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Abstrakt  
Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na 

použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích 

prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části: rešerši, návrh sprinklerů ve 

skladovací hale, výkresy a hydraulické výpočty. V rešerši je popsán základní princip stabilních 

hasicích zařízení, jejich rozdělení, důvody instalace ve skladech a principy skladování. Dále jsou 

také popsány části sprinklerových zařízení a speciální ESFR sprinklery. Na závěr jsou zmíněny 

největší požáry ve skladech a princip hydraulických výpočtů.  

 

Klí čová slova  

Sprinkler; stabilní hasicí zařízení; SHZ; sklad; výrobní objekt; ESFR, hydraulický výpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
The subject of this thesis is to introduce fixed firefighting system focused on sprinkler application 

in manufacturing facilities as the case may be in their storage. The diploma thesis is divided in 

four main parts: recherche, design of sprinklers in warehouse, sketchs and hydraulic calculations. 

In recherche there is describe a principe of fixed firefighting system and its division and reason of 

its installation in warehouses and principe of storage. There are also described parts of fixed 

firefighting system and special ESFR sprinklers below. In the end of this work there are mentions 

of the biggest fire in warehouses and princip of hydraulic calculation.  

 

Keywords  

Sprinkler; fixed firefighting system; storage; SHZ; manufaturing facilities; ESFR; hydraulic 

calculation 
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Seznam použitých symbolů a zkratek1 
 

Latinské symboly 

A   Plocha        m2 

c    Měrná tepelná kapacita      J/(kg∙K) 

m   Hmotnost        kg 

a   Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání   [-] 

an   Součinitel pro nahodilé požární zatížení   [-] 

hp   Požární výška       m 

 

Řecké symboly  

�     Součinitel tepelné vodivosti      W/(m∙K) 

ρ    Objemová hmotnost       kg/m3 

 

Zkratky 

SHZ   Stabilní hasicí zařízení  

LNG   Zkapalněný zemní plyn 

PÚ   Požární úsek 

PHP   Přenosný hasicí přístroj 

EPS   Elektrická požární signalizace 

JOP   Jednotka požární ochrany 

ZOKT   Zařízení pro odvod kouře a tepla 

RTI   Response Time Index  

ESFR   Early Suppresion Fast Response 

 

 

                                                 
1 Symboly a zkratky použité v hydraulických výpočtech jsou popsány v dané kapitole.  
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1 Úvod  
Má diplomová práce se zabývá stabilním hasicím zařízením, respektive sprinklery, které 

v případě správné instalace chrání objekty před rozšířením požáru a vzniku velkých nevratných 

škod. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení je v dnešní době nejrozšířenější a nejspolehlivější druh 

stabilního hasicího zařízení v současné době. Hlavní funkcí tohoto zařízení je hasit požár nebo ho 

udržet pod kontrolou do příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru.  

V této práci jsem se zaměřila především na instalaci sprinklerů v prostorech určených ke 

skladování. Právě v těchto prostorech vznikají velké škody a to především na majetku. Sprinklery, 

jsou schopny krátce po vzniku požáru začít s hašením a snížit tak riziko rozšíření požáru a díky 

tomu možné škody eliminovat. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení patří k nejúčinnějším aktivním 

prostředkům, do činnosti se uvádějí samočinně – teplem z požáru a předpokládá se u nich 

součinnost s jednotkou požární ochrany, která by měla dokončit uhašení požáru. Jako hasivo je u 

sprinklerů používána voda.  
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2 Současný stav poznání  

2.1 Stabilní hasicí zařízení 

Stabilní hasicí zařízení patří mezi vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení a jsou určená 

pro aktivní ochranu osob a majetku před požáry (1). Při použití SHZ se snižují nejen přímé škody 

na majetku, ale i škody nepřímé, které jsou způsobeny přerušením činnosti podnikatelského 

subjektu. Krom toho také vznikají škody ekologické způsobené kontaminací zeminy, spodních 

vod nebo ovzduší.  

Stabilní hasicí zařízení neboli SHZ jsou navrhovány pro konkrétní požární nebezpečí, dané 

zejména požárně technickými charakteristikami hořlavých látek či výrobků, jejich umístěním 

v chráněném prostoru a pro konkrétní provozní podmínky – např. teplota, prašnost, vlhkost, … 

SHZ se většinou skládají z nádrže nebo tlakového zásobníku na hasivo, čerpacího zařízení, 

potrubních rozvodů s řídícími ventily a výstřikových koncovek, které jsou účelně rozmístěné 

v daném chráněném prostoru nebo technologii. Nedílnými součástmi většiny SHZ jsou řídící, 

monitorovací, detekční a poplachová zařízení.  

Při instalaci SHZ se předpokládá samočinné uvedení do provozu a to co nejdříve po vzniku 

požáru. Vždy by to mělo být před dosažení flashoveru – celkového vzplanutí.  Flashover je 

charakterizován několika parametry, nejčastěji však teplotou 500-600 °C. Při této teplotě dochází 

například u ocelové konstrukce ke ztrátě stability po 10-15 minutách. V této situaci je zásah hasičů 

velmi nebezpečný a právě to je jeden z důvodů instalace SHZ. Krom toho, stabilní hasicí zařízení 

hasí požár krátce po jeho začátku, tudíž má toto zařízení mnohem příznivější podmínky k hašení 

nežli jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“). V případě JPO musí být nejprve požár oznámen, 

poté je potřeba doba pro výjezd jednotky, následně pro dojezd na místo zásahu a pro zahájení 

hašení. Hašení tak může být zahájeno až po několika minutách – obvykle 10-15, avšak mimo 

město to může být až 20 či více minut. Se zvyšujícím se časem dojezdu stoupají škody způsobené 

požárem a to až do řádů stovek miliónů korun (2).  

Aktivní sprinklerové zařízení lze vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 1. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení. Zdroj: http://www.traser.eu//img/slideshow/9.png. 
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2.1.1 Výhody při instalaci stabilních hasicích zařízení 

Jak již bylo zmíněno, SHZ snižují škody na majetku respektive hodnota majetku je snížena 

hodnota rizika, kterému je majetek vystaven – viz Obrázek 2. Omezením rizik hodnota vzroste. 

Proto bývají často SHZ požadovány i pojišťovnami.  

S SHZ jsou také chráněny osoby, které se v objektu nachází. V případě instalace těchto 

zařízení je vytvořeno příjemnější a bezpečnější prostředí pro práci, ubytování či nákupy – 

schematicky viz Obrázek 3. 

Další výhodou instalace je také snížení emisí CO2, kdy v případě požáru a použití SHZ dojde 

ke snížení množství tohoto skleníkového plynu a nedochází tak ke kontaminaci okolního prostředí 

(3). 

2.2 Historie stabilních hasicích zařízení 

Ke konci 18. století, v době, kdy začínala průmyslové revoluce, vznikla potřeba chránit nově 

vznikající průmyslové objekty, které jsou vybaveny vhodným hasicím zařízením, které by bylo 

okamžitě připravené k hašení a zajišťovalo by účinnější ochranu před požáry než požární hlásní či 

málo účinné a nespolehlivé ruční hasicí prostředky.  

Jako první se začaly vyvíjet vodní SHZ a to v USA. Postupně se tato zařízení dostávala do 

Velké Británie, Německa a začátkem 20. století se tato zařízení dostala do českých zemí. Tato 

zařízení již měla typické znaky sprinklerových zařízení. První hasicí zařízení s děrovaným 

potrubím navrhl v roce 1806 J. Carey. Rozváděcí potrubí bylo napájeno z gravitační nádrže. 

V přívodním potrubí pak byl ventil, který byl ovládaný spouštěcím zařízením sestávajícím se 

z provazu a závaží. Přehořením provazu došlo k uvolnění závaží a otevření přívodu vody do 

Obrázek 2. Znázornění snížení rizik v případě instalace SHZ (3). 

Obrázek 3. Znázornění klidu a pohody osob bez instalace a s instalací SHZ (3). 
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rozváděcího potrubí. V roce 1812 byl pak provaz zaměněn za tepelnou pojistku, která reagovala 

na překročení teploty 71 °C. Toto zařízení již bylo vybaveno poplachovým ventilem, kdy se při 

požáru uvolnilo závaží a při pádu rachotem oznamovalo požár.  

Zařízení s děrovaným potrubím byla relativně jednoduchá, stejně tak i jejich obsluha. 

Nevýhody však byly velké. Voda se přiváděla nejen k ohnisku požáru, ale také na celou plochu 

sekce, která byla ventilem ovládána. Občasně docházelo k nesprávnému otevření ventilu a složitá 

byla i údržba potrubí. Například v textilních závodech se potrubí velmi rychle zaneslo textilním 

prachem a korozí. Krom toho, zařízení byla závislá výlučně na lidské obsluze a na včasném zjištění 

požáru. Nicméně i přes uvedené nevýhody se tato zařízení velmi rychle rozšiřovala a 

zdokonalovala až do dnešní podoby (2).  

2.3 Druhy stabilních hasicích zařízení 

Základní rozdělení SHZ určuje norma ČSN 73 0810 (4): 

• Sprinklerová zařízení 

• Sprejová zařízení 

• Mlhová zařízení 

• Pěnová zařízení 

• Plynová zařízení 

• Prášková zařízení 

• Aerosolová zařízení 

2.3.1 Sprinklerová zařízení 

Ochrana pomocí sprinklerového zařízení patří k nejúčinnějším opatřením, co se ochrany 

osob a majetku týče a to i včetně požárů založenými žháři. Sprinklerové zařízení je navrhováno 

pro detekci a uhašení požáru v jeho počátečních fázích nebo pro udržení požáru pod kontrolou, 

aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky. 

K hašení je obvykle použita voda ve formě sprchového proudu, v jistých případech lze 

použít pěnu, pak je zařízení pojmenováno jako pěno-vodní.  

Sprinklery se do činnosti uvádí samočinně. V případě zvýšeného teplotního zatížení dojde 

k jejich ohřátí na tzv. otevírací teplotu a zařízení je uvedeno do provozu. Hlavní hasicí účinek je 

ochlazovací, částečně dusivý. Princip sprinklerového zařízení viz Obrázek 4.  
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2.3.2 Sprejová zařízení 

Sprejová zařízení slouží stejně jako sprinklerová, k aplikaci vody ve formě vodního nebo 

pěnového sprchového proudu výstřikovými hlavicemi, u sprejových zařízení označovaných jako 

sprejové hubice. I tato zařízení jsou vodní či pěno-vodní.  

Rozdílem mezi těmito dvěma zařízení je, že sprinklerové hlavice se otevírají postupně, dle 

zatížení teplem, zatímco u sprejových hlavic dojde po jejich spuštění k výstřiku všech hlavic 

instalovaných v daném chráněném prostoru nebo technologii současně. Hlavní hasicí účinek je 

ochlazovací.  

