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ANOTACE 

 

ŠČOTKOVÁ, P. Residenční sprinklery. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 

 

Klí čová slova: residenční sprinklery, NFPA 13D, NFPA 13R, technické požadavky, 

zásobování vodou, residenční objekty, statistika požárovosti 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavedení residenčních sprinklerů. V úvodu 

jsou nastíněny důležité mezníky ve vývoji sprinklerového zařízení. Část práce je věnována 

statistice požárovosti v residenčních objektech. Práce se z velké části věnuje projekčním 

předpisům pro residenční sprinklerové zařízení, především NFPA 13D a NFPA 13R. V práci 

jsou také uvedeny výhody residenčních sprinklerů, problémy s jejich instalací a ekonomické 

náklady. Cílem diplomové práce je představit residenční sprinklery a zjistit možnost aplikace 

v České republice. 

 

 

 

ANNOTATION 

 

ŠČOTKOVÁ, P. Residential sprinklers. Diploma work. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering, 2010. 

 

Keywords: residential sprinklers, NFPA 13D, NFPA 13R, technical requirements, water 

supply, residential buildings, fire statistics 

 

This diploma work deals with the introduction of residential sprinklers. Preliminary there are 

performed important points in the development of sprinkler system. A part of the work is 

attends to fire statistics in residential buildings. Major part of this work devotes to standards 

of residential sprinkler system, especially NFPA 13D and NFPA 13R. There are also benefits 

of residential sprinklers, problems with the installation and economic costs in the work. The 

purpose of this work is to introduce the residential sprinklers and to establish the possibility of 

application in the Czech Republic. 
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Úvod 

 

V České republice i ve světě umírá při požárech nejvíce osob v domácnostech. Domácností 

jsou myšleny rodinné, bytové a rekreační objekty. Jako první se začali o ochranu domácností 

zajímat v USA, kde je velký podíl dřevostaveb, u kterých jsou následky fatální. Nejdříve na 

ochranu osob začali používat zařízení autonomní detekce a signalizace. Ale toto zařízení 

slouží jen pro upozornění na vzniklý požár. Děti, starší osoby, osoby se zdravotním 

postižením a osoby pod vlivem alkoholu a omamných látek nedokáží rychle reagovat na 

signalizaci hlásičů požáru. Počet usmrcených osob se tedy významně nesnížil. Proto se v USA 

začali zabývat použitím sprinklerového zařízení i v domácnostech. Vytvořili residenční 

sprinklery, které mají oproti standardním sprinklerům určité úlevy, aby bylo residenční 

sprinklerové zařízení dostupné.  

 

V České republice není zaveden přesný termín pro označení sprinklerů na ochranu lidských 

životů v budovách pro bydlení a ubytování, protože odborníci se ještě nedohodli na vhodném 

překladu. Nejčastěji se ale používá  pojem residenční sprinklery1, který pochází z anglického 

spojení Residential sprinklers. Jedná se o vodní sprinklerové zařízení, které slouží na ochranu 

budov pro bydlení a ubytování.  

 

Diplomová práce je členěna na několika částí. Na začátku je představen stručný přehled 

historického vývoje sprinklerového zařízení. Významnou kapitolu tvoří zahraniční statistika 

požárovosti v domácnostech, ze které vychází první předpis pro navrhování residenčních 

sprinklerů NFPA 13D - Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-

Family Dwellings and Manufactured Homes. Ze statistiky vyplývá, které místnosti je třeba 

residenčním sprinklerovým zařízením chránit, a jaké jsou nejběžnější iniciační zdroje požáru. 

Velká část diplomové práce se věnuje projekčním předpisům pro residenční sprinklery, jejich 

technickým požadavkům, způsobu zásobování vodou a v samostatné kapitole je také uvedeno 

srovnání předpisů pro projektování residenčních sprinklerů v jednotlivých státech. V práci 

jsou zmíněny přednosti residenčních sprinklerů pro jednotky požární ochrany, pro pojišťovny 

a samozřejmě také pro uživatele. Jsou zde také znázorněny rozdíly v parametrech požáru, 

který je či není ovlivněn instalovaným residenčním sprinklerovým zařízením. V závěru práce 
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jsou uvedeny požární zkoušky ve vzorových pokojích, kde je znázorněna účinnost sprinklerů 

a možné následky požáru, který nebyl ovlivněn sprinklerovým zařízením.  

 

V České republice není doposud zavedena ochrana lidských životů pomocí sprinklerového 

zařízení, přitom statistiky požárovosti České republiky ukazují vysoké procento úmrtnosti 

právě při požárech v domácnostech. Proto cílem diplomové práce je představit residenční 

sprinklery, jejich přednosti a zjistit možnost uplatnění residenčních sprinklerů v našich 

podmínkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1  Pojem residenční sprinklery jsem diskutovala s předním českým odborníkem v oblasti SHZ, Ing. Pavlem 

Rybářem 
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Rešerše 

 

Odborníci v zahraničí se věnují problematice ochrany lidských životů pomocí residenčních 

sprinklerů. Provádí požární zkoušky, aby zjistili jejich účinnost a optimalizovali jejich funkci. 

U nás zatím o residenčních sprinklerech nebyla napsána žádna publikace ani články. Jen 

okrajově se o residenčních sprinklerech zmiňuje ve své publikaci Ing. Pavel Rybář.  

 

Automatic Sprinkler Systems Handbook. Ninth Edition. NFPA, Quincy, Massachusetts: 

Dubay, Ch.,  2002 . No.: 13HB02. ISBN: 0-87765-549-9. 

Tato publikace  obsahuje tři hlavní části. Jednotlivé části tvoří předpisy NFPA 13 - Standard 

for the Installations of Sprinkler Systems, NFPA 13D - Standard for the Installation of 

Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes, 

NFPA 13R - Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up 

to and Including Four Stories in Height. Předpisy obsahují výklady termínů, požadavky na 

zařízení, jednotlivé komponenty zařízení, návrh umístění, zásobování vodou, podmínky 

instalace atd. Součástí publikace jsou i výkladové poznámky a komentáře pro lepší pochopení 

jednotlivých článků předpisů. 

 

RYBÁŘ, P. Sprinklerová hasicí zařízení. Praha, 1992. 224 s. Knižnice požární ochrany. 

Tato publikace dává ucelený přehled o funkci sprinklerového systému a věnuje se také 

problematice projektování podle v té době platných předpisů. Autor se zaměřuje na návrh 

určitého typu zařízení ve vybraných typech objektů, jako např. rodinné domy, hotely, 

nemocnice, kulturní památky, podzemní garáže. Další část věnuje autor studii účinnosti, 

spolehlivosti zařízení a vedení statistiky. 

 

MADRZYKOWSKI, D.  Rewiew of Residential Sprinkler Systems: Research and 

Standards. National Fire Sprinkler Association, Jan 2002 [online]. 

URL<http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/fire03/PDF/f0 3084.pdf> [cit. 2010-04-01] 

Článek poskytuje přehled o důvodech vzniku residenčních sprinklerů podložených mnoha 

statistickými údaji. Velká část se věnuje vývoji předpisů NFPA 13D a NFPA 13R na základě 

provedených požárních zkoušek. V článku jsou také nastíněny podmínky na zkoušení 

sprinklerů dle zkušebního předpisu  UL 1626 a výsledky provedeného pokusu ve městě 

Scottsdale.   
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1. Stručný přehled historie sprinklerového zařízení 

 

Počátek sprinklerového zařízení spadá do 1. poloviny 19. století, kdy bylo poprvé instalováno 

v Anglii a USA. Objevila se potřeba vytvořit zařízení pro protipožární ochranu budov, které 

by se aktivovalo samostatně a fungovalo bez zásahu člověka. Nejednalo se však o zařízení, 

které známe dnes. Princip byl  podstatně jednodušší, ale splňoval tehdejší požadavky na 

ochranu budov proti požáru a snižoval škody, které by mohl požár způsobit. Původní záměr 

byl chránit průmyslové objekty. 

 

Jako první zařízení na hašení se používalo děrované potrubí [30]. Nevýhodu děrovaného 

potrubí bylo, že se voda přiváděla na celou chráněnou plochu a nejen na místo, kde vznikl 

požár. Další nevýhodou byla i problematická údržba potrubí. Proto byla v 2. polovině 

19. století vynalezena sprinklerová hlavice. Existuje mnoho druhů sprinklerových hlavic 

založených na různých principech otevření. Mezi nejvýznamnější vynálezce, kteří se 

zasloužili o vývoj sprinklerových hlavic, patří A. Stewart Harrison, Henry S. Parmelee 

a Frederrick Grinnell. Frederrick Grinnell také vyvinul sprinkler se skleněným ventilem (Obr. 

1). Grinnellova sprinklerová hlavice se skleněným ventilem byla také první hlavicí, která 

připomínala sprinklery používající se v dnešní době [29]. 

 

 

Obr. 1 - Grinnellův sprinkler se skleněným ventilem z roku 1890 [24] 

 

Vedle Grinnellových sprinklerových hlavic se zařadil Taylorův řídící ventil (Obr. 2) mezi 

nejdůležitější prvky ve vývoji sprinklerového systému [30].  
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Obr. 2 - První řídící ventil vynalezený R. Dowsonem a J. Taylorem v roce 1888 [31] 

 

Dalším zlepšením byl vynález suchého řídícího ventilu, který se dal použít v nevytápěných 

budovách, kde se často stávalo, že během zimních měsíců zůstalo sprinklerové zařízení 

zavřené, aby se předešlo zamrznutí vody a následnému popraskání potrubí. 

 

Během dlouhodobého užívání sprinklerového zařízení se ukázalo, že je toto zařízení efektivní 

a spolehlivé. Existuje mnoho studií, které dokazují úspěšnost minimálně 90 % [3].  V pozdější 

době se objevila možnost chránit sprinklerovým zařízením kromě majetku také lidské životy. 

Podle různých statistik se odhaduje [3], že více než 75 % úmrtí se stane právě v objektech pro 

bydlení. 

 

Institut „National Institute of Science and Technology“ poukázal na fakt, že by mohlo snížit 

úmrtí při požárech až o 82 %, kdyby bylo sprinklerové zařízení instalované ve všech 

budovách pro bydlení [10]. Tento institut také předložil návrh, že by bylo příhodné rozšířit 

informace o výhodách instalace sprinklerového zařízení. A to, že tyto zařízení neslouží pouze 

pro ochranu života osob, ale samozřejmě také majetku.  

 

 

 



 

  6 

2. Statistika požárovosti v domácnostech 

 

Aby bylo možné používat residenční sprinklerové zařízení, je třeba provést statistiku 

požárovosti v objektech pro bydlení. Je vhodné zjistit, které místnosti jsou požáry nejčastěji 

zasaženy, kde dochází k největšímu úmrtí osob a jaké jsou iniciační zdroje požárů. Abychom 

porozuměli možnému průběhu vzniku a rozvoje požáru ve stavebním objektu, potřebujeme 

nashromáždit a analyzovat data z proběhlých požárů. 

