor je schopen si  přenastavit novou 

hodnotu úrovně pro "normální" stav.  Toto zajistí plynulou a přesnou reakci na případný požár a 

omezí vznik eventuálních planých poplachů. 

 

 
Obrázek 20 - Korekce citlivosti požáru v průběhu času, [13] 

 
 

Kontrola detektoru  je schopnost opakovaně snímat jednotlivý detektor, který 

momentálně signalizuje  poplachový stav.  Tato schopnost pomáhá eliminovat plané poplachy 

způsobené přechodnými jevy.  Může nastat situace, kdy je automatický hlásič EPS ovlivněn 

okolním prostředím. Jako modelovou situaci mohu uvést, kdy opticko-kouřový hlásič požáru je 

ovlivněn zábleskem z fotografické - ID kamery.  Pro pořízení obrazu tímto zařízením  je použit 

blesk kamery, který se přesně shoduje s vyhodnocovacím nastavením detektoru.  Následné 

rychlé zvýšení světelné intenzity dopadající na vnitřní světlocitlivý prvek vyvolá fiktivní 

signalizaci požáru.  Když bude použita funkce schopnosti ověření stavu hlásiče, pak by daný 

hlásič signalizující stav požár byl schopen tuto podmínku znovu ověřit během krátkého 

časového intervalu.  Systém EPS by měl rozhodnout, že šlo o přechodné hlášení způsobené 

vnějším prostředím a signál by měl být ignorován. 

 

Úprava citlivosti detektoru je schopnost  inteligentního systému EPS kontrolovat a 

upravit citlivost automatických hlásičů EPS nejlépe v časových intervalech. Například prahová 

úroveň alarmu může být přizpůsobena nižší citlivosti během pracovní doby, kdy je přítomno 
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mnoho lidí, a naopak zvýšena  na  citlivější prahovou úroveň mimo pracovní dobu.  Tento 

přístup přispěje k redukci počtu planých poplachů a zároveň bude poskytovat dostačující stupeň 

ochrany během provozu. 

 

Automatický test detektoru  spočívá v  automatickém testování adresovatelných hlásičů 

požáru za pomocí vystavení hlásičů fiktivním podmínkám alarmu a zároveň je sledována 

odezva z každé komory.  Toto testování zůstává v pozadí v průběhu dne nebo noci, aby byla 

zaručena funkčnost celého systému.  Pokud se vyskytnou nějaké problémy detektoru během 

daného automatického testu dojde k vyvolání varovné podmínky u inkriminovaného 

automatického hlásiče. 

 

4.6 Test EN 54 

 
Test EN 54 modelového požáru slouží jako důkaz , že detektory mají adekvátní citlivost 

na určité požární jevy.  Požární jevy jsou závisí na druhu hořlavého materiálu, které produkují 

aerosoly se specifickým spektrem. Podstoupení této zkoušky je povinné pro dosažení 

požadovaného schválení detektorů.  Tato zkouška je také často využívána pro testování 

odezvového chování detekčního systému. 

 

 
Obrázek 21 - Test EN 54 a jeho vlastnosti, [11] 
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4.6.1 Automatické hlásiče EPS a test požáru dle EN 54 
Zkušební požáry dle EN 54 jsou uměle vytvořené  "ideální" požáry, které se mohou jen 

zřídka vyskytovat v reálné situaci za reálných podmínek,  neboť skutečné požáry obvykle 

produkují směs několika druhů kouře (aerosolů).  Výhoda EN 54 testu spočívá v tom, že je 

schopen vytvářet opakovaně projevy požáru čímž umožňuje přesné srovnání mezi odezvovým 

chováním různých typů hlásičů nebo senzorů. 

 

 
Obrázek 22 - Odezvová reakce druhů automatických hlásičů na test EN 54, [11] 
 

Obrázek kvalitativně ukazuje základní odezvové schopnosti detektorů při reakci na test 

požáru EN 54.  Hlásič teploty nemůže reagovat na požár, u kterého nedochází k vytváření tepla   

(TF 2 a TF 3).  Návrh senzoru má dodatečný dopad na kvantitativní odezvové chování senzorů.  