Sprejová zařízení se používají především k hašení hořlavých kapalin, ochraně ocelových 

konstrukcí, ochraně plášťů skladovacích nádrží a lze je také použít ke zvýšení vlastní požární 

odolnosti stavebních konstrukcí či k omezení nárůstu tlaku v zásobnících zkapalněných plynů při 

vyšších teplotách. Specifickou aplikací sprejových zařízení jsou vodní clony, které mají za účel 

omezení tepelného toku, kdy clony mohou být použity jako náhrada za požárně dělící konstrukce 

(5). 

2.3.3 Mlhová zařízení 

Tato zařízení k hašení využívají vodní mlhu, která je aplikována otevřenými mlhovými 

hubicemi nebo automatickými mlhovými hlavicemi. Za vodní mlhu jsou považování kapky vody, 

jejichž průměr je menší než 1mm 2. Dle velikosti kapek lze rozlišit nízkotlaká, středotlaká a 

vysokotlaká mlhová SHZ, kdy nejvíce využívané, především pro jejich dobré vlastnosti jsou 

vysokotlaká. Mezi jejich přednosti patří vysoká hasicí schopnost s krátkou dobou hašení, nižší 

spotřeba vody, díky čemu není třeba mít velkoobjemovou nádrž na vodu, jako tomu je například 

u sprinklerových zařízení.  

                                                 
2 Průměr D měřený v rovině 1m od hubice/hlavice při minimálním provozním tlaku.  

Obrázek 4. Schéma sprinklerového stabilního hasicího zařízení (3) 
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Mlhová zařízení mají značné využití v archivech, knihovnách a skladech s ochranou 

nebezpečí OH33, dále se využívají k ochraně kolejových vozidel. Hlavní hasicí účinek je 

ochlazující a dusivý (2).  

2.3.4 Pěnová zařízení 

Pěnová SHZ se používají pro hašení požáru pěnou, která se aplikuje různým typem 

výstřikových koncovek nebo zařízení, na povrch hořlavé kapaliny nebo do chráněného prostoru. 

Dle typu pěny, která je dána tzv. číslem napěnění, se rozlišují pěnová SHZ na těžkou, střední a 

lehkou pěnu.  

Pěnová zařízení se využívají k ochraně uzavřených prostor, jako jsou sklady, tunely či 

letecké hangáry. Značné využití mají také jako ochranná zařízení tankovišť a stáčecích stanic 

ropných produktů, skladů s hořlavými kapalinami a heliportů. Hlavní hasicí účinek pěny je 

izolační a dusivý. Pěno-vodní sprinklerová či sprejová zařízení se používají při ochraně leteckých 

hangárů, přečerpávacích stanic, skladů pneumatik či skladů hořlavých kapalin uložených 

v kontejnerech (2).  

2.3.5 Plynová zařízení 

Tato zařízení jsou určena pro zaplavení chráněných prostorů hasicím plynem nebo pro 

lokální hašení možných ohnisek požárů v technologických zařízeních. K uhašení požáru dojde 

v případě dosažení návrhové koncentrace ve stanovené době po spuštění SHZ. Jako hasivo se 

používají různé plyny jako je CO2, přírodní plyny – argon, dusík, směsi přírodních plynů – inergen 

či aragonit a chemické plyny.  

Nevýhodou těchto zařízení je negativní vliv plynů na životní prostředí, kdy například hasivo 

v podobě halonů výrazně poškozovalo ozonovou vrstvu a muselo být zakázáno. Další nevýhodou 

je nutnost instalace dalšího zařízení a to zařízení pro zpoždění „výstřiku“ plynu, z důvodu 

přítomnosti osob, kdy by mohlo dojít při brzkému vypuštění látek a k ohrožení zdraví osob, které 

se v daném prostoru nacházejí.  

Hlavní hasicí účinek přírodních plynů a CO2 je dusivý, u chemických plynů spočívá hasicí 

účinek v přerušení řetězové chemické reakce hoření (5).  

2.3.6 Prášková zařízení 

Jedná se o tzv. velké práškové hasicí přístroje, kde krom samotného hasicího zařízení je 

navíc detekční a řídící zařízení a stejně jako u plynových SHZ, zařízení pro zpoždění výstřiku 

prášku.  

                                                 
3 Třídy nebezpečí resp. OH3 jsou vysvětleny a popsány v kap. 2.8. 
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Toto SHZ se využívá u nákladních lodí na přepravu LNG. Jde o obří plovoucí skladiště 

s extrémně vysokým potenciálem požárního a explosivního nebezpečí. Práškové zařízení lze 

použít i pro hašení kovů jako je hliník, hořčík nebo uran či jiných látek, kde se v závislosti na 

kterou třídu požáru jsou vhodné, zvolí vhodný typ prášku. Hlavní hasicí účinek prášků je 

antikatalický. Významný je i stěnový efekt, kterým se dá snižovat sálavé teplo. Prášky nemají 

chladící účinek (5).  

2.3.7 Aerosolová zařízení 

Možnost hasit aerosolovým zařízením se vyskytla v šedesátých letech minulého století. Pro 

tato zařízení je typická jednoduchost, snadná montáž a nízká cena.  

Aerosolová zařízení je možné použít pouze v uzavřených prostorech. Hlavní hasicí účinek 

tohoto SHZ je chemický a jako vedlejší účinek se uvádí ochlazování plamenů a izolování zóny 

hoření. S nadsázkou je možno říci, že při hašení aerosoly se hasí požár ohněm proti ohni (5).  

2.4 Stavby se stabilním hasicím zařízením 

2.4.1 Požadavky norem  

Dle ČSN 73 0802 (6) musí být samočinným stabilním hasicím zařízením vybaveny požární 

úseky, které: 

a) mají součin nahodilého požárního zatížení a součinitele an větší než 60 kg∙m2 a jsou 
umístěny: 

1) v prvním podzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 1000 m2, nebo ve druhém a 
dalším podzemním podlaží, pokud půdorysná plocha S > 500 m2, 

2) v prvním nebo druhém nadzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 4000 m2, nebo 
ve vyšších nadzemních podlažích (nejvýše hp = 45 m) s půdorysnou plochou S > 1000 
m2, 

b) mají výškovou polohu: 

1) hp > 45 m, půdorysnou plochu S > 150 m2 a součin požárního zatížení a součinitele a 
větší než 40 kg∙m2, 

2) hp > 100 m, půdorysnou plochu S > 75 m2 a součin požárního zatížení a součinitele a 
větší než 25 kg∙m2, 

c) u kterých je samočinné stabilní hasicí zařízení požadováno jinými normami nebo předpisy.  

Samočinné stabilní hasicí zařízení se doporučuje také tam, kde je časové pásmo zásahu H3 

a kde existují jiná požární rizika – ohrožení osob a ztrát na majetku (6). 

V souladu s ČSN 73 0810 (4) může pak být místo běžného sprinklerového stabilního 

hasicího zařízení SHZ případně užito doplňkové sprinklerové hasicí zařízení, nebo polostabilní 

sprinklerové hasicí zařízení nebo jiná stabilní hasicí zařízení, odpovídající požárním rizikům, 
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skupinám výrob nebo skladů a provozů a zejména charakteru hořlavých látek tvořící požární 

zatížení.  

Z požadavků norem tak vyplývá nutnost instalace SHZ a to především ve výškových 

budovách a hotelech, obchodních domech, multikinech, divadlech, výrobních objektech, velkých 

skladech, halách a hangárech. Dále také u řadových a hromadných garážích s většími počty stání 

a v podzemních podlažích garáží či v garážích se zakladačovým systémem.  

Vyhláška 23/2008 Sb. (7) pak udává další stavby, ve kterých je instalace SHZ vyžadována 

a jsou jimi:  

• garáže - PÚ garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a 
účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven stabilním hasicím zařízením 
alespoň s jednoduchým zásobováním vodou, 

• stavba památkově chráněná - v jedinečných prostorech staveb nebo prostorech s 
jedinečnými sbírkami historických předmětů či jedinečných dřevěných stavbách včetně 
jejich vnější ochrany, 

• Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky - jde-li o jedinečnou sbírku 
historických předmětů. 

2.5 Sprinklerové zařízení 

2.5.1 Funkce sprinklerových zařízení 

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení je v dnešní době nejrozšířenější a nejspolehlivější druh 

stabilního hasicího zařízení v současné době. Hlavní funkcí tohoto zařízení je hasit požár. Vedle 

toho má však i jinou funkci – ohlásit požární poplach na místo se stálou obsluhou.  

Sprinklerové zařízení se uvádí do činnosti samočinně, již v první fázi rozhoření. Při požáru 

dojde k zahřátí tepelné pojistky sprinkleru na otevírací teplotu, čímž dojde k prasknutí skleněné 

tepelné pojistky nebo roztavení tavné pojistky sprinkleru a jeho otevření. Tím poklesne tlak 

v přívodním potrubí, otevře se řídící ventil ventilové stanice a uvede se tak do činnosti zařízení 

pro zásobování vodou.  Současně se uvádí do činnosti poplachový zvon a na místě se stálou 

obsluhou se signalizuje otevření ventilové stanice jako požární poplach. Z činnosti se pak 

sprinklerové zřízení odstavuje výhradně ručně a to na pokyn velitele JPO po příjezdu na místo (2).  

Nutno podotknout, že i sprinklerová zařízení mají své nevýhody. Jednou z nich je například 

to, že je vždy nutná součinnost s JPO, protože sprinklerová zařízení mají pouze deklaraci uvedení 

požáru pod kontrolu. Bez zvláštní opatření je nelze použít pro hašení zařízení pod napětím. 

Pořizovací cena sprinklerové ochrany je relativně vysoká. Avšak v případech, kde mají dominantní 

vliv na přímé a nepřímé majetkové požární škody jako je ochrana skladů nebo lidských životů, je 

relativně nízká (8).  
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Ze statistik vyplývá, že počet usmrcených, vztažený na 1000 obyvatel je u sprinklerových 

budov o 83 % nižší u nesprinklerových budov. Materiální škody jsou u sprinklerových budov 

s mokrou soustavou nižší o 34 % až 77 % oproti budovám bez sprinklerových zařízení (2). 

K typickým instalacím sprinklerových zařízení patří ochrana skladů, mlýnů, textilních 

závodů, shromažďovacích prostorů, super a hypermarketů, výškových budov, hotelů, domovů 

s pečovatelskou službou, hromadných garáží a celé řady průmyslových aplikací. Naopak se nesmí 

používat pro hašení sil nebo zásobníků obsahujících látky, které při styku s vodou zvětšují svůj 

objem. Dále v blízkosti průmyslových pecí nebo sušáren, solných lázní, tavných licích pánví a 

podobných zařízení, kde by se použitím vody při hašení riziko zvýšilo (8).  

2.5.2 Rozdělení sprinklerových zařízení 

• Sprinklerová zařízení s mokrou soustavou – bezprostředně po otevření hlavice 
dochází u mokré soustavy k výtoku vody z hlavice ve formě sprchového proudu, 
přičemž rozvodní síť je naplněna vodou. Potrubí soustavy je trvale zaplněno vodou nebo 
nemrznoucí kapalinou. Tato soustava je vhodná do míst, kde nehrozí zamrznutí vody.  