 

2.1 Mezinárodní statistika 

 

Nebezpečí požárů v domácnostech se charakterizuje nejen podle místa vzniku požáru, ale také 

podle počtu zranění a úmrtí osob v místnostech (Obr. 3). Z grafu můžeme vyčíst, že téměř 

50 % všech požárů v domácnostech vznikne buď v obývacím pokoji, ložnici nebo kuchyni. 

Téměř 80 % úmrtí a přes 70 % zranění se stane právě v již zmíněných pokojích. Analýzou 

těchto údajů se došlo k závěru, které místnosti by bylo vhodné opatřit residenčním 

sprinklerovým zařízením. Graf (Obr. 4) ukazuje porovnání počtu požárů podle místností 

vzniku požáru.  
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Obr. 3 - Počet požárů a jejich následky [23] 
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Obr. 4 - Srovnání počtu požárů v jednotlivých místnostech [23] 

 

 

Následující graf (Obr. 5) představuje materiály, od nichž se nejběžněji začíná šířit požár. 

Nejčastější formy šíření požáru jsou nábytek a ložní prádlo. Další graf (Obr. 6) ukazuje 

nejběžnější zdroje tepla způsobující požár. Nejvyšší procento z těchto zdrojů zaujímá 

cigaretový nedopalek. Mezi časté zdroje tepla způsobující požár dále patří zařízení pro 

vytápění, používaní otevřeného ohně v domácnostech nebo přechodový odpor a přetížení 

elektrického zařízení. Veškeré výše uvedené informace mohou napomoci vyhodnotit největší 

riziko požáru v domácnostech.  
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Obr. 5 - Materiály, od nichž se nejčastěji začíná šířit požár (formy šíření požáru) [23] 
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Obr. 6 - Zdroje tepla způsobující požár [23] 

 

Počet zranění a úmrtí osob ovlivňuje také jejich věk (Obr. 7). V tomto grafu je prezentován 

počet mrtvých při požárech na milion obyvatel v daném věkovém rozsahu. Z grafu vyplývá, 

že nejohroženější skupinou jsou děti do 4 let a osoby starší 60ti let.  Právě u druhé zmíněné 

skupiny se riziko výrazně zvyšuje s věkem. Evakuace těchto vysoce rizikových skupin je 

zpravidla závislá na pomoci jiných osob. A právě zde se jeví logické chránit životy osob 

pomocí sprinklerového zařízení. 
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Obr. 7 - Počet úmrtí při požárech na milion obyvatel dle věku  [23] 

 

Instalace residenčních sprinklerů by byla užitečná i pro ochranu zasahujících hasičů. Graf 

(Obr. 8) znázorňuje, že právě při hašení požárů v domácnostech zemře nejvíce hasičů (údaje 

z roku 1998, USA). Další graf (Obr. 9) dokonce ukazuje, že 73 % všech zranění hasičů se 

stane právě při hašení požárů v budovách pro bydlení a ubytování.  
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Obr. 8 - Počet usmrcených hasičů v závislosti na místě zásahu v roce 1998 [23] 
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Obr. 9 - Počet zraněných hasičů v závislosti na místě zásahu v roce 1998 [23] 

 

V USA existuje organizační jednotka ministerstva USA pro federální krizové řízení 

a bezpečnost The United States Fire Administration (USFA). Jejím posláním je starat se 

o solidní základ prevence, připravenost a akceschopnost tím, že poskytuje místním hasičským 

a pohotovostním službám vedení na národní úrovni. USFA provedla v letech 1979 až 1992 
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studii úmrtí při požáru ve čtrnácti vyspělých státech. Tato studie ukázala, že v USA je 

úmrtnost 5krát větší než ve Švýcarsku. Úmrtnost v USA se hodně snížila s použitím 

automatických hlásičů požáru. Podle [10] se uvádí, že 88 % domácností v USA je vybaveno 

alespoň jedním hlásičem požáru. Hlásiče požáru jsou cenově dostupné a spolehlivé, pokud 

jsou řádně udržovány. Ovšem znepokojující je, že [10] také uvádí, že při 14,8 % požárů 

v domácnostech vybavených hlásičem požáru došlo k úmrtí osoby, a bylo to z důvodu špatné 

údržby baterie. Významným zjištěním také je, že hlásiče požáru fungovaly jen v 19 % případů 

požárů v domácnostech s následkem smrti. Někdy se může stát, že hlásič zareaguje příliš 

pozdě na to, aby se osoba mohla bezpečně evakuovat. Nebo může být osoba pod vlivem 

alkoholu nebo omamných látek, nebo již příliš slabá reagovat na hlášení požáru. Řešením by 

právě mohlo být sprinklerové hasicí zařízení. 

 

Ze statistik se ukázalo, které prostory jsou nejvíce rizikové a kde by bylo nejúčinnější 

instalovat residenční sprinklerové zařízení. Ovšem bylo třeba dořešit otázky ohledně 

technických nároků na residenční sprinklery, aby byly účinné, ale přitom ekonomicky 

přijatelné. Residenční sprinklery se musí spustit automaticky již při vzniku požáru, aby kouř 

a sálavé teplo neohrozily životy osob. Musí pracovat s menším množstvím vody než je 

požadováno u standardních sprinklerů.  

 

 

2.2 Statistika ČR 

 

Statistické údaje ukazují, že i v České republice mají nejtragičtější následky požáry 

v domácnostech. V roce 2009 došlo v domácnostech k celkem 2 471 požárům, při nichž 

zemřelo 62 osob (53 % ze všech úmrtí při požárech) a dalších 442 bylo zraněno (45 %). 

Přitom požáry v domácnostech činily jen 12,3 % (2471) z celkového počtu požárů, majetkové 

škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly hodnoty 373,175 mil. Kč (do té doby 

nejvíce v historii). V letech 2000 až 2009 při požárech v domácnosti přišlo o život 645 osob 

(51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a dalších 4 348 bylo zraněno (44,5 % ze všech 

zraněných při požárech). V následujících grafech je přehled počtu požárů v domácnostech 

a počty usmrcených a zraněných osob při požárech v těchto objektech v letech 2000 až 2009 

(Obr. 10, Obr. 11).  
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Obr. 10 - Počet požárů v domácnostech v letech 2000 až 2009  
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Obr. 11 - Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v domácnostech v letech 2000 až 

2009  

 

 

Ze statistiky požárů za období 2000 až 2009 vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru 

sedm požárů v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si 

požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou 

v domácnostech zanechaly za posledních deset let škody v astronomické výši 2,7 miliardy Kč, 

lidé tak v průměru denně přichází o majetek v  hodnotě 740 000 Kč.   
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Obr. 12 - Způsobené škody při požárech v domácnostech (v mil. Kč)  

 

V níže uvedené tabulce je představen počet požárů a jejich následky v ČR v různých 

odvětvích v roce 2009 (Tab. 1). Domácnosti v počtu požárů zaujímají nejvyšší procento. Zde 

si lze všimnout počtu usmrcených osob v různých odvětvích a vysokého procenta usmrcených 

osob při požárech v domácnostech v porovnání s ostatními. Názorné srovnání počtu 

usmrcených osob celkem a usmrcených v domácnostech je představeno v následujícím grafu 

(Obr. 13). Z obrázku můžeme vyčíst, že počet usmrcených osob při požáru v domácnostech 

zaujímá průměrně polovinu z celkové počtu usmrcených osob při požárech ve sledovaném 

období. 
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Obr. 13 - Srovnání celkového počtu usmrcených osob při požárech a usmrcených osob při 

požárech v domácnostech v letech 2000 až 2009  
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Tab. 1 - Přehled požárů v ČR v různých odvětvích v roce 2009 [33] 

 

Odvětví hospodářství 
Počet 

požárů 
Podíl v 

% 

Přímá 
škoda v tis. 

Kč 

Podíl v 
% 

Usmrceno Zraněno 

domácnosti 2 471 12,25 373 175,9 17,20 62 442 
doprava 2 310 11,45 435 294,9 20,07 26 167 

ostatní veřejné a os. 
služby 

1 694 8,4 148 079,6 6,83 14 38 

pohostinství, ubytování 386 1,91 108 027,4 4,98 5 100 

obchod, opravy zboží 188 0,93 157 851,8 7,28 3 15 

výzkum,sl. podnikům, 
reality 

398 1,97 83 428,8 3,85 3 88 

zemědělství 562 2,79 142 910,2 6,59 2 37 

zpracovatelský průmysl 529 2,62 498 911,3 23,00 2 51 

lesnictví 556 2,76 19 722,7 0,91 0 20 

dobývání nerostných 
surovin 

15 0,07 89 407,0 4,12 0 1 

výroba, rozvod 
el.,plynu,vody 

151 0,75 83 934,8 3,87 0 3 

stavebnictví 78 0,39 16 025,0 0,74 0 8 

pošty, telekomunikace 15 0,07 284,0 0,01 0 0 

peněžnictví, 
pojišťovnictví 

7 0,03 836,9 0,04 0 0 

veřejná správa, 
bezpečnost 

34 0,17 3 139,9 0,14 0 0 

školství 49 0,24 3 216,5 0,15 0 2 
zdravotnictví, soc. 
činnost 

48 0,24 4 680,5 0,22 0 3 

nezatříděno a jiné 10 686 52,96 223,0 0,01 0 5 

celkem 20 177 100 2 169 150,2 100 117 980 

 

Z výše zmíněné tabulky také lze vyčíst, že škody v domácnostech se pohybují kolem 17 % 

z celkových škod způsobených požárem. V domácnostech se také v dnešní době hodně 

používá materiál, který se snadno vznítí a při požáru dochází k uvolnění vysoce toxických 

plynů. Uvádí se [22], že tři ze čtyř obětí požáru neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se 

toxických zplodin hoření.  

 

V České republice má na požárech v domácnostech rovněž největší podíl nedbalost při 

kouření, neopatrné zacházení s otevřeným ohněm a neopatrnost při vytápění svých domovů. 

Nebezpečí mohou představovat i běžné činnosti jako hra dětí, vaření a kutilství. Následující 

graf (Obr. 14) zobrazuje příčiny požárů v domácnostech v letech 2007 až 2009. Zde je vidět, 
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že nejvyšší procento zaujímá již zmíněná nedbalost, dále pak technické závady a nemalé 

procento zaujímá také úmysl.  