Například odezvová  reakce opticko-kouřových hlásičů při TF 1 závisí na úhlu rozptylu. 
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5 Plané poplachy a jejich prevence 
 

Ačkoli většina automatických hlásičů EPS pracují spolehlivě v mnoha prostředích a 

situacích, přesto se nevyhnou  signalizaci planých a falešných poplachů. Často jsou oba termíny 

zaměňovány, ale ve skutečnosti nejsou stejné. Největší procento planých poplachů je vyvoláno 

diverzní činností v blízkosti hlásičů  požáru. Do jisté míry souvisí pravděpodobnost vzniku 

planého poplachu také na druhu použitého detekčního systému, zda se jedná  o systém EPS 

využívající automatické hlásiče  s kolektivní nebo individuální adresací. Je třeba vyzdvihnout 

systém s individuální adresací, který je díky inteligentním hlásičům schopen průběžně 

kontrolovat stav detektoru a podávat o něm zprávy, což napomáhá redukovat množství planých 

poplachů. 

 

Mezi plané poplachy je možné zahrnout projevy, které nejsou spojeny s kouřem a 

zplodinami hoření obecně jako je například vysokofrekvenční rušení, elektrické rušení a 

případné světelné záblesky.  Tyto vyjmenované úkazy je možné považovat  za původce planých 

poplachů, protože správně pracující vyhodnocovací detekční systém by na ně neměl reagovat.   

 

Falešný poplach je naopak způsoben ”neohrožujícím” kouřem nebo kouři podobným 

stimulantům  včetně cigaretového kouře, výfukových zplodin,  prachu, vysoké vlhkosti, 

kondenzace vodní páry, pylu, tepla produkovaného pecemi či dalšími tepelnými zdroji.  Jelikož 

detekční rámec správně fungujícího vyhodnocovacího systému může takové stimulanty 

obsahovat, nemluvíme o planém poplachu, ale o falešném, protože varování vyvolaná takovými 

stimulanty nejsou nezbytná. 

 

Spolu s výrobci, testovacími a jinak dotčenými organizacemi probíhá modernizace 

podmínek pro testování automatických hlásičů EPS za účelem zkvalitnění samotného produktu. 

Snahou je docílit  adekvátního výkonu ve skutečných prostředích.  Tyto organizace pravidelně 

přicházejí s novými a důkladnějšími testy ve snaze pomoci výrobcům k dosažení větší 

spolehlivosti  výkonu detektorů a vyhodnocovacího algoritmu. 

 

Dle mého názoru se nikdy nebudeme schopni v plné míře vyhnout   planým poplachům, 

protože nejsme schopni  odstranit nebo se jinak chránit před nepříznivými změnami prostředí, 

ve kterém je automatický hlásič požáru  instalován. Jako například před instalací nových 
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horkovzdušných pecí pod detektor nebo použití vysokofrekvenčních elektrických zařízení.  

Potrvá řadu let, než veškeré podněty způsobující plané poplachy budou alespoň z části 

zapracovány do detekčních podmínek a vyhodnocovacích algoritmů. Jedinou cestou k eliminaci 

planých poplachů, kterou můžeme podstoupit  je vyhodnotit pro monitorovaný prostor 

nejvhodnější typ automatického hlásiče, vytipovat nejvhodnější umístění a stanovit provozní 

kritéria daného prostoru (zákaz svařování, produkce výfukových plynů apod.).  

 

 
Velké množství planých a falešných poplachů signalizovaných automatickými hlásiči 

požáru a identifikačními systémy (ústředna EPS) mohou vést k situaci, kdy bude nahlíženo na 

veškeré alarmy jako na plané poplachy a skutečný poplach bude ignorován. Pokud je převzato 

varovné hlášení, při nesčetném množství planých či falešných poplachů, většinou se to řeší 

resetováním systému. Stalo se již několik případů, kdy obsluha systému EPS selhala 

v přiměřené reakci na tato hlášení (nedošlo k ověření zdroje poplachu) a došlo k újmám na 

životech a majetku.   

 

5.1 Příčiny planých poplachů 

Plané poplachy od automatických hlásičů EPS mohou vznikat z různých příčin. 

S většinou lze počítat a vyhnout se jim při podrobném a pečlivém projektování. Plané poplachy 

mohou vznikat víceméně od všech druhů automatických hlásičů – hlásiče kouře, hlásiče teplot a 

plamene. 