• Sprinklerová zařízení se suchou soustavou – při otevření sprinklerové hlavice se 
spouští řídící ventil. Nejprve dojde k vytlačení vzduchu z potrubí a až po té k výstřiku 
vody. Potrubí soustavy je natlakované vzduchem nebo dusíkem. Tento druh 
sprinklerových zařízení se používá zejména v prostorech, kde hrozí zamrznutí vody 
v potrubí či v prostředí o teplotách vyšších než 100°C.  

Rozdíly mezi těmito dvěma soustavami lze vidět na následujícím obrázku:  

 

Obrázek 5.Rozdíl mezi sprinklerovou mokrou a suchou soustavou.  
(1-nádrž, 2-zkušební potrubí, 3- čerpací zařízení, 4-mokrá ventilová stanice, 5-suchá 
ventilová stanice, 6- hlavní uzavírací armatura suché soustavy, 7-tlaková nádoba, 8-
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zpožďovač s tlakovým spínačem dálkového poplachu, 9-sprinklerová hlavice, 10-
poplachový zvon, 11-tlakové spínače startování čerpacího zařízení) 

 

• Sprinklerová soustava s předstihovým řízením typu A a B – jedná se o suchou 

soustavu, u které se použije EPS k blokování otevření řídícího ventilu, do té doby, 

než EPS sama identifikuje požár, nebo k rychlému odvzdušnění soustavy. Tento druh 

soustavy se instaluje především tam, kde by náhodné spuštění sprinklerů způsobilo 

velké škody nebo tam, kde se předpokládá rychlé šíření požáru.  

Existují ještě další druhy sprinklerových zařízení, jako jsou zaplavovací, s opakovanou 

funkcí, pěno-vodní, clonová, skrápěcí atd., ale jejich použití je oproti třem výše zmiňovaných 

zanedbatelné.  

Sprinklerová zařízení se navrhují i v provedení bez zásobování vodou. To je zajišťováno 

pomocí cisternové automobilové stříkačky. Za tímto účelem je potrubní rozvod opatřený 

armaturou pro připojení stříkaček. Toto provedení se označuje jako polostabilní sprinklerové 
zařízení (viz Obrázek 6). Polostabilní sprinklerové zařízení je o mnoho levnější než stabilní, 

jelikož odpadá nákladné zařízení pro zásobování vodou – nádrže na vodu a čerpadla. Nevýhodou 

tohoto zařízení je, že je limitované sobou dojezdu hasičů. Doba od hlášení EPS nebo ZDP na místě 

se stálou obsluhou a začátkem plnění potrubního systému sprinklerového SHZ z automobilové 

cisterny by nebyla být delší než 8 minut.  

Pod označením doplňková sprinklerová zařízení – viz Obrázek 7, se má na mysli 

sprinklerová zařízení, u kterých má nádrž na vodu objem menší než je stanoveno v normě ČSN 

12845 (9). V tomto případě se předpokládá zásobování vodou v průběhu hašení z cisternových 

automobilových stříkaček, jako v předchozím případě nebo dojde k napojení na vodovodní řad. Je 

zde však nutný zásah hasičů a napojení sprinklerového systému na daný zdroj vody. 

Obrázek 6. Polostabilní sprinklerové zařízení. 
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Obrázek 7. Doplňkové sprinklerové zařízení. 

2.6 Hlavní komponenty sprinklerových soustav 

Sprinklerové zařízen sestává ze zdroje nebo zdrojů vody a z jedné nebo více sprinklerových 

soustav. Každá soustava se skládá z ventilových stanic a potrubního rozvodu opatřeného 

sprinklery. Samotné sprinklery jsou pak umístěny na určených místech u střechy nebo stropu a 

tam, kde je to nezbytné mezi regály, pod policemi či například v pecích (10).  

2.6.1 Sprinklerové hlavice 

Účelem sprinklerů, respektive sprinklerových hlavic, je zajistit rovnoměrnou dodávku vody 

na danou plochu o stanovené intenzitě, která je vyjádřená průtokem vody na jednotku plochy. 

Běžně se sprinkler otevírá do 5 minut, v případě pomalu se rozvíjejících požárů to ale může být 

dokonce i více než 10 minut. Naopak například u vysokoregálových skladů je tento čas výrazně 

zkrácen a to pouze na 30 – 120 s.  

Otevírací teplota 

Sprinklery jsou opatřené skleněnou nebo tavnou pojistkou. U skleněné pojistky dojde ke 

zvětšení objemu náplně s následným roztržením skleněné baňky. Tlakem vody nebo vzduchu se 

zcela uvolní uzavírací kuželka sprinkleru a následuje výstřik kompaktního proudu vody na tříštič, 

kde se nárazovým způsobem mění na sprchový proud. U tavných pojistek se po dosažení 

stanovené otevírací teploty roztaví pájka spojující dva díly tepelné pojistky. To způsobí rozpadnutí 

tepelné pojistky a uvolnění těsnící kuželky jako v předešlém případě. Otevření jednoho nebo více 

sprinklerů a následný pokles tlaku v rozváděcím potrubí je impulsem pro samočinné spuštění 

sprinklerového zařízení a vyhlášení požárního poplachu (8). 

 Typické sprinklery jsou sprinklery se skleněnou pojistkou a s otevírací teplotou 57 až 79°C. 

Jsou určeny pro použití v oblastech, kde se při běžném provozu nepředpokládá teplota vyšší než 

38°C. Skleněné baňky těchto hlavic jsou označeny červenou nebo oranžovou barvou. Další 

skupinu tvoří sprinklery se střední otevírací teplotou, která se pohybuje v rozmezí 79 až 107°C. 

V prostorech, kde jsou instalovány, kde běžná teplota nepřesáhne 66°C a označují se žlutou či 

zelenou barvou. Vysokoteplotní sprinklery jsou s otevírací teplotou v rozmezí 120-1501°C. 

Vyznačují se modrou barvou. Vyšší teplotní klasifikace sprinklerů se využívají pro specifické 
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provozy například pro ochranu kuchyní s podtlakovým větráním (11). Otevírací teploty se obecně 

volí tak, aby odpovídala teplotním podmínkám okolí. Barevné označení sprinklerů a otevírací 

teploty jsou znázorněny v následující tabulce:  

 

Tabulka 1 Barevné označení sprinklerů a otevírací teploty dle normy ČSN EN 12 259-1 (8) 

Skleněná pojistka Tavná pojistka 

Otevírací teplota 
[°C] Barva Nejvyšší otevírací 

teplota [°C] 
Rozsah otevírací 

teploty [°C] Barva 

57 oranžová 74 55-77 bez označení 

68 červená 86     

79 žlutá 99 80-107 bílá 

93 zelená 113     

100 zelená 120     

121-141 modrá 141 121-149 modrá 

163-182 světle fialová 186 163-191 červená 

204 černá 228 204-246 zelená 

 

Tepelné pojistky obou konstrukcí mohou v delším časovém horizontu měnit otevírací 

teplotu. Důvodem je stárnutí skla z důvodu jeho krystalizace a u tavných pojistek postupná 

vzájemná difuse jednotlivých složek pájky do nosných ramen. Krom toho jsou tavné pojistky 

náchylné ke korozi, což byl hlavní důvod, proč se v Evropě po druhé světové válce prosadily 

skleněné pojistky (8). 

 

Obrázek 8 Otevření sprinkleru po dosažení otevírací teploty (zdroj: http://voda.tzb-info.cz/pozarni-
vodovod/13971-sprinklerova-zarizeni-i-dil) 
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Tepelná odezva 

Na základě výzkumu v USA se došlo v roce 1984 k tepelné pojistce s rychlou odezvou 

neboli vysokou citlivostí na teplo. Ta otevřela cestu novým typům sprinklerů určených především 

pro ochranu osob a skladů. Následně byla celosvětově zavedena jednotná klasifikace tepelné 

odezvy sprinklerů pomocí indexu reakční doby označovaného zkratkou RTI.  

RTI zohledňuje rychlost proudících plynů, reakční čas otevření sprinkleru ve zkušebním 

kanálu, otevírací teplotu a teplotu prostředí. Dle tepelné odezvy jsou sprinklery s: 

• rychlou odezvou – quick response: RTI < 50 

• speciální odezvou – special response: 50 < RTI < 80 

• standardní odezvou A – standard response A: 80 < RTI < 200 

• standardní odezvou B – standard response B: 200 < RTI < 400. 

Povrchová ochrana 

Sprinklery se vyrábějí z mosazi a těsnění je obvykle teflonové. Podle potřeby mohou být 

upraveny i barevně, aby odpovídaly barevnému řešení interiérů. V prostředí s agresivní 

atmosférou se používají sprinklery s ochranným povlakem z voskových nebo asfaltových 

materiálů nebo se pokovují. Pro speciální aplikace se vyrábějí i sprinklery z nerez oceli.  

Způsob instalace 

Zkoušky prokázaly, že způsob instalace je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje hasicí 

schopnost sprinklerů. Podle způsobu instalace jsou sprinklery v provedení: 

• stojaté 

• závěsné 

• horizontální 

• zapuštěné a polozapuštěné 

• zakryté (8).  

2.6.2 Ventilové stanice a řídící ventily 

Tyto prvky sprinklerového zařízení slouží k řízení dodávky vody do sprinklerové soustavy 

a musí umožňovat kontrolu tlaků a vyhlášení místního a vzdáleného požárního poplachu při 

otevření řídícího ventilu. Dle druhu sprinklerové soustavy lze rozeznávat mokrý řídící ventil a 

suchý řídící ventil (2).  
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Obrázek 9 Strojovna s mokrými ventilovými stanicemi (12). 

2.6.3 Čerpadlo  

U sprinklerových zařízení se musí používat požární odstředivá čerpadla. Musí splňovat vyšší 

požadavky na použité materiály než čerpadla standardní. Pohon sprinklerových čerpadel je 

proveden elektromotorem nebo diesel motorem. Čerpací zařízení se zastavuje ručně po 

prokazatelném uhašení požáru, o kterém rozhoduje velitel zasahující JPO. Existují ale i soustavy, 

které se nazývají jako samočinné systémy, kde dochází k samočinnému a opakovanému spouštění 

a zavírání přítoku vody do soustavy, ale tyto sprinklery se používají jen výjimečně (2).  

2.6.4 Potrubní rozvody a spojky potrubí 

Potrubí u těchto zařízení se nejčastěji provádějí z oceli nebo plastu, v jistých případech 

můžou být i měděné. Dříve, velmi časté a tradiční pospojování, které se provádělo svařováním je 

již dnes nahrazeno mechanickými spojkami. Velkou výhodou mechanických spojek je jejich 

rychlá montáž a snížení nákladů na instalaci (2).  

2.6.5 Nádrže na vodu 

Nádrže se provádějí ve dvou variantách – podzemní a nadzemní. Podzemní nádrže jsou 

nejčastěji betonové, výjimečně plastové. Jako materiál pro nadzemní nádrže se používá ocel. 

Ocelové nádrže jsou velmi variabilní a dají se použít i do vnitřních prostor.  