Obr. 14 - Podíl vytipovaných příčin vzniku požáru na celkovém počtu požárů v domácnostech 

v letech 2007 až 2009  [33] 

 

Ze statistiky ČR vidíme, že požáry v domácnostech zaujímají vysoké procento a je při nich 

usmrceno také vysoké procento osob. Proto je důležité se problematikou protipožární ochrany 

domácností zabývat. V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. V této vyhlášce je stanovena povinnost 

vybavit za určitých podmínek rodinné a bytové domy, stavby ubytovacího zařízení, stavby 

zdravotní a sociální péče zařízením autonomní detekce a signalizace. Z výše uvedených grafů 

je možné sledovat snížení počtu požárů v roce 2009 a snížení počtu zraněných a usmrcených 

osob při požárech v domácnostech. Ovšem vyvozovat závěry ze zavedení autonomní detekce 

a signalizace je možné až po několika letech sledování statistiky. Podle zkušeností z USA se 

ale nedá čekat dramatické snížení počtu usmrcených osob při požárech v domácnostech 

z důvodu, že je třeba dbát na údržbu a výměnu baterie hlásičů požáru. Navíc hlásiče požárů 

dokáží „pouze“ varovat při vzniklém požáru. Oproti tomu sprinklerové zařízení dokáže po 

určitou dobu udržet podmínky nutné pro přežití či evakuaci osob, případně požár uhasit. Proto 

se jeví vybavení budov pro bydlení a ubytování residenčním sprinklerovým zařízením jako 

vhodné a smysluplné.  
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3. Výzkum a předpisy v oblasti residenčního sprinklerového 

zařízení 

 

National Commission on Fire Prevention and Control vydala v roce 1973 zprávu America 

Burning, ve které bylo uvedeno, že během jednoho roku zemřelo v USA při požárech 

8000 osob, přičemž 9 z 10 těchto úmrtí se stalo v domácnostech. Během následujících 25ti let 

proběhla ve Spojených státech rozsáhlá kampaň zaměřená na vybavení jedno 

a dvourodinných domů automatickými hlásiči požáru. Celkový počet usmrcených osob při 

požáru se sice snížil na polovinu, ale stále většina osob (8 z 10) zemřela v domácnostech [23]. 

Bylo zřejmé, že další snížení úmrtí lze dosáhnout jen aktivní protipožární ochranou, kterou 

představuje vybavení objektů sprinklerovým zařízením. Na zprávu America Burning 

reagovala také komise požární ochrany zaměřená na sprinklerové zařízení (The National Fire 

Protection Committee on Automatic Sprinkler) vytvořením skupiny, která se zabývala 

vývojem předpisů pro residenční sprinklerové zařízení. V roce 1975 tak vznikl předpis pro 

projektování sprinklerového zařízení v jedno a dvourodinných domech NFPA 13D - 

Standard on the Installation of Sprinkler System in One- and Two- Family Dwelling and 

Mobile Homes. Předpis NFPA 13D vycházel z aktuálních zkušeností odborníků na danou 

problematiku a informací dostupných v té době. V roce 1994 se v názvu NFPA 13D změnilo 

označení „Mobil Homes“ na „Manufactured Homes“. Na základě provedených významných 

požárních zkoušek a experimentálních měření vznikl následně předpis pro budovy pro bydlení 

a ubytování do čtyř podlaží NFPA 13R - Standard for the Installation of Sprinkler System 

in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height. Původní záměr 

využití sprinklerů na ochranu majetku se tak rozšířil i na ochranu lidských životů. 

 

Účelem předpisů pro residenční sprinklerové zařízení bylo vytvořit sprinklerový systém, který 

by pomohl dostat požár pod kontrolu a poskytl tak lepší možnost na ochranu zdraví, života 

a majetku. Filozofie předpisů vychází z předpokladů, že nedojde ke vzniku flashoveru a zlepší 

se možnost úniku osob, pokud bude sprinklerové zařízení navržené a instalované podle 

daných předpisů.  
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Na následujícím schematickém obrázku (Obr. 15) lze vidět rychlost reakce samočinných 

hlásičů požáru, residenčních sprinklerů, standardních sprinklerů v závislosti na čase 

v porovnání se zásahem jednotek požární ochrany (JPO).  Obrázek jasně naznačuje, že hlásič 

požáru zpravidla reaguje do jedné minuty po vzniku požáru. Časový interval mezi aktivací 

a účinným omezením rozvoje požáru se u residenčního sprinkleru pohybuje od 1. do 

5. minuty. Standardní sprinkler má oproti residenčnímu pomalejší čas reakce, časový interval 

mezi aktivací a omezením rozvoje požáru se u něj pohybuje od 4. do 10. minuty. Zásah JPO 

je závislý na čase ohlášení požáru, vzdálenosti, dojezdovém čase a přípravě k zásahu. Na 

obrázku je zásah JPO stanoven na 10. minutu, což jsou dvě minuty po flashoveru a požárem 

již může být zasažen celý prostor. 

 

 

Obr. 15 - Rychlost reakce hlásičů požáru a sprinklerů při požáru a srovnání se zásahem JPO 

[5] 

 

Projektování residenčních sprinklerů podle NFPA 13D a NFPA 13R má významně odlišné 

požadavky než NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler System, který je 

základním technickým předpisem pro navrhování běžných sprinklerových zařízení. Předpisy 
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NFPA 13D a NFPA 13R se snaží snížit finanční náklady na instalaci zařízení a zjednodušit 

provedení při zachování správné účinnosti a spolehlivosti sprinklerového zařízení.  

 

 

3.1 První vydání  NFPA 13D 

 

Při sestavování požadavků na residenční sprinklerové zařízení brala komise The National Fire 

Protection Committee on Automatic Sprinkler v úvahu běžný chod domácnosti a snažila se, 

aby byly splněny následující cíle: 

- zabránit vzniku flashoveru 

- poskytnout dostatečný čas pro bezpečnou evakuaci nebo záchranu osob 

- navrhnout ekonomicky přijatelné zařízení 

 

Nejprve NFPA 13D využívala standardní sprinklery s jmenovitou světlostí 12,7 mm, 

maximální chráněnou plochu 23,8 m2, intenzitu dodávky vody 4,1 l.min-1.m-2 a rychlost 

průtoku 94,6 l.min-1. Při výpočtech se počítalo se zásobou vody na 10 minut, což je čas, který 

by měl být dostatečný pro bezpečnou evakuaci. Pokud by zařízení nebylo zásobeno 

z veřejného vodovodu z důvodu nedostatečného tlaku a průtoku, byly stanoveny požadavky 

na čerpadlo a vodní nádrž o objemu 946 l. Tato zásoba měla být dostatečná na činnost 

zařízení po dobu 10 minut.  

 

Za účelem snížení ceny a určením místností, kde není třeba sprinklery umístit, bylo upuštěno 

od instalace zařízení v koupelnách o půdorysné ploše menší než 3,7 m2, na malých toaletách 

do plochy 2,2 m2, v podkroví, v mezistropech, na pavlačích, balkónech, schodištích, 

chodbách, v garážích a ve vstupních halách. NFPA 13D tedy umožňuje neinstalovat 

sprinklery v určitých místnostech, kde je riziko úmrtí statisticky malé. Narozdíl od požadavku 

NFPA 13, kde je třeba sprinklery v celém objektu bez výjimek. 

 

Původní znění předpisu NFPA 13D vycházelo většinou ze zkušeností členů komise The 

National Fire Protection Committee on Automatic Sprinkler. Pro zkvalitnění obsahu 

a potvrzení požadavků bylo třeba provést skutečné požární zkoušky.  
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3.2 Výzkum residenčních sprinklerů  

 

Organizace požární prevence National Fire Prevention and Control Administration byla 

v roce 1979 přejmenována na United States Fire Administration (USFA). Tato organizace 

pokračovala v podpoře mnoha výzkumných programů zaměřených na oblast residenčních 

sprinklerových zařízení. Cílem výzkumných řešených programů USFA bylo posouzení 

dopadu instalace sprinklerů na snížení počtu zraněných a usmrcených osob při požárech 

v domácnostech. USFA rovněž spolupracovala v této oblasti se společnostmi National Fire 

Protection Association (NFPA), Factory Mutual Research Corporation (FMRC), Underwriters 

Laboratories (UL) atd. Ty společně hodnotili projektování, instalaci, potřebné množství 

dodávané vody, minimální intenzitu dodávky vody, průtok residenčních sprinklerů a jejich 

citlivost. Bylo provedeno mnoho požárních zkoušek, aby se sestavila projekční pravidla pro 

návrh residenčních sprinklerů a potvrdila se jejich účinnost.  

 

Teprve požární zkoušky v reálném měřítku se zástavbou odpovídající typickým podmínkám 

ukázaly, že požár v domácnostech nelze charakterizovat pouze velikostí požárního zatížení, 

ale i rychlostí jeho šíření, kterou ovlivňují ventilační proudy. O nebezpečí požárů 

v domácnostech rozhoduje právě tento faktor, který má za následek rychlé rozšíření požáru do 

dalších místností. [29] 

 

Vzhledem k technickým odlišnostem mají residenční sprinklery vlastní zkušební předpisy. 

Pro residenční sprinklery vytvořila inženýrská testovací a certifikační laboratoř Underwriters 

Laboratories zkušební předpis UL 1626 a americká organizace FMRC vydala zkušební 

předpis Approval Standard 2030 na ověřování technických vlastností residenčních sprinklerů. 

Oba tyto technické dokumenty zahrnují i podmínky pro požární zkoušky simulující požár 

v rohu místnosti (obdoba SBI testu dle ČSN EN 13 823), který obsahuje hořlavý materiál 

typický pro obývací pokoj.  

 

Následující obrázek schematicky znázorňuje výstřikovou charakteristiku residenčních 

sprinklerů oproti standardním sprinklerům (Obr. 16). Konstrukce residenčních sprinklerů 

umožňuje hasit požár, který se šíří velkou rychlostí po svislých a vodorovných plochách 

bytového interiéru. Výstřikový proud musí smáčet stěny dostatečně vysoko. Také musí 

obsahovat 20 % malých kapek, aby došlo k účinnému ochlazování spalin u stropu a zabránilo 
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se nežádoucímu otevření dalších hlavic. Vyšší rovnoměrnost intenzity dodávky se 

u residenčních sprinklerů požaduje z důvodu nutnosti uhasit požár jednou, maximálně dvěma 

hlavicemi. U standardních typů hlavic se uvádí do činnosti více hlavic a rovnoměrné dodávky 

vody se dosahuje překrýváním výstřikových proudů [29]. 

 

 

Obr. 16 - Rozdíl výstřikové charakteristiky standardních a residenčních sprinklerů [13] 

 

 

Residenční hlavice se od standardních liší zejména: [29] 

- citlivostí tepelné pojistky (RTI < 50 (m.s)1/2) 

- charakteristikou přestupu tepla 

- výstřikovou charakteristikou 

- schopností kapek proniknout proudem spalin 

- ochlazovací schopností 

- spektrem kapek (20 % průtoku musí být ve formě mlhy) 

- vyšší rovnoměrností pokrytí smáčené plochy 
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3.3 Citlivost residenčních sprinklerů 

 

Americká společnost Factory Mutual Insurance Companies upozornila na problém citlivosti 

sprinklerů již v roce 1884, ale až v 60. letech 20. století došlo na realizaci sprinklerů s vyšší 

citlivostí. Citlivost hlavice je charakterizována časem, za který dojde k jejímu otevření za 

určitých podmínek. Výzkumy ukázaly, že citlivější sprinklery dovedly rychleji reagovat na 

vzniklý požár. Citlivé sprinklery tak zlikvidovaly požár v jeho počáteční fázi, kdy ještě nebyl 

plně rozvinut, a omezily vznik nebezpečných podmínek pro život. Na výzkumu citlivosti 

sprinklerů se podílela společnost Factory Mutual Research Corporation pod patronátem 

USFA. Svými poznatky přispěly také zkušební laboratoře společností British Fire Research 

Station a National Institute of Standards and Technology (NIST). 