 

Typické případy planých poplachů : 
 

� výskyt prachu nebo jiných stimulantů  v samotném hlásiči,  

� vnější vlivy jako extrémně vysoké teploty, prach či plamen v blízkosti hlásičů, 

� vandalství nebo úmyslné jednání, 

� chyby při používání systému, 

� zařízení  je vadné nebo není řádně servisováno, 

� hlásiče požáru jsou nevhodně umístěny, 

� akumulované teplo při nedostatečné ventilaci, 

� mechanické a elektrické poruchy, 

� automatické hlásiče jsou špatně navrženy z hlediska užívání monitorovaného 

prostoru. 
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5.1.1 Kouřové hlásiče 
Kouřové hlásiče požáru reagují na kouř a jemu charakteristicky podobné částice  jako je 

například prach, vlákna, pára či kondenzace ve vzduchu. Tyto všechny stimuly se mohou 

vyskytovat při běžných činnostech nebo na základě neobvyklých extrému prostředí. 

 

Plané poplachy signalizované kouřovými hlásiči požáru jsou často způsobené: 

 

� otevřeným hořením, 

� svařováním, pájením a podobnými aktivitami, 

� drobným hmyzem, 

� párou, prachem a podobnými stimuly, 

� nedostatečnou údržbou. 

 

U lineárních kouřových hlásičů se mohou vyskytovat plané poplachy, pokud jsou 

paprsky nahodile zastíněny. Nemusí však vždy jít jen o lidskou chybu je možné, že clonění 

může způsobovat i poletující ptactvo. Lineární kouřové hlásiče jsou dále náchylné na falešné 

reakce, pokud jsou vystaveny intenzivnějším světelným zdrojům (sluneční svit, fotografický 

blesk). 

 

Ionizační kouřové hlásiče jsou nadměrně citlivé na aerosoly tvořené drobnými částicemi 

jako naftové výfukové plyny nebo výpary z pecí s odtahem zplodin hoření. Jejich funkce může 

být také ovlivněna rychlým prouděním vzduchu pokud jsou instalovány do míst s intenzivní 

výměnou vzduchu. V neposlední řadě tyto hlásiče zatěžuje vlhkost. Zejména pak, pokud byly 

znečištěny látkami absorbující vodu. 

 

5.1.2 Hlásiče teplot 
Hlásiče teplot se obecně používají v kotelnách a podobných prostorech, kde kouřové 

hlásiče mohou být příliš citlivé a náchylné k planým poplachům.  Jsou nastaveny na 

očekávanou teplotní úroveň pro danou chráněnou oblast a signalizují alarm, pokud se teplota 

zvýší nad očekávanou úroveň.   

 

Plané poplachy mohou být způsobeny extrémními teplotami v chráněné oblasti nebo 

náhlým zvýšením  teploty. Extrémní nárůst teploty může být vyvolán od záření pro vytápění 
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prostoru, průmyslovými procesy nebo slunečním svitem. Poplachům je možné předejít instalací 

hlásiče s adekvátním nastavením teploty vůči charakteru střeženého prostoru případně 

dovybavení hlásiče krytem zabraňujícím slunečnímu svitu.  

 

Plané poplachy pocházející od hlásičů teplot diferenciálních mohou být způsobeny 

rychlým zvýšením teploty k běžným pokojovým podmínkám. Tato situace může nastat při 

změně teplotního režimu, kdy při otevření provozních vrat je hlásič vystaven  vlivu nízkých 

venkovních teplot a následným oteplením prostoru při jejich uzavření. Pokud je tato situace 

možná neměl by se do tohoto prostoru instalovat hlásič s diferenciální reakcí. 

 

5.1.3 Hlásiče plamene 
Ultrafialové hlásiče plamene mohou vedle ultrafialového záření emitované plamenem 

reagovat na zdroje osvětlení, ionizující záření, ultrafialové, křemíkové a halogenové lampy, 

pokud není v detekčním systému samotného automatického hlásiče popřípadě ústředny EPS 

obsažen algoritmus, který vylučuje reakce na tyto podněty. Případné  zdroje UV záření stačí 

odstínit od těla hlásiče klasickým okenním sklem.    