 

23 

 

Dle klimatických podmínek je možné nádrže vybavit dalším zařízením pro ohřev vody, 

cirkulaci ohřáté vody či tepelnou izolaci nádrže (2).  

2.6.6 Monitorovací zařízení 

Účelem monitorování sprinklerových zařízení je trvalá kontrola hlavních funkcí zařízení, 

jejichž selhání by mohlo negativně ovlivnit účinnost a provozuschopnost sprinklerového zařízení 

při požáru. Poplachové a poruchové signály se přenášejí na signalizační panel v místnosti 

ventilových stanic nebo místnosti, kde je čerpací zařízení a podle jejich důležitosti na místo se 

stálou obsluhou. Dle úrovně jsou poplachové signály ohlašovány jako porucha nebo požární 

poplach (8).  

2.7 Nutnost instalace sprinklerů ve skladech 

Skladové nebezpečí HHS je podle celosvětové klasifikace považované za velmi vysoké, tzv. 

„challenge“ nebezpečí. To se týká především vysokoregálových skladů a jednopodlažních 

velkoplošných skladů. Důvodem je vysoká kumulace požárního zatížení a rychlé šíření požáru 

v horizontálním i vertikálním směru. V ČR ochrana skladů nabyla významu po r. 2000 

v souvislosti s rozsáhlou výstavbou logistických center. Lze se setkat s logistickými centry o ploše 

až 50000 m2 a zakladačovými sklady s výškou až 50 m (8).  

Sprinklery jsou tradiční a primární protipožární ochranou ve skladech. Jejich hlavním 

účelem je kontrola a potlačení požáru. U skladovacích prostor jsou sprinklery a další protipožární 

zařízení často řešeným tématem a to především z důvodu výstaveb nových a moderních 

skladovacích prostor, u kterých je například vysoká výška skladování či velká skladovací plocha, 

používají se systémy ASRS a nejsou zde dostačující zdroje vody. U těchto staveb je třeba řešit 

změny ve strategii protipožární ochrany. 

 Ve skladech se také používá zařízení pro detekci požáru, a to k poskytnutí včasného 

varování a upozornění na vznikající požár. Tato zařízení jsou též považována za součást moderní 

protipožární ochrany ve skladech (13).  

Pro sklady, jejich rozměry a vlastnosti skladovaného materiálu překračují předepsané 

hodnoty je instalace SHZ předepsána normami požární bezpečnosti staveb – například ČSN 73 

0845, ČSN 73 0804 a další. Instalace sprinklerů je nezbytná také pro navýšení mezní velikosti 

požárního úseku. Zařízení se však často také instaluje na základě požadavků pojišťovny nebo 

investora. (3).  

Sprinklery jsou předepsány u těchto skladů (3), (14).  

• Sklad v podzemním podlaží: pokud je plocha PÚ větší než 600 m2 a současně je 
ekvivalentní doba trvání požáru delší než 150 minut.  

• Sklad ve vícepodlažním objektu: pokud je plocha PÚ větší než 1200 m2 a současně je 
ekvivalentní doba trvání požáru delší než 150 minut.  
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• Sklad ve víceúčelovém objektu: sprinklerové stabilní hasicí zařízení je normou ČSN 
73 0845 předepsáno když:  

o Skupina provozu skladu je I – II, jsou instalována mezipatra na více než 10% 
půdorysné plochy a plocha PÚ je větší než 2400 m2. 

o Skupina provozu skladu je III – IV a plocha PÚ > 2400 m2. 

o Skupina provozu skladu je V – VI a plocha PÚ > 1200 m2. 

o Skupina provozu skladu je VII a plocha PÚ > 600 m2. 

• Skladový objekt: sprinklerové stabilní hasicí zařízení je normou ČSN 73 0845 
předepsáno když:  

o Skupina provozu skladu je I – II, jsou instalována mezipatra na více než 10% 
půdorysné plochy a plocha PÚ je větší než 4000 m2. 

o Skupina provozu skladu je III – IV a plocha PÚ > 4000 m2. 

o Skupina provozu skladu je V – VI a plocha PÚ > 2000 m2. 

o Skupina provozu skladu je VII a plocha PÚ > 1000 m2. 

2.8 Třídy nebezpečí a skupiny provozu skladu 

Třídy nebezpečí a skupiny provozu skladu jsou základní charakteristikou výrobních provozů 

a skladů.  

2.8.1 Třída nebezpečí  

Třída nebezpečí se stanovuje především v prostorech, kde má být právě sprinklerové zařízení 

navrženo a musí se stanovit před zahájením projekčních prací. Zatřídění závisí na druhu výroby a 

na požárním zatížení (9). 

• Malé nebezpečí LH  – prostory s malým požárním zatížení a nízkou hořlavostí. Žádný 
jednotlivý požární úsek není větší než 126 m2 a s požární odolností nejméně 30 minut. 
Můžou to být například části nějakých škol, kanceláří či věznic.  

• Střední nebezpečí OH – spadají sem prostory, kde se zpracovávají nebo vyrábějí 
hořlavé materiály se středním požárním zatížením a střední hořlavosti. Dělí se do 
následujících tříd: 

o Skupina 1 – OH1 (např. nemocnice, hotely, knihovny, restaurace) 

o Skupina 2 – OH2 (např. laboratoře, pekárny, pivovary, muzea) 

o Skupina 3 – OH3 (např. autodílny, cukrovary, tiskárny, papírny) 

o Skupina 4 – OH4 (např. lihovary, kina, divadla, pily, zpracování odpadu) 
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U tříd OH1, OH2 a OH3 se při skladování musí dodržovat podmínky dané normou, kdy 
ochrana v místnosti musí být navržena nejméně pro třídu nebezpečí OH3, skladovací 
plocha smí být maximálně 50 m2 pro jeden skladovací blok s volným prostorem kolem 
bloku nejméně 2,4m  a nesmí být překročena maximální výška skladování uvedená 
v následující tabulce:  

Pokud je pak výrobní provoz zařazen do třídy OH4, musí se skladovací plochy řešit pro 
nebezpečí HHS (viz dále). 

• Vysoké nebezpečí, výroba HHP – provozy s materiály, které mají vysoké 
požární zatížení a vysokou hořlavost, mohou vytvořit rychle se šířící nebo 
intenzivní požár. Dělí se do následujících skupin: 

o Skupina 1 – HHP1 (např. výroba podlahových krytin, zpracování plastů) 

o Skupina 2 – HHP2 (např. destilace dehtu, stání pro autobusy) 

o Skupina 3 – HHP3 (např. výroba pneumatik, gumy, nitrocelulózy) 

o Skupina 4 – HHP4 (např. výroba zábavné pyrotechniky) 

• Vysoké nebezpečí, skladování HHS – zahrnuje skladování zboží, kde výška 
skladování přesahuje hodnoty v Tabulce 1.  

o Kategorie I – HHS1 

o Kategorie II – HHS2 

o Kategorie III – HHS3 

o Kategorie IV – HHS4 

2.8.2 Skupiny provozů skladů  

Skupina provozu skladů I – VII se stanovuje v závislosti na skladovaném materiálu, užitých 

obalech a dalších podmínkách dle charakteristických znaků skladovaného materiálu – např. 

skupenství skladované látky, nahodilé požární zatížení a průměrný tepelný výkon (14).  

Skupina provozů skladu se určuje vždy pro celý požární úsek skladu. Pokud se vyskytují 

v PÚ různé skladované materiály a podmínky skladování, určí se výsledná skupina provozu skladu 

Tabulka 2. Maximální výšky skladování  
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podle nejvyšší skupiny provozu skladu v úseku, která se nachází na půdorysné ploše větší než 5% 

z celkové půdorysné plochy posuzovaného požárního úseku.   

Skupina provozu skladů se určí podle: 

1) Charakteristických znaků skladovaných materiálů dle A.4 ČSN 73 0845 (14); nebo 

2) Přílohy E ČSN 73 0804 (15), dle A.5. 

2.9 Způsoby skladování 

Návrh sprinklerové ochrany je podstatným způsobem ovlivňuje způsob skladování. 

Skladování může být (znázornění způsobu skladování viz Obrázek 10): 

• Kontejnerové – např. sypkých materiálů a surovin ve formě prášku (bulk storage) 

• ST1 – volné stohové nebo blokové skladování (free-standing or block stasking) 

• ST2 – stojanové jednořadé regály nosníkové nebo kontejnerové (post-pallet storage) 
s uličkami širšími než 2,4 m 

• ST3 – stojanové dvou a víceřadé regály nosníkové nebo kontejnerové (post pallet storage) 

• ST4 – paletové regály (palletized rack) 
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• ST5/6 – regály s laťovými nebo plnými policemi (solid or statted shelves), ST5 –šířka do 
1m, ST6- šířka 1-6 m (9). 

 

Obrázek 10. Schématické zobrazení druhů skladování 

 

Při návrhu sprinklerového zařízení určeného pro ochranu skladů se vychází z následujících 

principů: 

• pokud je pouze stropní ochrana, jsou výšky omezeny dle Tabulky 3, 

• je-li výška skladování vyšší než stanovené limity pro stropní ochranu nebo je vzdálenost 
mezi stropem a horní plochou skladovaného zboží větší než 4 m, musí se použít regálové 
jištění, 

• při regálovém jištění je možné nad nejvyšší regálovou úrovní skladovat zboží do výšky 
2,7-3,5 m v závislosti na druhu a kategorii skladování, 

• intenzita dodávky pouze u stropního jištění je v závislosti na způsobu skladování a 
kategorii nebezpečí 7,5-30 mm/min, 
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• pro ochranu nebezpečí HHS se smí používat pouze sprinklery s K 80 nebo 115 při 
intenzitě dodávky vody do 10 mm/min a ro vyšší intenzitu dodávky vody sprinklery 
s K 115, 

• pokud se použijí regálové sprinklery, musí mít stropní sprinklery tepelnou odezvu 
stejnou nebo nižší než sprinklery regálové. Regálové sprinklery jsou obvykle typu F a 
mají K 80 nebo 115 a tepelnou odezvu pouze rychlou.  

Tabulka 3 Maximální výšky skladování pouze pro stropní ochranu dle ČSN EN 12845 

Druh skladování Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV 
ST 1 7,6 7,5 7,2 4,4 

ST 2 6,8 6,0 6,0 4,4 

ST 3 5,7 5,0 3,2 3,0 

ST 4 6,8 6,0 6,0 4,4 

ST 5/6 5,7 5,0 3,2 3,0 
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Aby byl návrh sprinklerů a jejich použití co nejúčinnější, mělo by se dbát následující tabulky (9): 

Tabulka 4. Mezní hodnoty pro návrh sprinklerové ochrany s ohledem na způsob skladování (9) 
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2.10 Uspořádání sprinklerů ve skladech 

Pro ochranu skladů se používají regálové jištění nebo stropní jištění, kdy přednostně se 

navrhuje jištění regálové.  Pokud jde o riziko HHS, od určité skladovací výšky se navrhuje 

kombinovaná ochrana, kdy se stropní sprinklery doplňují o sprinklery regálové. 