 

V roce 1990 došlo v této oblasti k pokroku. V rámci pracovní skupiny pro sprinklerová 

a sprejová zařízení pod záštitou mezinárodní organizace pro normy „International Standards 

Organisation“ (ISO) byla uzavřena dohoda o jednotných požadavcích na citlivost sprinklerů 

a způsob jejich zkoušení. Dohoda Requirements and Methods of Test for Sprinkler, obsažená 

v ISO 6182/1, zahrnovala kombinaci amerických i evropských zkušebních metod. V této 

dohodě byly prezentovány 3 rozsahy citlivosti: vysoká (fast response), střední (special 

response) a standardní (standard response) (Obr. 17). Tyto rozsahy citlivosti jsou založeny 

na hodnotě RTI indexu (response time index) a na tepelné vodivosti sprinkleru mezi tělesem 

hlavice a potrubím. Hodnota RTI je míra citlivosti hlavice na působení tepla, tedy jak rychle 

hlavice dokáže absorbovat teplo ze svého okolí na svou aktivaci [29].  Klasické sprinklery 

spadají do kategorie se standardní citlivostí. Za vysoce citlivé jsou považovány sprinklery 

s rychlou reakcí. Některé státy používají i kategorii středně citlivých sprinklerů v souladu se 

svými národními projekčními normami. 
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Obr. 17 - Rozdělení sprinklerů dle citlivosti [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 - Rozdělení vysoce citlivých sprinklerů [13] 

 

Společnost FMRC realizovala mnoho různých zkoušek, při kterých ověřovala prototypy 

vysoce citlivých sprinklerů, které by byly schopny potlačit požár v obytné místnosti s užitím 

maximálně dvou sprinklerových hlavic. Výzkumným pracovníkům laboratoře šlo především 

o to, aby byl čas reakce sprinklerů v místnosti vzniku požáru takový, aby nedošlo ke vzniku 

podmínek nebezpečných pro život. Mezní podmínky pro přežití charakterizovali následovně: 

Vysoce citlivé sprinkle ry  
(fast response sprinklers) 

RTI < 50 (m.s) 1/2 

Residen ční 
sprinklery 

(residential sprinklers) 
 

ESFR 
(early suppression fast 
response sprinklers) 

Sprinklery s  velkou 
citlivostí 

(quick response sprinklers) 
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- Maximální teplota plynů ve výši očí: 73 °C 

- Maximální teplota pod stropem: 260 °C 

- Maximální koncentrace oxidu uhelnatého: 0,15 % 

 

V Los Angeles byly prováděny další požární zkoušky residenčních sprinklerů s vysokou 

citlivostí. A výsledky z těchto experimentů využila společnost National Fire Protection 

Association Technical Committee on Automatic Sprinklers v dalším vydání NFPA 13D 

z roku 1980. 

 

 

3.4 Přepracované vydání NFPA 13D 

 

Požadavky přepracovaného vydání NFPA 13D vychází již z provedených požárních zkoušek 

uskutečněných v rodinném domě a laboratorních experimentech vedených společnostmi 

Factory Mutual Research Corporation a Battelle Columbus Laboratories. Na základě těchto 

zkoušek byl stanoven minimální průtok sprinklerem 2 l.min-1. 

 

Ve vydání NFPA 13D z roku 1980 byl poprvé uveden požadavek, že se v domácnostech 

mohou používat jen sprinklery označené jako „residenční sprinklery“. Dále byla představena 

nová projekční pravidla: 

1. uvedení použitelných typů residenčních sprinklerů 

2. projekční zásady počítají s otevřením maximálně 2 kusů sprinklerových hlavic 

s průtokem 49 l.min-1, u otevření jedné hlavice může být maximální průtok 68 l.min-1 

(z toho je vypočítána intenzita dodávky vody 5,1 l.min-1.m-2 pro jednu hlavici                       

a 3,7 l.min-1.m-2 pro dvě hlavice) 

3. maximální plocha chráněná jedním sprinklerem 13,4 m2 

4. maximální vzdálenost mezi sprinklery 3,7 m 

5. minimální vzdálenost mezi sprinklery 2,4 m 

6. maximální vzdálenost sprinkleru od zdi 1,8 m 

7. minimální tlak na sprinkleru 0,05 MPa 

Zásoba vody musí být zajištěna minimálně na 10 minut provozu sprinklerového zařízení. 

Existuje výjimka pro jednopodlažní bytové objekty o půdorysné ploše do 186 m2, kdy může 

být zásoba vody na 7 minut.  
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V přepracovaném vydání NFPA 13D byla také upřesněna místa instalace sprinklerů. 

Sprinklery se musí instalovat ve všech místnostech kromě následujících výjimek: 

1. koupelny do půdorysné plochy 5,1 m2 

2. toalety, kde alespoň jeden rozměr je menší než 0,9 m, celková plocha nepřesahuje 

2,2 m2 a  stěny a strop jsou provedeny z nehořlavého materiálu 

3. pavlače, garáže, přístřešky pro auto apod. 

4. podkroví, která nejsou určená k účelům bydlení nebo skladování, a mezistropní 

prostor 

5. vstupní prostory, pokud má objekt více východů 

 

Residenční sprinklery lze od roku 1985 navrhovat za určitých podmínek i podle předpisu 

NFPA 13. NFPA 13 umožňuje použití residenčních sprinklerů v bytových jednotkách. Bytová 

jednotka je zde definována jako jedna nebo více místností zařízených pro bydlení jedné nebo 

více osob žijících společně. V bytové jednotce se nachází prostor pro vaření, nocleh 

a hygienu. Bytovými jednotkami mohou být hotelové pokoje, koleje, ložnice v domovech 

důchodců, bytové domy a ubytovny. 

 

Podle NFPA 13 se pro použití residenčních sprinklerů v bytových jednotkách uvažuje 

s aktivací čtyř sprinklerových hlavic. Podle tohoto předpisu se musí chránit i prostory 

podkroví a sklepů. Návrh čtyř sprinklerových hlavic je vztažen pouze na bytové jednotky, 

které mají být chráněny residenčními sprinklery. Pro ochranu ostatních prostorů se používají 

sprinklery projektované podle jiných projekčních zásad. 

 

 

3.5 Vznik technického předpisu NFPA 13R 

 

Pozitivní výsledky z provedených požárních zkoušek vedly v USA k dalším aktivitám 

v předpisové oblasti sprinklerového zařízení. V roce 1989 byl vytvořen nový předpis, který 

vyplnil prázdné místo mezi NFPA 13 a  NFPA 13D. Vznikl tak předpis pro instalaci 

sprinklerového zařízení v objektech pro bydlení a ubytování do čtyř podlaží NFPA 13R - 

Standard for the Installation of Sprinkler System in Residential Occupancies up to and 

Including Four Stories in Heigh. Obsah tohoto předpisu se vztahuje na: 
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- obytné budovy 

- ubytovny, noclehárny, koleje 

- penziony, hotely, motely 

- pečovatelské domy 

 

Stejně jako NFPA 13D se i  NFPA 13R  orientuje na ochranu zdraví a života osob. 

Sprinklerové zařízení podle NFPA 13R má za úkol zlepšit ochranu osob v těchto objektech 

tím, že jsou vytvořeny podmínky pro jejich bezpečnou evakuaci. Ochrana majetku je 

považována za druhotnou. Sprinklery je také možné vynechat v prostorech, kde není častý 

výskyt požáru, jako malé koupelny, toalety, chodby, schodiště, výtahové šachty, mezistropy 

a balkóny. Zásoba vody musí být zajištěna minimálně na 30 minut provozu sprinklerového 

zařízení. 

 
V některých požadavcích je NFPA 13R konzervativnější než NFPA 13D, neboť předpis 

NFPA 13R slouží pro vícepodlažní objekty pro bydlení a ubytování. NFPA 13R také 

vyžaduje posouzení možnosti použití tzv. kombinovaného potrubního systému (kombinace 

domovního a požárního vodovodu).  
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4. Zásobování vodou residenčních sprinklerů 

 

Zásobování vodou residenčních sprinklerů podle NFPA 13D a NFPA 13R může být 

provedeno následujícími způsoby: 

- veřejná vodovodní síť (přímé připojení nebo připojení pomocí posilovacího čerpadla) 

- spádová nádrž 

- tlaková nádrž 

- nádrž ve spojení čerpadlem 

 

 

4.1 Technické požadavky na residenční sprinklery  

 

NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler System – se užívá pro projektování 

residenčních sprinklerů ve velkých bytech nebo hotelích 

- Celkový průtok sprinklerovým zařízením se počítá metodou intenzity dodávky vody. 

V mnoha bytových jednotkách je například minimální intenzita dodávky vody                 

4 l.min-1.m-2  u půdorysné plochy větší než 140 m2. Při výpočtu se počítá s otevřením 

čtyř sprinklerových hlavic. 

- Bytové jednotky se řadí do třídy malého nebezpečí 

- Maximální tlak ve sprinklerovém zařízení je 1,2 MPa 

- Minimální tlak před sprinklerovou hlavicí je buď stanoven hodnotou 0,05 MPa, nebo 

určen podle výrobce zařízení – bere se vyšší z hodnot 

 

NFPA 13R - Standard for the Installation of Sprinkler System in Residential Occupancies up 

to and Including Four Stories in Height – ve srovnání s NFPA 13 má vyšší stupeň ochrany 

osob, ale nižší stupeň na ochranu majetku 

- Při určení požadavku na průtok a tlak se počítá s otevřením čtyř sprinklerových hlavic2  

- Minimální průtok pro jednotlivé sprinklery je dán podle návodu výrobce, který závisí na 

velikosti chráněné plochy. Minimálně však 2 l.min-1.m2 

                                                 
2  Pokud bude požadavek na průtok jedním sprinklerem 49 l.min-1, pak požadavek na celý systém bude 

196 l.min-1 
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- Pokud je sprinklerové zařízení napojeno přímo na potrubí vnitřního vodovodu (tzn. na 

kombinovaný domovní a sprinklerový potrubní systém), musí být při výpočtu vodovodu 

zohledněny i tyto potřeby pro požární účely  

- Maximální tlak ve sprinklerovém zařízení je 1,2 MPa 

- Minimální tlak před sprinklerovou hlavicí je buď stanoven hodnotou 0,05 MPa, nebo 

určen podle výrobce zařízení – bere se vyšší z hodnot 

 

NFPA 13D – Standard for the installation in Sprinkler System in One- and Two- Family 

Dwellings and Manufactured Homes – slouží na ochranu života osob v domácnostech 

- Možné použít pouze mokrého systému (kvůli zpoždění v činnosti suché soustavy) 

- Při určení požadavku na průtok a tlak se počítá s otevřením dvou sprinklerových hlavic3.  