 

Infračervené hlásiče plamene pracují na principu detekce fluktuující složky 

infračerveného záření při požáru. Mohou být ale ovlivněny stálými zdroji infračerveného záření 

jako jsou velmi horké povrchy materiálů nebo předmětů, pokud se toto stálé světlo transformuje 

na modulované např. při činnosti vrtulového větráku. Naopak jsou imunní  vůči ovlivnění 

slunečním zářením, při doplněné podmínce detekce modulace záření plamene probíhající  ve 

frekvenčním rozsahu 5 Hz až 20 Hz. 
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6  Algoritmus volby automatického hlásiče EPS 
 

Postup podle následujícího algoritmu je možné uplatnit jen pro systémy EPS 

s individuální adresací. Vstupní podmínkou je nutnost instalace systému EPS v objektu 

vycházející z kodexů norem a závazně právních předpisů (ČSN 730804, kde z ekonomického 

rizika vyplývá požadavek na požárně bezpečnostní zařízení), případně požadavků pojišťovny 

nebo samotného investora. 

 

Při specifikaci druhu hlásiče je třeba vycházet z charakteristiky prostoru, který se má 

vybavit detektory požáru. Zda se jedná o  prostory venkovní nebo vnitřní. Prostory venkovní 

jsou charakteristické otevřenou plochou, kde mohou působit atmosférické vlivy především vítr, 

sluneční záření apod. Vnitřní prostory jsou charakteristické stavebními konstrukcemi s 

obvodovým pláštěm, který zabraňuje působení atmosférickým vlivům a udržuje tak stálé 

klimatické podmínky prostoru.  

 

Bližší určení druhu hlásiče vychází z  PCH látek vyskytujících se v objektu. 

Rozhodující PTCH jsou výhřevnost [MJ/kg], hustota tepelného toku [kW/m2] a celkový výkon 

požáru [W]. Při nedostupnosti PTCH doporučuji provést zkoušku reakce materiálu na oheň, ze 

které vychází klasifikace výrobků: 

 

� produkce kouře (parametr SMOGRA s1, s2, s3)
4,  

� produkce tepla (parametr FIGRA). 
 

U materiálů produkujících značné množství kouře tzn. jsou klasifikovány parametry s2, 

s3  pro detekci ranného požáru jsou nejvhodnější kouřové hlásiče. Pokud je materiál 

klasifikován parametrem s1 je nutno zvážit možnost jiného typu detektoru. Tento postup platí 

pro stavební výrobky.  

 

U materiálů charakterizujících požární zatížení prostoru je možné stanovit množství 

uvolněného kouře z výhřevnosti materiálu přes celkové množství uvolněného tepla při požáru.  

Tento postup nelze uplatnit pro chemicky čisté látky, které hoří bez vzniku zplodin hoření 

(např.  líh). 
                                                 
4 s1 : SMOGRA ≤ 30 m3/s, materiály na bázi celulózy; s2: SMOGRA 180 ≤ m3/s, převážně materiály na bázi dřeva; 
s3: SMOGRA > 180 m3/s, převážně plastové materiály;[23] 
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Pro včasnou detekci vznikajícího požáru jsou nejvhodnější kouřové hlásiče z důvodu 

brzké reakce na projevy hoření. Existují však technologie, ve kterých kouřový hlásič použít 

nelze. Pak zbývá možnost volby mezi speciálními hlásiči (plamenným, teplotním). 

 

Bodové automatické hlásiče kouře jsou převážně limitovány světlou výškou prostoru a 

vzduchotechnickým systémem. Pokud v prostoru dochází k intenzivní výměně vzduchu 

(>  7,5krát/h) nebo světlá výška prostoru přesahuje 12 m je nutno volit lineární hlásiče nebo 

nasávací systémy. U lineárních hlásičů kouře je potřeba zvážit možnost rozptylu paprsku mimo 

optickou soustavu přijímače z důvodů malé tuhosti použitých stavebních konstrukcí. Jako další 

limitující prvek pro lineární hlásiče je dělení prostorů do kouřových sekcí, což vychází 

z požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

Při zabezpečování prostor s hořlavými kapalinami je nutná volba pro hlásiče vyzařování 