• Regálové jištění – tento způsob jištění zajišťuje účinné chlazení hořících povrchů obalů, 
které se nachází uvnitř regálů. Nevýhodou tohoto jištění je nutnost instalace regálového 
potrubního rozvodu, čímž se snižuje flexibilita a variabilita skladu, požadována 
investory nebo pronajímateli skladů.  

 

Obrázek 11 Regálové sprinklery 

• Stropní jištění – toto uspořádání je možné, v závislosti na typu skladu, pouze do určité 
výšky skladování. Existuje však výjimka a to u systémů, u nichž je na základě ohňových 
zkoušek ověřena možnost použití právě tohoto stropního jištění. Takovou deklaraci má 
například systém ESFR. 

2.11 Skladové sprinklery 

Nové druhy sprinklerů pro ochranu skladů vznikaly postupně v USA od sedmdesátých let 

jako výsledek systematického vývoje, jehož cílem bylo zvýšení účinnosti sprinklerové ochrany 

v této specifické aplikační oblasti. Prvním krokem bylo zvyšování průtoku na sprinkleru a velikosti 

kapek. Vývoj pokračoval od sprinklerů ELO s velkým průtokem ke sprinklerům s velkou kapkou 
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LD. Následovaly sprinklery ESFR a sprinklery s prodlouženým dostřikem EC. Postupně se jejich 

nedílnou součástí stala tepelná pojistka s rychlou tepelnou odezvou QR.  

V současné době jsou používané pro ochranu skladu tyto sprinklery: 

• ELO (Extra Large Orifices) – sprinklery s velkým průtokem a s K faktorem vyšším než 
160 a QR pojistkou. 

• LD (Large Drop) – sprinklery s velkými kapkami. 

• ESFR (Early Suppression Fast Response) – sprinklery zajišťující hašení 
vysokoregálových skladů v počáteční fázi rozvoje požáru výstřikovým proudem 
s vysokou kinetickou energií a velkým průtokem.  

• QRES (Quick Response Early Suppression) – sprinklery s obdobnou konstrukcí jako 
ESFR sprinklery, avšak s menšími průměry výstřikového otvoru s určením nejen pro 
ochranu skladů.  

• EPEC (Enhanced Protection Extended Coverage) – sprinkler vyvinutý ve Velké 
Británii. 

Nejrozšířenější skladové sprinklery v Evropě jsou především sprinklery ESFR, ELO a EPEC 

(8).  

2.12 ESFR sprinklery 

Jedná se o sprinklery, které jsou vyvinuté speciálně pro skladové prostory. ESFR resp. Early 

Suppression Response sprinklery jsou často označovány také jako SM sprinklery (10). Byly 

vyvinuty v roce 1980 od Factory Mutual Research Corporation za pomoci různých výrobců 

sprinklerových zařízení. Hlavním důvodem pro vyvinutí nového druhu sprinklerů bylo poskytnutí 

lepší ochrany ve specifických požárních provozech. Předchozí sprinklery měly za úkol pouze 

dostat požár pod kontrolu a zabránit šíření, zatímco ESFR sprinklery jsou zásobeny větším 

množstvím vody a vytlačují mnohem více vody než sprinklery běžné. U tohoto systému je tak 

možné účinky požáru nejen potlačit, ale dokonce samotný požár uhasit (16). Systém ESFR 

sprinklerů smí být instalován pouze na mokré potrubní soustavě (17).   

První sprinkler ESFR schválila pojišťovna FM v roce 1988. Jednalo se o revoluční řešení, 

které umožňuje za stanovených podmínek ochranu vysokoregálových skladů jenom stropním 

jištěním. Odpadá tak regálové jištění, což zajišťuje vysokou flexibilitu skladu v souladu 

s požadavky nájemců. Typické vlastnosti ESFR spinkleru jsou: 

• RTI 22-36 

• velký průtok 

• spektrum kapek s významným zastoupením kapek s velkým průměrem a tím i 
kinetickou energií, schopnými proniknout do ohniska požáru proudem zplodin hoření 
(8).  
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ESFR sprinklery mají velmi rychlou tepelnou odezvu a velký K-faktor (200-360). Jejich 

výstřik obsahuje velké kapky, které jsou v důsledku vyšší kinetické energie schopny lépe 

proniknout až k ohnisku požáru, což má svůj význam zejména v počáteční fázi rozvoje požáru. Při 

instalaci ESFR sprinklerů je třeba dbát na zachování zásad typu absence i malých překážek, 

zachování příčných i podélných šachet mezi skladovanými paletami s matriálem, zásady pro 

konstrukci budovy a zejména stropu (10).  

Další z výhod ESFR sprinklerů je vysoká flexibilita skladu, jelikož odpadá v dané skladové 

konfiguraci regálové jištění. Uvést požár pod kontrolu pouze hašením od stropu je však zajištěno 

pouze při dodržení návrhových požadavků, které jsou uvedeny v relevantních návrhových 

dokumentech. Platí, že i malé pochybení při návrhu, které může být při návrhu u standardních 

sprinklerů akceptovatelné, by mohlo zásadně omezit účinnost ESFR sprinklerů (18).  

Při použití ESFR sprinklerů je důležité dbát také na součinnost se ZOKT. V případě, že bude 

upřednostněna funkce zařízení pro odvod kouře a tepla, hrozí riziko zpožděné funkce zaplavovací 

hlavice, určené pro intenzivní potlačení požáru a tím dojde k poškození ostatního materiálu 

zejména kouřem. Spuštění ZOKT se projektuje jako ručně ovládané s tím, že ruční otevření se 

připouští až po spuštění stabilního hasicího zařízení. Připouští se ale také varianta samočinného 

otevření ZOKT, ale to pouze s podmínkou, že otevírací teplota bude vyšší než u ESFR sprinkleru 

(10).  

 

Obrázek 12. Rozdíl mezi hlavicí ESFR sprinkleru (vlevo) a běžného sprinkleru (vpravo) (18). 
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Systém ESFR ale nejde použít ve všech provozech skladů – není vhodný například pro 

ochranu skladů aerosolů, otevřených plastových kontejnerů, skladování na plných policích 

s plochou větší než 2 m2, skladování hořlavých kapalin a lihovin v sudech a látek, pro které je 

ochrana ESFR nevhodná či kde není předem známá skladovaná komodita. U tohoto systému se 

počítá s dobou činnosti 60 minut (18).   

2.13 Součinnost sprinklerů ve skladech s dalšími prvky a jejich 
provozuschopnost 

V případě souběhu dvou a více požárně bezpečnostních zařízení, které se vzájemně 

ovlivňují, musí být projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority – pořadí a způsob 

uvedení jednotlivých prvků systému do činnosti. Koordinaci těchto prvků zabezpečuje zpracovatel 

požárně bezpečnostního řešení stavby.  

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat součinnosti a integritě mezi: 

• ZOKT a zařízením ESFR 

• Kouřovými zábranami a ESFR 

• Různými druhy sprinklerů instalovaných v chráněném skladovacím prostoru 

• Sprinklerovým zařízením s předstihovou soustavou ovládaných EPS a to v případě, že 
hasicí a detekční část je od různých dodavatelů 

Nejčastěji diskutovaná je problematika součinnosti sprinklerového zařízení ESRF a zařízení 

pro odvod kouře a tepla. Problémy nastávají při návrhu, kdy se jednotlivé relevantní návrhové 

dokumenty v úrovni požadavků na tuto problematiku výrazně liší. Jednoznačně zdůvodněné 

požadavky lze však považovat dokumenty FM, které vyplývají z výsledků ohňových zkoušek.  

Obecně však platí zásada, dle které se doporučuje, v každém jednotlivém případě, stanovit 

prioritu, zda je na straně ochrany osob před toxickými plynu nebo v ochraně majetku. Ve 

skladovacích prostorech je priorita v nejvíce případech kladena na ochranu majetku. Po uvedení 

sprinklerového zařízení do provozu pak prioritně o jeho trvalé provozuschopnosti rozhoduje 

provozovatel, potažmo osoby, které jsou pověřené zajišťováním údržby, kontrol a oprav 

instalovaných SHZ, personál obsluhující technologická, skladovací a manipulační zařízení a 

v neposlední řadě to jsou osoby, které jsou odpovědné za přijetí signálu požární poplach. Všichni 

tito lidé musí být seznámeni s účelem instalovaného sprinklerového zařízení, s jeho funkcí a 

podmínkami chování při jeho spuštění (18).  

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., stanovuje provádět kontroly provozuschopnosti zařízení, a 

to minimálně jednou za rok, pokud výrobce či další vyhláškou specifikovaná dokumentace 

nestanová lhůtu kratší (1). To může být v prostorech s vysokou prašností nebo vlhkostí.  
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2.14 Požáry ve skladech 

Při hašení požárů ve výrobních prostorech a skladovacích halách, kde není instalované SHZ 
dochází ke ztížení podmínek pro zasahující hasiče a to především z hlediska bezpečnosti zásahu. 
V těchto objektech dochází často k narušení požárně dělících konstrukcí nebo ke zřícení střechy. 
Konstrukce se musí ochlazovat a požár hasit zvenku, což není tak účinné (2).  

 V České republice došlo k mnoha velkým požárům ve skladech a některé z nich jsou následně 
popsány.  

• Požár bývalého Masokombinátu v Praze  

Areál je využíván jako velkosklad a tržnice textilu a obuvi. K prvnímu požáru došlo v roce 

1999, kdy zahořelo v jednopodlažním skladu o ploše 9700 m2. V době příjezdu hasičů již byla 

zasažena 1/3 objektu požárem a propadl polovina střechy. Při zásahu došlo ke zranění 8 hasičů a 

škoda se vyšplhala na částku přes 100 mil. Kč. Příčinou požáru bylo zřejmě úmyslné zapálení. 

Večer se na vrátnici tržnice ozval z EPS signál „porucha“. Hlídka bezpečnostní agentury prohlédla 

místo signálu a prošla celou halu, nicméně nezpozorovala nic, co by nasvědčovalo požáru. Poté, 

co se hlídači vrátili zpět, uslyšeli tlumený výbuch z haly a při následné prohlídce zjistili hoření. 

Požár se tak v důsledku prvotního přehlédnutí požáru velmi rychle rozšířil a proto došlo k velkým 

škodám. 

V tomto areálu došlo ještě k dalším požárům a to v květnu roku 2008 a v říjnu téhož roku. 

Říjnový požár zasáhl sklad o ploše 3500 m2 se 150 tunami zboží. Hašení do úplné likvidace trvalo 

7 dnů a na jeho uhašení bylo nasazeno téměř 1000 hasičů. Škoda se vyšplhala nad 200 mil. Kč 

(19).  

• Požár bývalého ČKD Elektrotechnika v Praze 

K požáru došlo v roce 2015 ve Vysočanech. Prostory sloužily jako sklad a z části jako 

kovovýroba. Požár se rozšířil na plochu 4000 m2 a na jeho uhašení se vystřídalo přes 200 hasičů. 