- Minimální průtok pro jednotlivé sprinklery je dán podle návodu výrobce, který závisí na 

velikosti chráněné plochy. Minimálně však 2 l.min-1.m2 

- Maximální tlak ve sprinklerovém zařízení je 1,2 MPa; pokud je potrubí z nekovového 

materiálu, může být pracovní tlak 0,9 MPa 

- Minimální tlak před sprinklerovou hlavicí je buď stanoven hodnotou 0,05 MPa, nebo 

určen podle výrobce zařízení – bere se větší z hodnot 

- Předpis nepožaduje uvádět výpočty, ale většina kompetentních orgánů je vyžaduje 

- Výrobce sprinklerového zařízení je povinen poskytnout majiteli domu kontrolu, provádět 

zkoušky a údržbu  

 

 

4.2 Způsoby napojení na veřejnou vodovodní síť 

 

V projekčních předpisech NFPA 13D a NFPA 13R jsou  uvedeny 3 způsoby napojení 

residenčního sprinklerového zařízení na veřejnou vodovodní síť. Jedná se v podstatě 

o kombinaci domovního rozvodu vody se sprinklerovým zařízením. Zásobování sprinklerů 

z běžného vodovodu má i výhodu v tom, že případná závada na dodávce vody bude rychleji 

rozpoznána. 

 

 

                                                 
3  Pokud bude požadavek na průtok jedním sprinklerem 49 l.min-1, pak požadavek na celý systém bude 98 l.min-1 
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Typ A 

Nejpoužívanější systém potrubí je znázorněn na následujícím schematickém obrázku (Obr. 

19). Z veřejné vodovodní sítě je vedena jedna domovní přípojka vody, z které jsou nadále 

zásobena potrubí pro domovní účely a potrubí pro sprinklerové zařízení. Uvnitř domu je 

dodávka vody rozdělena na domovní a sprinklerovou větev. Vodoměr je nainstalovaný pouze 

na domovní části, proto do hydraulického výpočtu nemusí být započítáno sprinklerové 

zařízení. 

 
(pozn. zpětný ventil je nepovinný) 

 

Obr. 19 - Schematické napojení A na veřejnou vodovodní síť [1] 

 

V systému je navržený jen jeden hlavní uzávěr objektu, který slouží pro 2 účely – pro 

domovní vodovod a pro sprinklerové zařízení. Tímto ventilem lze uzavřít vodu jak pro 

domovní vodovod, tak i ke sprinklerům. Hlavní uzávěr objektu musí být neustále v otevřené 

poloze, výjimky jsou povoleny pouze při údržbě nebo z důvodu opravy. Na tento ventil může 

být osazen i zámek, který bude držet ventil v otevřené poloze a zabrání tak nechtěnému 

uzavření. U tohoto systému dojde ke snadnému rozpoznání špatné polohy ventilu, protože při 

ní dojde k přerušení napájení i domovního vodovodu. Každý sprinklerový systém by měl mít 

vypouštěcí a zkušební ventil pro případ údržby nebo opravy. 

 

Vedlo se mnoho diskuzí o umístění vodoměrů na sprinklerovou větev. Někteří dodavatelé 

vody chtějí, aby sprinklerová větev byla osazena vodoměrem, ovšem vodoměr se 

nedoporučuje dávat na potrubí, na kterém je osazen průtokoměr s poplachovým zařízením. 

Sprinklerové zařízení je navíc uzavřený systém, který nemá místo, kde by majitel domu mohl 
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nelegálně odebírat vodu. Sprinklerový systém osazený průtokoměrem s poplachovým 

zařízením by sice mohl dodavatele vody varovat, pokud by se majitel domu snažil získat vodu 

ze sprinklerového zařízení. Ale kvůli určitým problémům (vyšší třecí ztráty, omezení průtoku 

a zvýšení nákladů) je lepší vodoměr na sprinklerovou větev nedávat. Obecně se dá říci, že 

sprinklerové zařízení ušetří dodavatelům vody peníze tím, že pomocí sprinklerového zařízení 

je na uhašení požáru potřeba mnohem méně vody.  

 

Typ B  

Tento typ ukazuje napojení potrubí, kdy z veřejné vodovodní sítě vedou k objektu dvě 

přípojky, jedna pro domovní rozvod vody a druhá pro účely sprinklerového zařízení (Obr. 

20).  Vodoměrem je osazena opět pouze domovní větev z výše zmíněných důvodů. Ovšem 

tento systém napojení se příliš nepoužívá, protože se zvyšují náklady na zřízení další domovní 

přípojky vody. 

 

 
(pozn. zpětný ventil a hlavní uzávěr sprinklerů jsou nepovinné) 

 

Obr. 20 - Schematické napojení B na veřejnou vodovodní síť [1] 

 

Typ C  

Tento typ se podobá typu A. Je zde opět použita jedna domovní přípojka vody. Ovšem 

vodoměr je umístěn ještě před rozvětvením potrubí na část domovní a část sprinklerovou. 

V hydraulickém výpočtu sprinklerového zařízení musí být započítány i třecí ztráty přes tento 

vodoměr. 
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(pozn. zpětný ventil a hlavní uzávěr sprinklerů jsou nepovinné) 

 

Obr. 21 - Schematické napojení C  na veřejnou vodovodní síť [1] 

 

 

4.3 Plastové potrubí 

 

Společnost Underwriters Laboratories před deseti lety doporučila, aby se na vodovodní 

potrubí zásobující residenční sprinklery používalo nové materiály, konkrétně síťovaný 

polyethylen (PE-X) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C).  

 

Plastové potrubí má nízkou hmotnost, proto je s ním jednodušší manipulace než s ocelovými 

nebo měděnými trubkami.  Plastové potrubí tak umožňuje rychlou instalaci. Během instalace 

plastového potrubí nedochází k tvorbě hluku, jako u manipulace s ocelovými nebo měděnými 

trubkami, které se řežou elektrickou pilkou. Plastové potrubí lze řezat ručně bez hluku. 

Jednotlivé kusy trubek se lepí pomocí speciálního lepidla. Výhodou plastového potrubí je, že 

nekoroduje a uvnitř potrubí tak nedochází k tvorbě částiček, které se mohou uvolnit, ucpat tak 

sprinklerovou hlavici a omezit průtok sprinklerem. Na obrázku (Obr. 22) lze vidět rozdíly ve 

změně zakalení vody u plastového, měděného a ocelového potrubí. Plastové potrubí má také 

nižší třecí ztráty, což ovlivňuje minimální požadovaný tlak. Velkou výhodou plastového 

potrubí je navíc nižší cena. 
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Obr. 22 - Změny zakalení stojaté vody v potrubí dle materiálu v průběhu času [19] 

 

Materiál PVC-C vyhovuje také požadavku evropské normy EN 13501-1:2002: Požární 

klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň [19]. Reakce na oheň je označena Bs1d0, což znamená, že při požáru 

nedochází k odkapávání a PVC-C je hodnoceno nízkou tvorbou kouře. 

 

Potrubí PVC-C se může instalovat do veřejných budov jako např. hotely, kancelářské 

prostory, pečovatelské domy, nemocnice, školy, domácnosti. Toto potrubí má pracovní tlak 

1,2 MPa a pracovní teplotu 65 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  32 

5. Údržba residenčního sprinklerového zařízení 

 

V předpisech NFPA 13D a NFPA 13R [1] jsou také uvedeny informace věnované údržbě 

residenčních sprinklerových zařízení. Doporučuje se, aby uživatelé objektu byli seznámeni se 

základní obsluhou residenčního sprinklerového zařízení a zároveň, aby každý měsíc provedli 

následující úkony: 

- Vizuálně zkontrolovat, zda nejsou sprinklerové hlavice ucpané nebo zanesené 

- Zkontrolovat, zda jsou všechny ventily otevřené 

- Otestovat všechny průtokoměry 

- Otestovat poplachový systém 

- Zkontrolovat provoz čerpadel, pokud jsou v systému navrženy 

- Zkontrolovat tlak vzduchu, pokud je použito suché soustavy 

- Zkontrolovat hladinu vody v nádržích 

 

Důležité také je, aby uživatel nemovitosti věděl, co dělat nesmí:  

- Nesmí zavěšovat předměty na sprinklerové hlavice nebo na potrubní rozvod vody 

- Sprinklerové hlavice nesmí natírat, zakrývat či pod nimi stavět překážky 

- Nesmí manipulovat s hlavním uzávěrem objektu 

Zmíněná pravidla by měla zajistit dlouhodobou funkčnost sprinklerového zařízení. 
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6. Problémy se zavedením residenčních sprinklerů v ČR 

 

Hlavní příčinou nepatrného zájmu o instalaci residenčních sprinklerových zařízení v ČR tkví 

v prvotních ekonomických nákladech. Při rozhodování o možné instalaci těchto zařízení se 

vychází vždy z předpokladu, aby bydlení bylo stále finančně dostupné. Proto by případná 

státní podpora či slevy z pojištění domácnosti a nemovitosti mohly napomoci k rozšíření 

residenčních sprinklerových zařízení. Navíc s omezením mohou souviset i obavy zveřejněné 

v článku [3], že v případě nesplácení poplatků za vodu by tak přestalo být zásobeno i dané 

sprinklerové zařízení. Ovšem proti tomu stál argument, který předpokládal, že investor, který 

se již rozhodl k instalaci sprinklerového zařízení ve svém domě (popř. bytě), pravděpodobně 

nepřestane hradit poplatky za odběr vody.  

Dalším významným problémem je aktivní osvěta veřejnosti směrem k přednostem instalace 

sprinklerového zařízení. Prozatím převládá u většiny obyvatel představa, že při spuštění 

sprinklerového zařízení se jim zaplaví celý dům. Ve skutečnosti se však otevře pouze nutný 

počet sprinklerových hlavic nad požárem (Obr. 23).  Někteří se také obávají planých 

poplachů. Ovšem u residenčních sprinklerů se poplach spustí pouze při aktivaci zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Ukázka spuštění sprinklerové hlavice nad požárem [25] 

 

Rovněž některé osoby mohou mít mylnou představu, že by instalace residenčního 

sprinklerového zařízení narušila vzhled jejich interiéru. I tato otázka souvisí s informovaností 

osob. V dnešní době existuje mnoho různých typů sprinklerů, jež se hodí do jakéhokoliv 

interiéru. Existuje několik druhů povrchových úprav sprinklerových hlavic v různém 

barevném provedení. Sprinklerové hlavice mohou být pouze zapuštěné nebo zapuštěné 

zakryté víčkem, přičemž otevírací teplota víčka je o něco nižší, než je otevírací teplota 

           

Každá sprinklerová hlavice má 
svou chráněnou plochu 

Při požáru se otevře 
pouze sprinklerová 
hlavice nad 
vzniklým požárem 
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samotné hlavice. Na následujících obrázcích (Obr. 24 až Obr. 26) je poukázáno možné 

konstrukční a barevné provedení sprinklerových hlavic a způsob zakrytí sprinklerového 

potrubí v místnosti. 

 

 

 

Obr. 24 – Ukázky konstrukčního a barevného provedení residenčních sprinklerových hlavic 

[9] 

 

  

Obr. 25 - Ukázka zapuštěné a zakryté zapuštěné sprinklerové hlavice [28] 
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Obr. 26 - Ukázka provedení zakrytí sprinklerového potrubí [16] 

 

Jinou zcela neodůvodněnou představou může být obava, že dojde k nechtěnému otevření 

sprinklerové hlavice. Ovšem pravděpodobnost nechtěného otevření sprinkleru byla odhadnuta 

na 1:16 000 000. [28] 

 

Hlavním důvodem nerozšíření sprinklerových zařízení v domácnostech je způsobeno 

v absenci požadavků těchto zařízení v jakémkoliv národním technickém předpisu, navíc 

většina veřejnosti ani o těchto zařízení neví.  Z osobního průzkumu diplomanta bylo zjištěno, 

že veřejnost ani neví, co to sprinklerové zařízení je, natož jak funguje a k jakému účelu může 

sloužit. 
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7. Přednosti instalace residenčních sprinklerů 

 

Instalace residenčních sprinklerů v budovách pro bydlení a ubytování má zřejmý kladný 

dopad na zvýšení jejich požární bezpečnosti. V této kapitole budou zmíněny výhody instalace 

residenčních sprinklerů jak pro jednotky požární ochrany (JPO), tak výhody pro pojišťovny. 