plamene. Pro tyto hlásiče je limitujícím prvkem viditelnost do prostoru. IR hlásič plamene má 

výhodu oproti UV hlásiči z důvodu schopnosti odrazu  infračerveného záření od kovových 

povrchů. Tudíž viditelnost nemusí být vždy přímá a IR hlásič je schopen detekovat IR záření na 

základě odrazu. UV hlásiče plamene je nutné vyloučit z prostor, kde se vyskytují silné klamné 

jevy jako rentgenové záření, elektrické svařování a technologie rozstřikující motorovou naftu či 

mazací oleje. IR hlásiče je nutné vyloučit z prostor, kde se vyskytuje voda ve formě mlhy (ta 

absorbuje a rozptyluje tepelnou energii požáru). 

 

Teplotní hlásiče požáru se využívají u technologií, ve kterých se vyskytuje otevřený 

plamen, kouř a jemu podobné stimulanty. Lineární teplotní hlásiče se používají k ochraně 

průběžných prostor zejména u kolektorů a pro lokální ochranu točivých prvků dopravníkových 

pásů. Kombinované teplotní hlásiče bodové lze využít v ostatních  případech.  

 

Po výběru nejvhodnějšího druhu automatického hlásiče je nutné vyhodnotit vnější vlivy 

působící v prostoru. Protokol o určení vnějších vlivů je stanoven na základě normy 

ČSN  33 2000-3, ve které se vyhodnocují faktory prostředí (viz kapitola 2.3.1) . V návaznosti 

na klasifikaci vnějších vlivů dle protokolu je nutné stanovit pro automatický hlásič požáru 

odpovídající stupeň ochrany (IP, EX). Vedle stupně ochrany hraje důležitou roli i vlhkost a 

teplota prostředí (atmosférické podmínky) označována zkratkou vnějšího vlivu AB. A to 

zejména z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti na automatických hlásičích, která způsobuje 
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jejich nefunkčnost. To platí převážně v místech, kde se stálá teplota prostoru pohybuje pod    

5 °C.  Pro omezení tohoto jevu je vhodné použití topných tělisek v těle hlásiče.  
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+++   Kouřové hlásiče 
 
       Jdi na 1A 

UV / IR 
 Jdi na  2A 

Teplotní hlásiče 
 
      Jdi na 3A 
 

Požadovat popis technologie 
(protokol o vnějších vlivech) 

Automatický hlásič 

Vnitřní 

+++   

+++   

+++   

 

Jsou stanoveny 
vnější vlivy? 

Látky produkující  při 
hoření převážně kouř (SBI 

test s2, s3)? 

Venkovní 

+++   

Dostupnost 
PTCH? 

Technologie s hořlavými 
kapalinami, čistě hořícími 

látkami? 

Technologie produkující 
páru, kouř, plamen? 

Provést zkoušku 
reakce materiálu 
na oheň 

   Technologie vnitřní  
č       či venkovní? 

Volit zařízení 
s odpovídající krytím (IP, EX)  

 

Vnější vlivy 

Nutnost EPS 
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Vypnuto Zapnuto 

1 A 

Scénáře požáru 

VZT 

Lineární hlásiče 
Nasávací systémy 

Lineární hlásiče 
Nasávací systémy 

Silné klamné jevy 

Automatický hlásič 
          požáru 

+++   Jdi na 
3A 

+++   

+++   

+++   

+++   

Možnost kumulace 
teplého vzduchu pod 

stropem?  

Možnost výskytu 
prachu či jiných 

stimulantů?  

Intenzivní výměna 
vzduchu v prosotru? 

( > 7,5krát / h ) 

Dosahují zplodiny 
hoření ke stropu? 

Malá tuhost 
konstrukcí ( ocelový 

nosný systém)? 

Bodový hlásič 
Konstrukční systém 

Nasávací systémy 
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2 A 

PTCH materiálu 

IR hlásič UV hlásič 

Prostorové řešení 
místnosti 

Technologie 

IR hlásič 

+++   

+++   

+++   

+++   

+++   Technologie s rozstřikovanou 
motorovou naftou či 

mazacími oleji? 

Technologie s el. 
svařováním či 
X-zářením? 

Přímá viditelnost 
na celý prostor? 