Škoda byla odhadnuta na 270 mil. Kč. Jako negativa zásahu se uvádí pozdní ohlášení požáru, 

nefunkční hydrantová síť, absence požárně dělících konstrukcí a velké množství tlakových láhví, 

které museli zasahující hasiči během požáru přemístit mimo objekt. Tento sklad je ukázkovým 

příkladem toho, jaké škody mohou vzniknout při nedodržení požárně bezpečnostních opatření. 

V tomto objektu chyběla také kvalitní sprinklerová ochrana, čímž se hasiči dostali do velmi 

nebezpečných podmínek a jen zázrakem nedošlo k jejich zranění (19).  

• Požár mrazíren v Sedlci v Praze 

Tento požár je úkazem toho, co vše se může stát, pokud nejsou instalovány sprinklery a 

objekt je zateplen z vysoce hořlavého materiálu. Tepelná izolace v mrazírně byla provedena 

z vysoce hořlavého polystyrenu, to způsobilo, že požár se velmi rychle rozšířil, vznikl velmi 

intenzivní černý kouř s nulovou viditelností a začaly se tvořit toxické látky. Požár se tak velmi 

rychle rozšířil na celou halu o ploše 2800 m2 a škoda se vyšplhala na 177 mil. Kč. Nutno dodat, 

že u tohoto objektu nesou vinu i nefunkční venkovní objekty (2), (19).  
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• Požár fy Moracell v Zaječí 

Při tomto požáru shořela výrobní a skladovací hala o ploše 2500 m2. Byly zde uskladněny 

role toaletního papíru, ovšem povolených jich bylo 230 t, uskladněných však 700 tun. V tomto 

objektu došlo k velmi rychlému rozšíření požáru, především kvůli velkému požárnímu zatížení, 

kdy v důsledku toho také došlo ke zřícení stěny a stropu haly. Plameny zde šlehaly do výšky až 20 

m a tepelný tok byl tak velký, že poškodil kamiony, které stály 30 m od požáru. Škody se vyšplhaly 

do výše 100 mil. Kč a to především kvůli pozdnímu ohlášení požáru a to až o 20 minut (2). 

• Požár v Fuerecii-SAI Automotive Bohemia v Plazech u Mladé Boleslavi 

V tomto objektu se nacházel výrobní provoz a sklad plastových autodílů. Požár vznikl v 

zastřešené expediční venkovní ploše, která je propojená s venkovní halou markýzou se světlíkem. 

Kouř a zplodiny postupně pronikaly pod střechou do výborní haly, kde způsobily otevření 

sprinklerů. Později při vyšetřování se ukázalo, že sprinklery pod přístřeškem byly odpojeny od 

přívodu vody. To způsobilo, že sprinklery ve výrobní hale nebyly zásobované vodou. Škoda byla 

odhadnuta na 100 mil. Kč. Ve zprávě pak hasiči uvedli jako negativa rychlý rozvoj požáru, pozdní 

ohlášení požáru a slabý tlak v hydrantech. Dodávka vody z hydrantů stačila pouze na dobu 10 

minut (19), (2). 

2.15 Projektování sprinklerového zařízení 

Kvalitní návrh sprinklerové ochrany je jedním ze základních předpokladů doražení 

požadované účinnosti sprinklerového zařízení. K obecně platným požadavkům patří: 

• vysoká odborná úroveň dodavatelů projektu, 

• důsledné dodržení relevantního návrhového dokumentu a technických podmínek 
výrobce komponentů, 

• odmítání nepodložených expertních posudků a požadavků zpracovatele požárně 
bezpečnostního řešení, pokud jsou v rozporu s požadavky návrhového dokumentu, 

• použití certifikovaných komponentů. 

Návrh sprinklerového zařízení se provádí pouze podle relevantních návrhových dokumentů. 

Za ty se považují normativní dokumenty, které odrážejí stav vědy a techniky v daném oboru a jsou 

v posledním platném znění. Jako výchozí a určující je pouze jen jeden dokument. To nevylučuje 

převzetí specifických návrhových požadavků v případě, že je výchozí dokument neobsahuje.  

Odpovědnost za projekt sprinklerového zařízení má vždy jeho projektant. V ČR se navrhují 

sprinklerová zařízení prioritně dle ČSN EN 12845. V ostatních zemích EU, i s ohledem na 

skutečnost, že zmínění norma není harmonizovaná, se obvykle používají dokumenty VdS, FM 

nebo NFPA a to v závislosti na zvyklostech v dané zemi a požadavcích pojistitele (10).  
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Tabulka 5 Druhy dokumentů pro návrh sprinklerových zařízení (12) 

Označení Název dokumentu 

ČSN EN 12845 
Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a 
údržba 

VdS CEA 4001 Richtlinien für Sprinkleranlagen 

NFPA 13 Standard for the installation of sprinkler systems 

FM 2-0 Installation Guidelines for Automatic Sprinklers 

 

2.15.1 Rozsah projektové dokumentace 

Rozsah projektové dokumentace je stanoven v každém relevantním návrhovém dokumentu, 

což se týká i ČSN EN 12845. Návrhová etapa obsahuje zejména: 

• souhrnný přehled,  

• výkresy sestavení soustavy, 

• výkresy zásobování vodou, 

• hydraulický výpočet, 

• zásobování energií.  

2.15.2 Návrhové požadavky 

Tradiční přístup k návrhu sprinklerového zařízení v EU vychází z: 

• intenzita dodávky – množství vody v litrech na jednotku plochy za minutu. Dle 
nebezpečí je obvykle v rozsahu 2,5 – 30 mm/min.  

• Účinná plochy – maximální plocha, na které se předpokládá, že budou všechny 
sprinklery uvedeny do činnosti. Slouží pro stanovení množství vody potřebné k hašení. 
Podle nebezpečí je 84 – 360 m2. 

• Doba činnosti – doba, po kterou musí mít sprinklerové zařízení zajištěnou dodávku vody 
o stanovené intenzitě. V závislosti na intenzitě je: 

o 30 min – nebezpečí LH, 

o 60 min – nebezpečí OH, 

o 90 min – nebezpečí HHP a HHS.  

VdS připouští za určitých podmínek dobru činnosti kratší a to například 30 min, 45 min a 60 

min u nebezpečí HHP či HHS 1. Všeobecně vyšší doby činnosti jsou podle NFPA. Zejména 

v případě právě skladů, kde u nebezpečí jako jsou sklady pneumatik, může být doba činnosti i 120 

minut (10).  
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2.15.3 Hydraulický výpo čet 

Rozměry potrubí, velikost čerpadla a objem nádrže se vždy stanovují hydraulickým 

výpočtem. Norma ČSN EN 12845 definuje rozsah tohoto výpočtu a jeho postupy včetně výkresů. 

U současných potrubních rozvodů se provádí standardně hydraulický výpočet na PC podle 

programu schváleného VdS nebo FM. Z ekonomických důvodů se používají okruhové nebo síťové 

potrubní sítě, jejichž návrh nelze ručním výpočtem zvládnout. To je i důvod, proč se odstoupilo 

od výpočtu s využitím předkalkulovaných potrubí, kde se prováděl částečný výpočet od normou 

definovaných návrhových bodů směrem k čerpadlu.  

Hydraulický výpočet se provádí pro dvě hydraulicky kritické účinné plochy: 

• Nejvýhodnější – tato účinná plocha se nachází ve sprinklerové síti v místě, ve kterém 

je průtok vody na ventilové stanici maximální pro dosažení stanovené intenzity 

dodávky.  

• Nejnevýhodnější – tato účinná plocha je v místě, kde je tlak zásobování vodou, 

měřený na ventilové stanici, maximální pro dosažení stanovené intenzity dodávky 

vody. U větveného systému jde obvykle o plochu nejvzdálenější od ventilové stanice. 

U jiných způsobů napájení se musí vyhledat umístění účinné plochy opakovaným 

výpočtem.  

Výchozí rovnice pro hydraulický výpočet 

Průtok na sprinkleru: 

� = ��� 

kde 

Q  průtok sprinkleru [l/min] 

K  K-faktor 

p  tlak před sprinklerem [bar]. 

 

Statický tlak/geodetická výška: 

� = 0,098 ∙ � 

kde 

p  tlak [bar] 

H  geodetická výška [m]. 

 

Tlaková ztráta třením podle Hazen Williamse pro vodu: 

� =
6,05 ∙ 10�

��,�� ∙ ��,��
∙ � ∙ ��,�� 
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kde 

p  tlaková ztráta [bar] 

Q   průtok [l/min] 

d  střední vnitřní průměr trubky [mm] 

L  ekvivalentní délka potrubí [m] 

C   konstanta potrubí (hodnota C závisí na druhu potrubí. Pro nejčastěji používané 
ocelové potrubí je C = 120, pro nerezavějící ocel 140, pro litinu 100 a pro plastové potrubí 140-
150.  

 

Výsledkem hydraulického výpočtu je graf Q/H – průtok/výtlačná výška. Obsahuje křiku Q/H 

čerpadla a charakteristiku Q/H soustavy pro nejvýhodnější a nejnevýhodnější účinnou plochu. 

Z toho dokumentu jsou na první pohled zřejmé provozní body výpočtové a skutečné. Ty jsou 

v průsečíku křivky Q/H čerpadla s charakteristikami soustavy. Skutečné body zásobování vodou 

musí ležet v poli vymezeném tlakem na čerpadle 70-100% a průtokem 100-140%. Pokud se 

skutečné pracovní body nachází mimo tuto plochu, jde často o vyskytující se chybu, stejně jako 

zjištění, že jsou výpočtové body nikoliv pod křivkou čerpadla, ale nad ní.  

Velikost nádrže na vodu se stanoví ze vzorce: 

� = ���� ∙ � 

kde 

Qmax průtok daný průsečíkem Q/H křivky čerpadla s charakteristikou soustavy pro 
nejvýhodnější účinnou plochu [l/min] 

τ   doba činnosti [min] 

 

Pro orientační stanovení průtoku a tlaku na čerpadle lze použít rovnice 

� = � ∙ � ∙ �1,1 − 1,3" 

kde 

Q  průtok na čerpadle [l/min] 

F  účinná plocha [m2] 

I  intenzita dodávky vody pro dané nebezpečí [mm/min] 

Součinitel 1,1-1,3 vyjadřuje nerovnoměrnost tlaku v potrubní síti. U větvené sítě je cca 1,3 

a u síťového uspořádání je cca 1,1 (10). 
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2.16 Provozuschopnost sprinklerových zařízení 

K dosažení účelu, pro který bylo sprinklerové zařízení navrženo, tj. uvedení požáru pod 

kontrolu, je kromě požadované účinnosti nezbytná i jeho trvalá provozuschopnost. Tyto 

předpoklady závisí nejen na kvalitním projektu, ale i na provádění předepsané údržby zahrnující 

prohlídky, kontroly, opravy a rekonstrukce. Tyto činnosti se musí provádět v rozsahu stanoveném: 

1) Právními dokumenty (Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, předpisy pro 

tlaková zařízení,…) 

2) Návodem k obsluze a údržbě na systém a komponenty pokud nejsou v průvodní 

dokumentaci dodavatele stanoveny požadavky vyšší úrovně, minimálně v rozsahu podle 

ČSN EN 12845. V konkrétních případech lze využít i další relevantní dokumenty jako 

VdS CEA 4001, NFPA a FM, které bez prodlení reflektují technologický vývoj ve 

sprinklerovém oboru.  