Budou zde také představeny základní rozdíly v  parametrech požáru v prostoru se 

sprinklerovým zařízením či bez něj. 

 

7.1 Přednosti pro jednotky požární ochrany 

 

Instalace sprinklerového zařízení v domácnostech představuje určité výhody i pro zasahující 

hasiče. Budou-li totiž objekty vybaveny sprinklery, dojde k lokalizaci požáru tímto zařízením 

a jednotky požární ochrany přijedou místo požáru „pouze“ zkontrolovat, případně provést 

dohašovací práce. Takto lze obecně snížit vytíženost JPO. Navíc s instalací sprinklerů by bylo 

možno omezit počet venkovních hydrantů a zmenšit odstupové vzdálenosti mezi objekty.  

A v neposlední řadě by celkově bylo spotřebováno menší množství vody nutné k uhašení 

požáru.  

 

Rozdíly v časovém průběhu požáru, který vznikl v nočních hodinách, ovlivněného 

přítomností nebo nepřítomností sprinklerů jsou znázorněny na Obr. 27 a  Obr. 28. Zásadní 

odlišnost průběhu požáru dokazuje, že bez instalace sprinklerů může během několika minut 

dojít k flashoveru, při kterém maximální teploty uvnitř prostoru překročí 1000 °C. Naproti 

tomu v objektech vybavených sprinklerovým zařízením může dojít k aktivaci do 2 minut a tak 

snížit teplotu v místnosti vzniku požáru. Na včasné zjištění požáru v jeho počátku zejména 

v nočních hodinách mají významný vliv hlásiče požáru, které zpravidla reagují do jedné 

minuty od jeho vzniku. 
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Obr. 27 - Časový průběh požáru bez přítomnosti sprinklerového zařízení [8] 

 

 

 

 

Obr. 28 - Časový průběh požáru s přítomností sprinklerového zařízení [8] 
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Srovnání zásahu JPO a činnosti sprinklerového zařízení [26] 

A) sprinklerové zařízení 

- aktivace 30 – 90 s po vzniku požáru 

- průtok 68 l.min-1 při tlaku 0,2 MPa 

- zachycení požáru v počáteční fázi 

- v místnosti vzniku požáru udržuje podmínky pro přežití 

- samočinná aktivace 

 

B) zásah JPO 

- zásah 8 – 15 minut po vzniku požáru 

- průtok 757 l.min-1 při tlaku 0,69 MPa 

- šíření požáru na další předměty a do sousedních 

místností 

- volný rozvoj požáru 

- nutné zavolat HZS 

  

 

 

7.2 Přednosti pro pojišťovny 

 

Škody způsobené požárem a škody, které zapříčiní zasahující hasiči při hašení budou vždy 

větší než škody způsobené vodou z residenčních sprinklerů. Z tohoto důvodu všechny velké 

americké pojišťovny poskytují snížení pojistné sazby při instalaci residenčního 

sprinklerového zařízení. Pro rodinné domy může být sleva z pojistného 5 – 15 % [17]. Hlavní 

předností pro pojišťovny je finanční úspora v plnění pojistné události. Je pro ně výhodnější 

vyplatit pojistnou částku například za promáčenou dřevěnou podlahu než celý vyhořelý 

objekt. Pokud se samotným sprinklerům nepodaří požár zcela uhasit, udrží ho na minimálním 

rozsahu. V grafu (Obr. 29) lze vidět srovnání škod na majetku při instalovaném residenčním 

sprinklerovém zařízení a bez něj. Při instalovaném sprinklerovém zařízení jsou škody 10krát 

menší. V grafu (Obr. 30) si lze navíc všimnout, že ve sledovaném období nezemřela žádná 

osoba v domácnostech, kde byly instalovány residenční sprinklery. 
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Obr. 29 - Srovnání škod na majetku v letech 1992 – 2007 [13] 
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Obr. 30 - Následky požárů v rodinném domě v letech 1992 – 2007 [13] 

 

Přístup pojišťoven v ČR 

V České republice se pojišťovny residenčními sprinklerovými zařízeními zatím nezabývají. 

Autor práce provedl průzkum mezi pojišťovnami v ČR a od jednotlivých pojišťovacích 

společností dostal různé informace. Prozatím samozřejmě není sleva za instalaci residenčních 

sprinklerových zařízení standardní součástí nabízených produktů. Přístup pojišťoven 

k nabízené možnosti byl v zásadě dvojí.  

 

První postoj byl, že některé pojišťovny by přistoupili na slevu z pojistného při instalování 

residenčních sprinklerů v domácnostech. Pokud by klient měl instalované residenční 
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sprinklery, řešily by pojišťovací společnosti tyto případy individuálně. Do budoucna se slevou 

za residenční sprinklerová zařízení počítají jako se standardní součástí pojistné smlouvy.  

 

Druhý přístup pojišťoven předpokládal, že o zlevnění pojistného u budov pro bydlení 

při instalování residenčního sprinklerového zařízení ani do budoucna neuvažují. Jejich tvrzení 

bylo, že s vysokou mírou pravděpodobnosti se totiž tyto případy nebudou vyskytovat ve 

statisticky významném počtu jak ve stávajících objektech, tak i v novostavbách občanské 

výstavby. Uváděli, že je třeba si uvědomit, že i v průmyslovém pojištění pro získání příslušné 

požární slevy na pojistném musí klient každoročně prokázat, že byla a je na uvedeném typově 

schváleném stabilním hasicím zařízení (SHZ) prováděna kontrola (revize) provozuschopnosti 

a údržby autorizovanou organizací pro tuto činnost. Spolehlivost samočinného vodního 

hasicího zařízení je stoprocentní pouze tehdy, pokud je trvale a pravidelně udržována 

a kontrolována. V opačném případě by pojišťovnám instalace SHZ zvyšovala riziko 

vodovodní škody z důvodu nežádoucího samovolného úniku hasící vody z příčiny poruchy 

SHZ. Navíc je nutné též přihlédnout k tomu, že v případě občanských pojištění, kde pojistné 

kmeny čítají stovky tisíc kusů pojistných smluv, nelze rozumně zajistit provádění uvedené 

kontroly platnosti revizí SHZ u jednotlivých klientů.  

 

 

7.3 Porovnání základních parametrů požáru 

 

V následujících odstavcích jsou předvedeny výsledky průběhu modelových požárů 

s instalovaným sprinklerovým zařízením a bez něj se zvláštní pozorností na rychlost 

uvolňování tepla, koncentraci CO a výškou neutrální roviny. 

 

Rychlost uvolňování tepla 

Z grafu rychlosti uvolňování tepla (Obr. 31) lze vyčíst, že u požáru, který nebyl ovlivněn 

sprinklerovým zařízením se objevuje velký nárůst tepla kolem 6. minuty. Tento nárůst je asi 

desetinásobně vyšší oproti požáru, který byl ovlivněn sprinklerovým zařízením. 
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Obr. 31 - Srovnání rychlosti uvolňování tepla [11] 

 

 

Koncentrace CO 

Za zmínku určitě také stojí srovnání koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu, který je 

pro lidský organismus jedovatý, protože se váže na hemoglobin mnohem silněji než kyslík, 

a proto brání spojení molekul kyslíku s hemoglobinem. Důsledkem je, že molekuly kyslíku 

nejsou v potřebném množství dopravovány buňkám (včetně mozkových buněk), které bez 

kyslíku umírají. Za normální koncentrace kyslíku ve vzduchu již 0,1 % CO vyvolá během 

několika minut 50% přeměnu hemoglobinu na karboxyhemoglobin (COHb), který není 

schopen přenášet kyslík [32]. Zpravidla se při těžší otravě objevuje žaludeční nevolnost, 

zvracení a akční neschopnost (nechuť k útěku ze zamořeného prostředí). Při těžké otravě se 

prohlubuje bezvědomí, v němž se mohou projevit křeče, později je bezvědomí hluboké a bez 

pohybu. Při vysoké koncentraci CO ve vzduchu při požáru (koncentrace nad 1%) postižený 

nemusí cítit příznaky otravy CO. Postižený náhle padne do bezvědomí, může i zemřít. 

Množství navázaného CO na krevní barvivo hemoglobin je závislé nejen na koncentraci CO 

v ovzduší, ale také na době působení na lidský organismus a na činnosti osoby.  

 

 

 

 

 

 



 

  42 

Tab. 2 - Příznaky v závislosti na koncentraci CO [32] 

 

CO (obj. %) CO (ppm) Příznaky 

0,01 100 Žádné příznaky - bez nebezpečí 
0,02 200 Mírné bolesti hlavy 
0,04 400 Silné bolesti hlavy po 1-2 hodinách 

0,08 800 
Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby 
a bezvědomí po 2 hodinách 

0,1 1 000 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině 
0,16 1 600 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 

0,32 3 200 
Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5-10 minutách; 
bezvědomí po 30 minutách 

0,64 6 400 
Silné bolesti hlavy a závratě po 1-2 minutách; bezvědomí 
po 10-15 minutách 

1,28 12 800 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1-2 minutách 
 

V souvislosti s výše uvedenou tabulkou lze z grafu (Obr. 32) vyčíst, že nebezpečná 

koncentrace se při požáru bez instalovaných sprinklerů objeví již po 4,5 minutách. Po 

uběhnutí 7,5 minut dosáhne koncentrace CO svého maxima a u člověka se projevuje silná 

bolest hlavy, závratě a neschopnost útěku ze zamořeného prostředí. Narozdíl pokud je požár 

ovlivněn sprinklerovým zařízením, ke zvýšení koncentrace CO vůbec nedojde. 

 

 

Obr. 32 - Srovnání koncentrace CO [11] 
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Neutrální rovina 

Při požáru dochází v důsledku vyhořívání materiálů a hořlavých konstrukcí k tvorbě kouře, 

který vlivem rozdílných teplot stoupá ke stropu místnosti. Zde vyplňuje podstropní prostor 

a postupně tvoří kouřovou vrstvu, která se rozšiřuje směrem k podlaze. Neutrální rovina 

představuje rozhraní mezi zakouřeným prostorem (kouřovou vrstvou) a relativně čistým 

prostředím pod ní, které je důležité pro evakuaci osob a samozřejmě také pro zasahující 

jednotky požární ochrany. Na následujícím grafu (Obr. 33) je ukázáno srovnání výšky 

neutrální roviny od úrovně podlahy. Požár neovlivněný sprinklerovým zařízením má 

v časovém úseku mezi 4. až 8. minutou průměrně o 0,5 m nižší bezkouřovou vrstvu oproti 

požáru ovlivněném sprinklerovým zařízením.  