Hoří pouze 
anorganické láky 
(F,Na, Mg, S)? 

Mohou se účastnit 
hoření  látky 
obsahující C? 

+++   Možnost 
výskytu vody 
v prostoru? 

UV hlásič 
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3 A 

Technologie 

+++   
 Speciální technologie 
(nadzemní kolektory, 

točivé prvky 
dopravníkových pásů)? 

Teplotní hlásič lineární 
Kombinovaný teplotní hlásič 
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Závěr 
 

Automatický hlásič požáru musí být schopen včas a spolehlivě reagovat  minimálně na  

jeden z požárních jevů, které jsou v daném  střeženém prostoru předpokládány. Jako výchozí 

automatický hlásič požáru by měl být zvažován kouřový detektor z důvodu včasného odhalení 

ranného hoření. Teprve v případě, že používaná technologie vylučuje možnost aplikace 

kouřového hlásiče z důvodů výskytu nepožárních jevů nebo z důvodu přítomnosti čistých 

chemických látek, hořících bez vývinu kouře, je nutné volit mezi plamenným a teplotním 

detektorem. Působení nepožárních jevů  negativně ovlivňuje identifikační schopnost hlásiče. 

Dopad ovlivnění může být minimalizován  zohledněním podmínek jako je správné umístění, 

vhodné nastavení citlivosti detektoru, intenzita větrání prostoru nebo konstrukční řešení 

výrobního objektu.  

 

Při výběru nejvhodnějšího typu hlásiče požáru hraje důležitou roli také ekonomická 

stránka věci, zvláště když investor a dodavatel systému EPS považují za rozhodující cenu, a 

mnohdy až následně samotné požární zatížení určeného prostoru.   

 

Pro projektanta navrhujícího automatické hlásiče, schopné bezporuchového provozu a 

spolehlivého převodu měřené fyzikální veličiny na elektrickou, je nutná znalost více systémů. 

Porovnáním technických parametrů jednotlivých prvků od všech dostupných výrobců lze 

vyloučit nevhodné použití hlásičů. Zde je projektant těchto zařízení jedinou avšak plně 

zodpovědnou osobou garantující spolehlivou funkčnost systému a za své rozhodnutí nese 

veškerou zodpovědnost. Projektant má navíc povinnost odolat ujišťování dovozců zařízení, že 

jimi nabízené zboží je nejvhodnější, neboť je i nejlevnější.  

 

Při nedostatku informací o materiálech a látkách vyskytujících se ve střeženém prostoru 

doporučuji pro správné vyhodnocení vhodného typu automatického hlásiče provést 

experimentální měření a pozorování chování reprezentativních materiálu při hoření. Tím se 

předejde riziku vyprojektování nevhodného systému, který by ve finální fázi neplnil svou funkci 

a nedetekoval případný požár. 

 
Pro ověření spolehlivosti algoritmu po závěrečném vyprojektování celého systému 

doporučuji zvolit vhodné funkční zkoušky, které by odhalily případné nedostatky voleného 

postupu nebo naopak potvrdily správnost řešení volby druhu automatického hlásiče EPS. 
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ÚVOD 
Tento protokol byl stanoven na základě nynějších znalostí objektu. Pokud budou některé údaje 

modifikovány je třeba tento protokol upřesnit. 

 

POPIS  
V prostoru haly v místnosti číslo 1.21 budou uskladněny hořlavé přípravky. Jedná se o dále 

uvedené látky: 

 
Braunoderm 
Braunol 
Helimatic  
Cleaner enzymatic  
Helimatic Cleaner neutral  
Helimatic disinfectant  
Helipur 
Helipur H plus N  
Hexaquart plus  
Meliseptol rapid 
Melisept SF  
Promanun N  
Quatohex  
Softa-Man  
Softasept N  
Stabimed  
Tiutol KF  
Tiutol Superfici 
 

 
ROZHODNUTÍ 
 

Třídy vnějších vlivů jsou stanoveny ve smyslu normy ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-

551, kdy podle jejího článku 512.2.4 je určeno kdy je lze s ohledem na ně považovat za 

normální a není proto nutno pro ně vypracovávat protokol.V dalším textu se proto uvádějí jen 

prostory (místnosti) umístěné v hale a uvedené vpředu protokolu, které nemají jednoznačné 

vnější vlivy normální a které nelze pro ten který prostor za normální považovat a je nutno je 

zohlednit, nebo provést taková opatření, která vnější vliv normální podmiňují. Dle ČSN 33 

2000-3 čl. 320N3 a dle IEC ČSN 60079-10. 