Po uvedení sprinklerového zařízení do provozu rozhoduje prioritně o jeho trvalé 

provozuschopnosti a účinnosti provozovatel. Ten musí určit osobu odpovědnou za provoz 

sprinklerového zařízení, která s definovanou odpovědností, po prokazatelném zaškolení u 

dodavatele zařízení zajišťuje výše uvedené činnosti v předepsaném rozsahu a na odpovídající 

odborné úrovni. Ta musí být podstatně vyšší, než jakou předpokládá běžné vodovodní zařízení (8).  

Obrázek 13 Křivka Q/H (p) 
1–výpočtový bod pro nejnevýhodnější účinnou plochu, 2–provozní bod pro hydraulicky 
nejvýhodnější účinnou plochu, 3–provozní bod pro hydraulicky nejvýhodnější účinnou 
plochu, 4–výpočtový bod pro nejvýhodnější účinnou plochu (12). 
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2.16.1 Přejímají zkoušky 

Tyto zkoušky zahrnují provedení 

• hydrostatické tlakové zkoušky, 

• funkční zkoušky v rozsahu týdenních a čtvrtletních kontrol, 

• zkoušky zásobování vodou.  

V zahraničí je obvyklé provádění inspekčních a přejímacích prohlídek instalovaných 

zařízení nezávislými akreditovanými zkušebními a expertními organizacemi, obvykle jako součást 

systému kvality (8). 

2.16.2 Prohlídky a kontroly 

Dle ČSN EN 12845 program zahrnuje tyto kontroly a prohlídky (kurzívou jsou označeny 

požadavky dle VdS CEA 4001): 

Mimořádné kontroly – v chladném počasí je nutné provést kontrolu k předejití poškození 

potrubí mrazem, stavu startovacích akumulátorů, schopnosti dobíjení akumulátorů a náplně oleje 

u kompresorů. 

Denní kontroly – jsou zaměřené na kontrolu hladin náplní a stavu ohřívacího zařízení 

v době jeho činnosti.  

Týdenní prohlídky – obsahují zejména kontrolu tlaků vzduchu a vody, výšky hladin 

v nádržích, správnou polohu všech armatur, zkoušku poplachových zvonů, automatického 

spouštění čerpadel opakovaného.  

Měsíční prohlídky – jsou zaměřené na kontrolu stavu baterií a vizuální kontrolu potrubí, 

sprinklerů, závěsů, dodržování skladovacích výšek, volného výstřiku ze sprinklerů a funkci 

přiměšovacího zařízení.  

Čtvrtletní prohlídky  – kontrolují se změny požárního nebezpečí v chráněném úseku. Tyto 

kontroly mají zásadní význam pro účinnost sprinklerového zařízení. Zejména v případě ochrany 

skladů, kde se často mění nájemci a s nimi skladované komodity a způsob skladování. Obdobně 

je tomu u nájemců obchodních ploch.  

Půlroční prohlídky – obsahují kontrolu pohyblivých dílů suchých řídících ventilů, 

urychlovačů a rychloodvzdušňovačů, funkčnost a přenos poplachových signálů na místo se stálou 

obsluhou nebo operační středisko jednotky PO. Dle VdS se kontroluje funkce přiměšovacího 

zařízení. 

Roční prohlídky – kromě kontrol stanovených pro čtvrtletní a půlroční kontrolu se provádí 

při této kontrole zkoušky průtoku samočinných čerpadel instalovaným zkušebním zařízením, 

zkouška indikace závady, nastartování manuálním startovacím spouštěcím zařízením, funkce 
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plovákových ventilů v zásobních nádržích a stav sít a usazovacích komor. Uvedený rozsah je 

platný i pro kontroly provozuschopnosti vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  

Tříleté prohlídky – tyto prohlídky se zaměřují nad rámec jednoročních prohlídek na stav 

zásobních nádrží na vodu z hlediska koroze. Zahrnují vnější posouzení a podle potřeby i 

vypouštění, vyčistění a obnovu protikorozivního nátěru. Kontroluje se i stav všech uzavíracích 

armatur zásobování vodou.  

Pětileté prohlídky – kontrolují se tlakové nádoby jako u tříleté prohlídky dle ČSN  EN 12845 

s tím, že se nepožaduje desetiletá prohlídka.  

Desetileté prohlídky – krom kontrol stanovených jednoroční prohlídkou se kontroluje stav 

všech zásobních nádrží. Ty se musí vypustit, vyčistit, prohlédnout zevnitř a podle potřeby se u 

nich obnoví protikorozivní nátěr.  

Prohlídka za 15 let – Kontroluje se stav potrubí a sprinklerů u suché soustavy. Má zásadní 

význam pro ověření stavu potrubí z hlediska koroze a funkčnosti sprinklerů.  

Prohlídka za 25 roků – Dle ČSN EN 12845 se doporučují prohlídky potrubí a sprinklerů za 

25 roků. Obsahem prohlídky je kontrola stavu vnějšího povrchu potrubní sítě, její propláchnutí a 

následné provedení tlakové zkoušky. U sprinklerů se kontroluje jejich funkce, otevírací teplota, 

odchylky K faktoru, zachycení fragmentů a tepelná odezva.  

Na základě praktických zkušeností z periodických inspekčních prohlídek VdS se ukázala 

potřeba provádět tyto prohlídky za 25 roků u mokrých soustav a za 12,5 roků u suchých soustav 

(8).  

2.16.3 Opravy a rozšiřování sprinklerových zařízení 

Pro uvedené činnosti lze používat jenom náhradní díly odpovídající technickým podmínkám 

výrobce nebo projektové dokumentace výrobce. Za toho se považuje dodavatel projektové 

dokumentace, pokud smluvně není stanoveno jinak. Rovněž změny sprinklerového zařízení jako 

je jeho rozšíření nebo záměna komponentů může provádět jenom dodavatel dotčeného zařízení. 

Pokud u starších zařízení již původní dodavatel neexistuje, postupuje se podle technických 

podmínek výrobce technicky nebo funkčně srovnatelného druhu zařízení, který má odpovídající 

odbornou úroveň minimálně v rozsahu, jaká se předpokládá u kontrol vyšší složitosti (8).  

2.16.4 Odstavení sprinklerového zařízení z používání 

Před celkovým nebo částečným odstavením sprinklerového zařízení se musí zkontrolovat 

všechny části objektu, aby se ověřilo, zda někde nejsou známky požáru. Jsou-li výrobní úseky 

rozdělené na samostatné provozy tvořící budovy s propojením, nebo kde je provedena ochrana 

společným sprinklerovým zařízením nebo soustavami, vyrozumí se o zamýšleném uzavření vody 

všichni uživatelé nebo nájemci. Zvláštní pozornost je nutno věnovat případům, kdy potrubí 
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soustavy prochází stěnami či stropy nebo zásobuje sprinklery v prostorech vyžadujících speciální 

posouzení.  

Provozovatel je povinen zřetelně označit hasicí zařízení a prostor, kde je instalovaný, že je 
v nefunkčním stavu a realizovat technickoorganizační opatření k eliminování vyřazení 
sprinklerové ochrany z činnosti a neprodlenému uvedení zařízení do provozuschopného stavu. 
Tyto zásady platí jak pro plánované odstávky zařízení, tak i pro případy, že se soustava stane náhle 
nefunkční (8).  
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3 Závěr 
Tato diplomová práce objasňuje problematiku jak samotných stabilních hasicích zařízení, tak i 

speciálních sprinklerů, které se využívají ve skladových prostorech. Relativně novou věcí v těchto 
prostorech jsou tzv. skladové sprinklery, která se pomalu dostávají do podvědomí a to především 
díky zvyšujícímu se riziku ve skladových prostorech, zapříčiněného rozrůstajícím se průmyslem 
v naší republice či ve světe, narůstajícím obsahem plastů a dalšího vysoce hořlavých materiálů.  

Ochrana sprinklerovým zařízením je velmi spolehlivá a důležitá – díky tomuto zařízení lze 
uchránit nejen osoby ale také zabránit velkým škody na majetku, což je právě ve skladech klíčové 
v případě požáru. Ve skladech se nejčastěji používá stropní sprinklerová ochrana, ale z důvodu 
nutnosti skladování ve vysokých regálech se začíná rozšiřovat i ochrana regálová respektive 
kombinace těchto dvou zmiňovaných ochran. Pomocí této kombinace lze nejlépe ochránit co 
největší množství skladovaného zboží. 
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1 Úvod 
Tento projekt stabilního hasicího zařízení řeší návrh sprinklerové sítě ve skladovací hale 

ve výrobním areálu. Při návrhu se vychází z požadavků investora a pojišťovny za pomocí 
norem a předpisů České republiky a VdS CEA 4001.  

Podklady byly poskytnuty pod podmínkou zatajení názvu společnosti, která je vlastníkem 
haly a celého areálu. Z tohoto důvodu není v práci zmíněno ani místo areálu, hala je pouze 
nazývána jako Hala H1. 

V této práci je řešen pouze návrh SHZ bez návazností na ostatní zařízení – např. EPS či 
SOZ a další. Tyto zmiňované zařízení nejsou předmětem této práce.   

1.1 Projekční podklady 

1. Technická zpráva stavby  

2. Architektonické výkresy stavby 

3. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

4. Výkresy požárně bezpečnostního řešení stavby 

 

1.2 Použité normy a předpisy 

ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (2010 + Z1 + Z2) 

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2016) 

ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, 
instalace a údržba (2015 + Opr. 1) 

VdS CEA 4001 Sprinklerová hasicí zařízení – Projektování a montáž (2014)  

2 Popis stavby 
Jedná se o halu ve výrobním areálu. Podkladová dokumentace sloužila jako dokumentace 

pro změnu užívání stavby.  

2.1 Architektonické řešení 

Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, tvarově i materiálově 
navazuje na charakter ostatní zástavby v závodě. Řešení vychází zejména z prostorových 
požadavků na technologii, trasy materiálových toků a bezpečný pohyb osob v objektu.  
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2.2 Stavební řešení 

Objekt haly H1 má celkové půdorysné rozměry cca 160,5 x 91,5 m. Objekt je tvořen 
jednopodlažní halou o ploše 13 045 m2, třípodlažním přístavkem se střešní nástavbou (mezi 
sl. B-F u řady I) a přístavkem (mezi sl. A-B u řady I) u severního průčelí a dále třípodlažním 
přístavkem (mezi sl. D-F v řadách XII-XIII) u jižního průčelí.  