 

 

Obr. 33 - Srovnání výšky bezkouřové vrstvy [11] 
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8. Ekonomické náklady 

 

Spojené státy americké 

Ekonomické studie provedené ve městě Scottsdale ukazují (viz kapitola 12), že náklady na 

výstavbu nového domu s instalovaným residenčním sprinklerovým zařízením se zvýší o 1 % 

oproti nákladům na dům bez sprinklerového zařízení. 

 

Podle jiného amerického zdroje [4] náklady na výstavbu domu o půdorysné ploše 140 m2 jsou 

3000 dolarů (asi 56 tis. Kč)4. Z toho vyplývá, že to je 21,5 dolarů/m2 (cca 400 Kč/m2). Objekt 

o půdorysné ploše 372 m2  představuje cenu 6000 dolarů (tj. cca 114 tis. Kč). Na 1 m2 pak 

vychází 16 dolarů (cca 300 Kč/m2). 

 

 

Velká Británie 

Velká Británie uvádí, že náklady spojené s vybavením nové domácnosti sprinklerovým 

zařízením tvoří 2-3 % z celkové ceny projektu. Při vybavení stávajícího objektu 

sprinklerovým zařízením, kde je třeba zajistit čerpadlo a vodní nádrž, se pohybují náklady 

v rozmezí 3-4 % z celkové odhadované ceny objektu. Každoroční investice do údržby těchto 

zařízení se pohybuje kolem (2 900 Kč) [20]. 

 

Podle britských ekonomických studií se náklady na výstavbu nového domu se sprinklerovým 

zařízením pohybují kolem 16 liber/m2 (453 Kč/m2). Pro klasický dům se třemi ložnicemi cena 

odpovídá přibližně 2 250 liber (66 500 Kč). Náklady na instalaci sprinklerového zařízení do 

staršího domu jsou o něco vyšší. Cena je asi 21 liber/m2 (cca 600 Kč/m2) [6].  

 

Ve srovnání s údaji z USA jsou ve Velké Británii náklady na instalování sprinklerového 

zařízení vyšší. Rozdíly v nákladech na instalování residenčních sprinklerů ať už ve stávajícím 

či novém objektu jsou různé hlavně z důvodu konstrukčních odlišností staveb v jednotlivých 

státech.  

 

                                                 
4 Přibližné ceny v Kč jsou uvedeny dle devizového kurzu, který byl platný v době psaní této diplomové práce. 
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9. Srovnání předpisů pro residenční sprinklery  

 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách prvotní zásluhu o rozšíření sprinklerového 

zařízení na ochranu lidských životů mají Spojené státy americké. Od 90. let minulého století 

probíhaly vývojové a normalizační práce zaměřené na ochranu lidských životů 

v domácnostech s instalovaným sprinklerovým zařízením i v Evropě. Iniciativní roli sehrála 

zejména Velká Británie. Organizace Loss Prevention Council v roce 1990 vydala projekční 

předpis LPC Rules for automatic sprinkler installations, TB 14/90:1, který v Evropě poprvé 

popisuje provedení sprinklerového zařízení pro ochranu rodinných a bytových domů [29]. 

Jako nový termín se zavádí „Domestic sprinkler“, který je ekvivalentem pro „Residential 

sprinkler“ používaný v USA. Dále se užití  sprinklerového zařízení rozšířilo i ve 

Skandinávských zemích, kde se nachází mnoho dřevostaveb, a proto zde má toto zařízení 

velké uplatnění. V Evropě narozdíl od USA není v předpisech striktní dělení objektů na 

rodinné domy a na budovy pro bydlení a ubytování. 

 

 

Srovnání návrhu residenčních sprinklerů dle NFPA 13D a NFPA 13R vs. EN 12845 

Stovky provedených požárních zkoušek z USA ukázaly, že pro residenční sprinklery je 

dostatečný průtok vody 2 mm.min-1. Podle evropské normy EN 12845 (Stabilní hasicí 

zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba) jsou rodinné domy 

zařazeny do třídy malého nebezpečí (LH), kde se požaduje průtok 2,25 mm.min-1 a plocha 

chráněná jedním sprinklerem 21 m2. Norma EN 12845 používá účinnou plochu pro třídu 

LH 84 m2, avšak americký předpis NFPA 13D požaduje pouze hydraulický výpočet pro 

největší místnost. Prakticky to znamená, že NFPA 13D uplatňuje požadavek na menší průměr 

potrubí a často je místnost chráněna jen jednou sprinklerovou hlavicí. Výše uvedené údaje 

mají vliv na nižší cenu za instalaci sprinklerového zařízení. Navíc cílem NFPA 13D je využít 

k zásobování vodou vnitřní vodovod objektu. V případě vysoké potřeby dodávky vody by 

použití sprinklerového zařízení v domácnostech nebylo reálné.  

 

Stejně jako NFPA 13D se i  NFPA 13R snaží využít maximální plochu chráněnou jedním 

sprinklerem a co nejvíce snížit průtok vody a vyhnout se tak potřebě zavedení čerpadla či 

vodní nádrže. Navrhovaný průtok vody je také 2 mm.min-1, ale předpokládá otevření 

4 sprinklerových hlavic. Podle evropské normy EN 12845 jsou tyto budovy zařazeny do 
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středního nebezpečí, skupiny 1 (OH 1). V tomto zařazení je chráněná plocha jedním 

sprinklerem jen 12 m2 a požadovaný průtok vody je 5 mm.min-1, což znamená vyšší 

požadavky na množství vody a počet sprinklerových hlavic. 

 

 

Velká Británie 

Pro instalaci residenčních sprinklerů představila Velká Británie předpis DD 251:2000 -

Sprinkler systems for residential and domestic occupancies. Code of practice, jenž byl později 

nahrazen předpisem BS 9251:2005 Sprinkler systems for residential and domestic 

occupancies. Code of practice. Co se týče požadavku na účinnou plochu sprinkleru je britská 

norma přísnější než evropská norma EN 12845. Plochu chráněnou jedním sprinklerem 

dovoluje jen 15 m2. Požadavky na množství vody jsou podobné jako v NFPA 13D. Pro 

budovy pro bydlení navrhuje také předpis BS 9251:2005 na účinnou plochu 4 sprinklerové 

hlavice a požadavky na vodu jsou podobné jako v NFPA 13R.  

 

Po požáru v pečovatelském domě v roce 2004, kdy zemřelo 14 osob, přijala Velká Británie 

zákon, který ukládá povinnost vybavit nové pečovatelské domy sprinklerovým zařízením. 

V této zemi se uvažuje o rozšíření vybavení sprinklerovým zařízením také školky, jesle 

a školská zařízení, která slouží k noclehu, například koleje [2]. 

 

 

Skandinávské země 

Z počátku si Norsko sestavilo vlastní pravidla, která vycházela z projektových zásad 

NFPA 13D. Naproti tomu Švédsko si vydalo vlastní předpis založený na výsledcích požárních 

zkoušek, které braly v úvahu typické vybavení švédských domácností a používané hořlavé 

materiály. V roce 2008 avšak vyšel předpis společný pro Skandinávské země prNS-INSTA 

900-1:2008 - Residential sprinkler systems – Part 1: Design, installation and maintenance. 

Tento předpis má v zásadě stejná pravidla na projektování residenčních sprinklerů jako 

NFPA 13D a NFPA 13R. Podstatný rozdíl spočívá pouze v dělení objektu pro bydlení na 

3 typy [2]: 

1. jedno a dvourodinné domy; řadové domy do tří podlaží včetně podkroví; 

maximálně třípodlažní budovy pro bydlení s nejvýše čtyřmi bytovými 

jednotkami 
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2. budovy pro bydlení do 4 podlaží, kromě budov, kde se vyskytují osoby 

vyžadující pomoc při evakuaci 

3. budovy nebo části budov, kde se vyskytují osoby vyžadující pomoc při 

evakuaci; budovy pro bydlení nad 5 podlaží 

 

Finská vláda se zavázala, že pomocí residenčních sprinklerů sníží počet usmrcených osob 

o 70 %. Ve Finsku také hasiči požadují vybavit pečovatelské domy pro starší osoby 

residenčním sprinklerovým zařízením. Hlavním důvodem je nedostatečný počet personálu 

během nočních služeb v mnoha pečovatelských domech. Při možném požáru v těchto 

zařízeních se navíc předpokládá, že se starší nebo nemocné osoby nedokáží samy evakuovat.  

 

Ze stejného důvodu byl v roce 2003 v Norsku vydán zákon, který vyžaduje, aby byl posílen 

personál během nočních služeb v pečovatelských domech a objekt byl vybaven sprinklerovým 

zařízením. Norsko má momentálně nejpokročilejší právní ustanovení, díky nimž má největší 

nárůst počtu residenčních sprinklerových zařízení v Evropě v oblasti použití sprinklerového 

zařízení na ochranu osob (Obr. 34). Téměř všechny vícepatrové budovy s požárními úseky 

většími než 800 m2 musí být chráněny sprinklery. Toto platí i pro ubytovací zařízení, nové 

bytové domy a hotely. Více jak 20 % nových rodinných a bytových domů již je vybaveno 

sprinklerovým zařízením. Norská vláda také požaduje vybavit sprinklerovým zařízením 

všechny nově postavené rodinné domy a panelové domy nad dvě nadzemní podlaží [2].  

 

Sprinklery pro nově postavené pečovatelské domy požaduje také švédská vláda 

 

 

Francie 

Ve Francii sepsali také pravidla na ochranu budov pro bydlení a ubytování, které používají 

stejné projekční zásady jako NFPA 13R, ale Francie rozšiřuje platnost předpisu pro budovy 

do šesti podlaží.  

 

 

Nizozemí 

Nizozemí má také svůj předpis pro navrhování residenčních sprinklerů. Tento předpis 

umožňuje výrobcům sprinklerového zařízení použít stejnou plochu na jeden sprinkler jako 

NFPA 13D. Je snaha v Nizozemí prosadit, aby od roku 2010 byly vybaveny residenčními 
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sprinklery nově vystavěné rodinné domy s odůvodněním, že  se tak sníží náklady na výstavbu 

nových hasičských stanic. 
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Obr. 34 – Počet residenčních sprinklerových zařízení/tis. obyvatel/rok [2] 

 

 

Sprinklerové zařízení se stalo v některých státech důležitou součástí při navrhování požární 

bezpečnosti staveb. Toto zařízení může zachránit lidské životy a předcházet zranění. Kromě 

toho také chrání majetek a snižuje ekonomické následky požáru, který by bez sprinklerového 

zařízení napáchal mnohem větší škody. 
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10. Studie dopadu instalace residenčních sprinklerů 

 

V letech 1985 a 1986 byla ve městě Scottsdale vydána vyhláška, ve které byla uvedena 

povinnost vybavit sprinklerovým zařízením všechny nové rodinné domy a budovy pro 

bydlení. Následně zde byla provedena podrobná 10letá studie o dopadu residenčních 

sprinklerů na požáry.  