 

Pokud jsou v místnostech použity sádrokartonové desky je třeba, aby byly ověřeny od 

autorizované osoby (v souladu se zákonem 22/1997 Sb.) do stupně hořlavosti A. 

Pokud tomu tak nebude a zařízení bude uloženo v hořlavých podkladech a na nich, je třeba, aby 

instalace vyhověla normě ČSN 33 2312. Pro daný projekt se počítá s tím, že dodavatel toto 

potvrzení má. 
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Číslo prostoru 1.NP 1.21 
 
Účel prostoru Sklad hořlavých přípravků (15-25° C) 
 
321 Prostředí s povahou Výskyt, třída vnějšího vlivu 
321.1 Teplota okolí                                                                      AA AA 
321.2 Atmosférické podmínky v okolí                                         AB AB 5 
321.3 Nadmořská výška                                                               AC AC 1 
321.4 Výskyt vody                                                                       AD AD 1 
321.5 Výskyt cizích pevných těles                                               AE AE 1 
321.6 Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek                    AF AF 1 
321.7.1 Ráz                                                                                      AG AG 1 
321.7.2 Vibrace                                                                               AH AH 1 
321.8 Výskyt rostlinstva nebo plísní                                            AK AK 1 
321.9 Výskyt živočichů                                                                AL AL 1 

321.10 
Elektromagnetická, elektrostatická nebo                           AM 
ionizující působení 

AM 1 

321.11 Sluneční záření                                                                   AN AN 1 
321.12 Seismické účinky                                                                AP AP 1 
321.13 Bouřková činnost                                                               AQ AQ 1 
321.14 Pohyb vzduchu                                                                   AR AR 1 
321.15 Vítr                                                                                      AS AS nevyskytuje se 
322 V užití s povahou  
322.1 Schopnost osob                                                                   BA BA 1 
322.3 Dotyk osob s potenciálem země                                         BC BC 2 
322.4 Podmínky úniku v případě nebezpečí                                BD BD 1 
322.5 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných                     BE  

látek 
BE 3 N 2 

323 Konstrukce budov s povahou  
323.1 Stavební materiály                                                              CA CA 1 
323.2 Konstrukce budovy                                                             CB CB 1 
    
 
 

Elektro zařízení bude provedeno dle ČSN EN 6009-10 
 

V tomto prostoru se uvažuje stupeň nebezpečí výbuchu 1, IIB/T2 
 
Kolem vývodu odvětrávacího výfuku z této místnosti nad střechu budovy se uvažuje do 2,5 m 

stupeň nebezpečí výbuchu 1, IIB/T2. Kolem vývodů ventilátorů umístěných při podlaze a ústících do 

volného prostoru se uvažuje nad nimi do výšky 1 m pásmo s nebezpečím výbuchu 2, IIA/T2. Kolem 

nich pak stejné pásmo do vzdálenosti 2 m všemi směry, kdy dolní výška pásma je ukončena rostlým 

venkovním terénem. 
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Tabulka C.l- Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů - Část 1: Seznam hořlavých látek a charakteristik 
    

 
 
Závod: Diplomová práce 2. a 3. etapa  

 
Výkres č: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Hořlavá látka  LEL Těkavost 1)    
Č. Název Složení Bod 

vzplanutí °C 
Kg/m3 obj.% Tlap 

par 
20 °C 
kPa 

Bod 
vatru °C 

Relativní 
hustota 
plynů 
nebo par 

Teplota 
vznícení 

°C 

Skupina 
a 
teplotní 
třída 

Další odp. 
Informace 
a 
poznámky 

1 Propan  -104  1,70   1,56 470 IIA/T1  
2 Etanol  12  3,30   1,59 363 IIA/T2  
            
            
            
 2) Normálně se uvádí tlak nas.par, avšak v případě, že není znám, používá se bod varu (viz 4.4 1 d)  
 3) IIBT3 
 
 
 

 