 

Výsledky studie podaly několik překvapivých závěrů. Průměrné náklady na instalaci 

domovních sprinklerů během deseti let výrazně klesly [23]. Na začátku se pohybovaly 

náklady kolem 12 dolarů/m2, po 10ti letech se náklady snížily na 6,3 dolarů/m2 (119 Kč/m2), 

což je pokles zhruba o 45 %. Podle průzkumu pojišťovacích společností ve městě Scottsdale 

poskytly slevu 10 % pro domácnosti s instalovaným sprinklerovým zařízením. 

 

Studie ve městě Scottsdale zkoumala také otázku využití množství vody při požáru. Na 

základě 38 proběhlých požárů bylo vypočítáno, že průměrné množství vody potřebné na 

uhašení požáru pomocí residenčních sprinklerů je 94 l. Pokud by se bralo v úvahu uhašení 

požáru ve stejnou dobu pomocí hasičů, spotřeba vody by byla více než 1267 l [23]. (Obr. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 - Srovnání množství vody na hašení požáru residenčním sprinklerovým zařízením 

a hasiči [18] 

Ve Scottsdale byla vyčíslena i škoda na majetku. Průměrné škody na majetku v objektech se 

sprinklerovým zařízením byly vypočítány na 2 166 dolarů, narozdíl průměrné škody 

v objektech bez instalovaného sprinklerového zařízení činily 45 019 dolarů. Z dalšího 

zkoumání vyplynulo, že 90 % požárů v domácnostech bylo uhašeno jednou nebo dvěmi 

sprinklerovými hlavicemi. 

 
Hasiči 

1267 l/min 
Residenční sprinklery 

94 l/min 
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11. Provedené požární zkoušky 

 

Je-li třeba poukázat na účinnost residenčních sprinklerových zařízení, pak provádění 

demonstračních požárních zkoušek lze považovat za vhodný prostředek, jak nejen odborné 

veřejnosti představit oprávněnost jejich instalace v objektech pro bydlení a ubytování. V této 

kapitole jsou proto představeny dvě vybrané realizované požární zkoušky. V první je ukázána 

funkce sprinklerového zařízení, kdy na fotografiích lze vidět srovnání následků požárů na 

jednotlivých kusech nábytku. Druhá zkouška je zaměřena na tepelnou odolnost nechráněného 

plastového potrubí při požáru. 

 

11.1 Ukázka funkce sprinklerového zařízení 

 

Ve městě Osthemo v americkém Michiganu příslušníci tamní JPO v září 2008 provedli 

požární zkoušku a ukázku účinnosti residenčního sprinklerového zařízení [12]. Pro tuto 

příležitost si postavili dva totožné vzorové pokoje o ploše 8 x 8 m, které měly svým 

vybavením reprezentovat zařízení obývacího pokoje. Jeden z pokojů hasiči vybavili 

sprinklerovou hlavicí. Oba vzorové pokoje byly také vybaveny samočinným hlásičem požáru. 

Na této zkoušce se hasiči snažili veřejnosti ukázat, jak funguje sprinklerové zařízení a jak 

může snížit následky požáru.  

 

a) Pokoj bez sprinkleru 

Hasiči nejdříve zapálili pokoj bez sprinkleru. Požár byl založen v odpadkovém koši 

naplněném novinami. Hlásič požáru reagoval 10 sekund po zapálení. Po 150 sekundách požár 

zasáhl celou místnost a teplota u stropu ukazovala 760 °C. Na následujících fotografiích (Obr. 

36) si lze všimnout plamenů šlehajících z místnosti, ohořelé pohovky a sazí na obvodových 

stěnách a stropu. 
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Obr. 36 - Požár bez sprinklerového zařízení [12] 

 

b) Pokoj se sprinklerem 

Pokoj se sprinklerem byl zapálen za stejných podmínek. Hlásič požáru opět reagoval po 

10 sekundách. Sprinkler se aktivoval po 105 sekundách po iniciaci. Teplota u stropu 

ukazovala 171 °C. Na následujících fotografiích (Obr. 37) je možné si všimnout omezené 

velikosti plamenů nad místem vzniku požáru a také stékající vody po plexiskle od 

aktivovaného sprinkleru. Po uhašení požáru sprinklerem byla zničena jen pohovka v místě 

vzniku požáru, křeslo stojící nedaleko nebylo požárem vůbec zasaženo.  

 

       

Obr. 37 - Požár se sprinklerovým zařízením [12] 
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11.2 Požární zkouška plastového potrubí  

 

Ve vesnici Kameno v Britské Kolumbii výzkumní pracovníci společnosti „The Institute for 

Research in Construction's“ (IRC) v rámci programu Fire Risk Management Program 

otestovali residenční sprinklerové zařízení při hašení požáru v domě. Zaměřili se hlavně na 

testování hořlavého potrubního vedení. 

 

Společnost IRC zkoušela odolnost nechráněného plastového potrubí ze síťovaného 

polyethylenu (PE-X). Na experiment použila dvoupodlažní dům o celkové půdorysné ploše 

186 m2. Sprinklerové zařízení mělo u nejvzdálenější hlavice průtok 50 l.min-1 při tlaku 

240 kPa.  

 

 

Obr. 38 - Objekt pro zkoušení plastového potrubí [7] 

 

Bylo provedeno několik pokusů, kdy se měnilo místo vzniku požáru, a to ve společenské 

místnosti v suterénu, dále v 1. podlaží v obývacím pokoji a v ložnici. Z výsledků zkoušek 

vyplynulo, že ve všech pokusech byl požár uhašen jedinou sprinklerovou hlavicí do jedné 

minuty od své aktivace. Poškození od požáru bylo soustředěno jen na nábytek v blízkosti 

místa zapálení, na stěnách byly usazeny saze, ale nebyla nijak narušena konstrukce domu.  

 

V suterénu bylo plastové potrubí upevněno na nechráněné dřevěné trámy. Plastové potrubí 

bylo vystaveno teplotám vyšším než je jejich pracovní teplota 93 °C při tlaku 552 kPa po 

dobu 140 s [7]. Plastové potrubí nebylo viditelně poškozeno a požár byl úspěšně uhašen. 

V některých případech bylo potrubí vystaveno teplotám 140 °C bez následného poškození.  
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Obr. 39 - Nechráněné plastové potrubí vystavené následně požáru [7] 
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12. Výhled projektování residenčních sprinklerů v ČR 

 

Diplomová práce se snaží statistikou požárovosti upozornit na velké počty usmrcených osob 

v domácnostech a představit residenční sprinklery v České republice jako možný způsob 

snížení počtu úmrtí v těchto objektech. Je důležité poukázat na typy objektů, které by bylo 

vhodné chránit residenčním sprinklerovým zařízením a zvolit vhodná pravidla pro jejich 

projektování. Jako možná alternativa by se mohlo jevit doplňkové hasicí zařízení (DHZ) 

uvedené v normě ČSN 73 0810 z roku 2009, které představuje určité úlevy při navrhování 

sprinklerového zařízení oproti ČSN EN 12845. ČSN 73 0810 sice vymezuje, pro které 

skupiny výrob a provozů u výrobních objektů, a do jaké výšky u nevýrobních objektů je 

možné DHZ použít. Ovšem zavedením této normy je možné, že se zvětšila nepřehlednost 

a nejasnost projektování sprinklerového zařízení. Z těchto důvodů není vhodné kombinovat 

normy pro projektování požární bezpečnosti staveb a normy pro projektování jednotlivých 

požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se tak o určitý zásah do projekčních požadavků 

harmonizované normy ČSN EN 12845.  

 

Jako vhodné řešení aplikace sprinklerového zařízení v budovách pro bydlení a ubytování 

v ČR se jeví převzetí normy ze zahraničí (např. od Skandinávských zemí), kde byly 

provedeny rozsáhlé požární zkoušky a na základě těchto zkoušek vznikla pravidla na 

projektování residenčních sprinklerů.  

 

Při určování objektů pro instalování residenčních sprinklerů se musí brát v úvahu nejen 

statistika požárovosti, ale také to, kde mohou být tragické následky požárů. Vhodné jsou tedy 

kromě domácností také prostory, kde se vyskytují osoby neschopné samostatné evakuace, 

a prostory pro ubytování. Jedná se především o pečovatelské domy, nemocnice, školky 

a jesle. Zde je také problém nedostatečného množství personálu pro evakuaci. Problémem 

u ubytovacích zařízení je neznalost prostoru, která může být hlavně v případě vzniku požáru 

v noci tragická. Navíc instalování residenčních sprinklerů může znamenat určitou prestiž 

v tom, že si majitelé objektů váží svých hostů. Další skupinou objektů, u kterých by byla 

vhodná instalace residenčních sprinklerů jsou dřevostavby, kterých v poslední době u nás 

přibývá. 
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Závěr  

 

Diplomová práce poskytuje ucelený přehled o residenčním sprinklerovém zařízení na ochranu 

lidských životů a zdůrazňuje, kde je vhodné toto zařízení umístit. Představuje technické 

požadavky na residenční sprinklery, srovnává jednotlivé projekční předpisy  a ekonomické 

náklady na jejich instalaci. V práci jsou také zmíněny přednosti tohoto sprinklerového 

zařízení.  

 

Cílem práce bylo především představit residenční sprinklerové zařízení v České republice, 

protože statistika požárovosti v domácnostech vykazuje nejvyšší počet usmrcených osob při 

požárech. V České republice by bylo vhodné instalovat residenční sprinklery v objektech, kde 

se vyskytují osoby neschopné nebo s omezenou schopností evakuace, například pečovatelské 

domy, nemocnice, školky a jesle. Dále je vhodné chránit prostory pro ubytování 

a dřevostavby. Cílem bylo také zjistit, jaké jsou pořizovací náklady residenčního 

sprinklerového zařízení a zda by pojišťovny v České republice projevily o toto zařízení zájem, 

snížily základní sazbu z pojistného a poskytly určité finanční úlevy, protože ekonomická 

stránka hraje v pořízení zařízení nejdůležitější roli. Výsledkem je, že některé pojišťovací 

společnosti by instalaci residenčního sprinklerového zařízení v budovách pro bydlení 

a ubytování podporovaly. 

 

Ochrana domácností residenčními sprinklery vyplývá ze statistiky úmrtí v těchto objektech. 

Ovšem nařízení vyhláškou nebo normou by podle mého názoru nebylo účinné, protože pokud 

si požárně bezpečnostní zařízení nepořídí majitelé objektů ze své vůle a ve svém zájmu, tak se 

o něj nebudou starat. Veškeré zařízení totiž potřebuje investici času a peněz. Je třeba spíše 

veřejnost informovat, že existuje zařízení, které může aktivně chránit jejich životy a domovy 

a informovat o jeho výhodách. Také by bylo vhodné poskytnout veřejnosti statistiky požárů 

a ukázat, jaké následky požár může zanechat bez a s instalací sprinklerového zařízení. 

Poskytnout informace o rychlosti reakce hlásičů požáru a sprinklerů ve srovnání 

s dojezdovým časem hasičů, jejich době zásahu a množství škod, které způsobí hasicí voda od 

hasičů nebo od sprinklerového zařízení. Každý se cítí ve svém domově bezpečně, nepřipouští 

si, že by v daném objektu mohl vzniknout požár. Po získání všech těchto informací budou 

teprve lidé ochotni do residenčních sprinklerů investovat a starat se o jejich provoz. 
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