Hala bude rozdělena sádrokartonovou příčkou  napříč v ose V. Tím  vzniknou dva 
oddělené prostory pro regálové a volné skladování. V dělící stěně budou 3 vratové otvory 
4,0x4,0 m pro logistickou vnitrohalovou komunikaci. Díky změně skladování došlo 
k navýšení počtu zaměstnanců, pro které byly nově navrženy šatny se sprchami v jižní části 
haly v 1.NP přístavku Ergonomie (vedle původně doplňovaných WC a denní místnosti). 
V severní části bylo původní zádveří zrušeno a nahrazeno dvojicí nových zádveří a 
ventilovou stanicí SHZ.  

Materiál bude do haly regálového skladu dovážen kamiony přes expedici (bývalá 
šaržovna) a dále distribuován po hale regálového skladu. Materiál pro hutní sklad bude 
dovážen kamiony pod stávající severovýchodní přístřešek, odkud bude pomocí 
vysokozdvižných vozíků distribuován po skladu hutního materiálu. V ploše haly v blízkosti 
příjmových míst budou osazeny mobilní kontejnery, které budou sloužit jako kanceláře a 
sklad. 

Manipulaci s paletami budou obstarávat akumulátorové vysokozdvižné vozíky. Příjem a 
expedice palet pro regálový sklad bude probíhat v jižní příčné lodi, do které je zajištěn vjezd 
nákladních automobilů. Příjem a expedice zboží hutního materiálu bude probíhat pod SV 
přístřeškem haly. 

Hala je stávající nepodsklepená hala v dříve využívaná jako slévárna šedé litiny s tavícími 
pecemi. V současné době je objekt bez využití. Změnou stavby bude hala změněna na halu 
s regálovým a volným skladováním. Celkové rozměry haly jsou po výměně pláště 
152,557x91,36 m. Atika je ve výšce +12,95 a +13,45m. ±0,000 je 210,80 m n. m. 

Nosnou konstrukci haly tvoří nosné železobetonové sloupy ve tvaru písmene „I“ a 
příhradové železobetonové střešní vazníky. Sloupy jsou v rozpětí 12,0 m, resp. 18,0 m, u 
obvodových stěn pak v rozpětí 6,0 m. Výška uvnitř haly od úrovně + 0,00 m po spodní hranu 
vazníku činí 9,94 m, světlá výška po střešní plášť pak 12,35 m, resp. 11,9 m. Na stávajících 
nosných ŽB střešních vaznících jsou položeny ŽB žebírkové panely s tepelnou izolací a 
horní hydroizolační krytinou (asfaltový pás).  

Ve střešním plášti jsou rovnoměrně v ploše střechy rozmístěny rozměrově rozdílné tři 
typy světlíků - jeden o rozměrech 12,0 x 6,0 m, druhý o rozměrech 120,55 x 6,0 m, třetí o 
rozměrech 42,0 x 5,0 m. Světlíky mají výšku 2,5 m, z boku jsou provedeny z polykarbonátu 
a slouží jak pro prosvětlení, běžné větrání a v některých částech přes osazené klapky SOZ i 
pro odvod tepla a kouře.  

Třípodlažní přístavek je provedený jako železobetonový montovaný skelet s vyzdívkami 
a železobetonovými stropy. Vnitřní příčky jsou zděné, resp. sádrokartonové, podhledy 
sádrokartonové. Schodiště mezi podlažími je železobetonové. Střecha nad 3.NP je plochá, 
železobetonová, s horní hydroizolační střešní krytinou.  
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2.3 Požární řešení 

Konstrukční systém řešené haly včetně všech přístaveb (vestaveb) byl dle ČSN 73 
0804 a ČSN 73 0810 je posouzen jako nehořlavý, s konstrukcemi druhu DP1. 

Řešení požární bezpečnosti skladovacích hal vychází z požadavků dříve citovaných 
návrhových předpisů. V prostoru skladu hutního materiálu budou umístěny pouze nehořlavé 
materiály. V tomto případě byla požární bezpečnost řešena v souladu s čl. 4.1 ČSN 73 0845 
– kde nahodilé požární zatížení nedosahuje uvedenou hodnotu 30 kg.m-2, a tudíž lze 
postupovat pouze dle ČSN 73 0804 (pro výpočet byla zadána hodnota nahodilého požárního 
zatížení pn = 15 kg.m-2). Odlišně bylo postupováno v případě navazujícího regálového 
skladu, kde se mimo nehořlavé skladované materiály bude vyskytovat i hořlavý materiál – 
dřevo a plastové auto díly, atp. V tomto případě je postupováno v souladu s ČSN 73 0845. 
V našem případě se jedná o sklad dle ČSN 73 0845, čl. 4.1. písm. c).   

Taktéž bylo nutno požárně oddělit ty prostory, u kterých je to vyžadováno ČSN 73 0804 
nebo navazujícími předpisy - např. mnohé technické prostory jako je ventilová stanice, šatny, 
stávající strojovnu VZT, apod. Dále musí být požárně odděleny navazující přístavky.   

Rozdělení na požární úseky: 

• - N 1.01   Regálový sklad (IV. SPB, 5. skupina provozu skladů) 

• - N 1.02  Šatny a sociální zázemí (I. SPB, 8. skupina výrob a provozů) 

• - N 1.03  Strojovna VZT (I. SPB, 4. skupina výrob a provozů) 

• - N 1.04/3N Stávající CHÚC A,  

• - N 1.05  Stávající sklad, 

• - N 1.06  Stávající sklad, 

• - N 1.07  Stávající sklad pod schody, 

• - N 1.08  Sklad hutního materiálu (I. SPB, 3. skupina výrob a provozů) 

• - N 1.09   Ventilová stanice (I.SPB, 1. skupina výrob a provozů) 

Přesné rozdělní na požární úseky je znázorněno ve Výkresech – Příloha č. 2 – HALA H1: 
Požárně bezpečnostní řešení.  

3 Všeobecný popis sprinklerového zařízení 
Sprinklerové stabilní hasicí zařízení je v dnešní době nejrozšířenější a nejspolehlivější 

druh stabilního hasicího zařízení v současné době. Hlavní funkcí tohoto zařízení je hasit 

požár nebo ho udržet pod kontrolou do příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru.  

Sprinklerové zařízení se uvádí do činnosti samočinně, již v první fázi rozhoření. Při 

požáru dojde k zahřátí tepelné pojistky sprinkleru na otevírací teplotu, čímž dojde 

k prasknutí skleněné tepelné pojistky nebo roztavení tavné pojistky sprinkleru a jeho 

otevření. Tím poklesne tlak v přívodním potrubí, otevře se řídící ventil ventilové stanice a 



 

6 

 

uvede se tak do činnosti zařízení pro zásobování vodou.  Současně se uvádí do činnosti 

poplachový zvon a na místě se stálou obsluhou se signalizuje otevření ventilové stanice jako 

požární poplach. Z činnosti se pak sprinklerové zařízení odstavuje výhradně ručně a to na 

pokyn velitele JPO po příjezdu na místo. Pro provoz musí mít SHZ stálou zásobu vody, která 

je akumulovaná v zásobní nádrži a do strojovny je dopravovaná sacím potrubím. Zásoba 

vody je stanovena na základě hydraulického výpočtu nejvýhodnější plochy a doby činnosti 

systému. Tuto zásobu je nutno obnovit do 8 hod. Do vody nesmí být přidány přísady 

zabraňující mrznutí vody (1).  

Nutno podotknout, že i sprinklerová zařízení mají své nevýhody. Jednou z nich je 

například to, že je vždy nutná součinnost s JPO, protože sprinklerová zařízení mají pouze 

deklaraci uvedení požáru pod kontrolu. V některých případech se může stát, že sprinklery 

požár opravdu uhasí, ale vždy musí přijet na místo jednotka požární ochrany, místo požáru 

zkontrolovat popřípadě požár uhasit. Bez zvláštního opatření je nelze použít pro hašení 

zařízení pod napětím. Pořizovací cena sprinklerové ochrany je relativně vysoká. Avšak 

v případech, kde mají dominantní vliv na přímé a nepřímé majetkové požární škody jako je 

ochrana skladů nebo lidských životů, je relativně nízká (2).  

Ze statistik vyplývá, že počet usmrcených, vztažený na 1000 obyvatel je u budov se 

sprinklerovou ochranou o 83 % nižší než u „nesprinklerových“ budov. Materiální škody jsou 

u sprinklerových budov s mokrou soustavou nižší o 34 % až 77 % oproti budovám bez 

sprinklerových zařízení (1).  

K typickým instalacím sprinklerových zařízení patří ochrana skladů, textilních 

závodů, shromažďovacích prostorů, super a hypermarketů, výškových budov, hotelů, 

domovů s pečovatelskou službou, hromadných garáží a celé řady průmyslových aplikací. 

Naopak se nesmí používat pro hašení sil nebo zásobníků obsahujících látky, které při styku 

s vodou zvětšují svůj objem. Dále v blízkosti průmyslových pecí nebo sušáren, solných 

lázní, tavných licích pánví a podobných zařízení, kde by se použitím vody při hašení riziko 

zvýšilo (2). Pro tyto provozy je nutné navrhnout jinou alternativu hašení, například plynové, 

pěnové, mlhové a další. 

4 Technický popis a řešení navrhovaného 
zařízení 

Stabilní hasicí zařízení řeší ochranu haly, která slouží převážně pro skladování. 

Zjednodušeně by se dalo říct, že hala je rozdělena na dva velké sklady. Sklad hutního 

materiálu, kde je navržena pouze stropní sprinklerová ochrana a regálový sklad s regálovým 

a stropním jištěním. V tomto skladu se skladují i hořlavé materiály typu dřevo, plast a papír. 

Další prostor, který bude jištěný sprinklerovou ochranou, je regálový sklad komponentů 

v administrativní části.  
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Součástí stabilního hasicího zařízení jsou ventilové stanice a uzavírací armatury. 

Systém SHZ je rozdělen na ventilové stanice, kdy maximální počet sprinklerů na 1 

ventilovou stanici je 1000 ks. Další nedílnou část sprinklerové soustavy tvoří strojovna SHZ, 

kde je umístěno čerpadlo a v řešeném objektu i ventilové stanice. Vedle místnosti strojovny 

SHZ je umístěna zásobní nádrž na vodu.  

V objektu je navržena mokrá soustava – systém, kde potrubí je trvale naplněno hasící 

látkou, resp. vodou pod tlakem. Teplota v žádné z jištěných místností nesmí klesnout pod 

5°C. V celé hale je upřednostněn síťový systém (tzv. GRID). Tento systém je pro tento typ 

stavby nejlepší z hlediska jak montážního tak hydraulického.  

Rozsah a rozmístění prvků SHZ je zřejmý z výkresové dokumentace. Velikosti 

potrubních rozvodu jsou v tomto případě stanoveny jak předběžným výpočtem, tak úplným 

hydraulickým výpočtem pro srovnání a zobrazení odchylky těchto dvou výpočtů. 

5 Seznam jištěných ploch, návrhové a 
projektové veličiny SHZ 

Jištěné plochy zahrnují tyto místnosti: 

• 100A – regálový sklad 

• 100B – sklad hutního materiálu 

• 101 – kancelář 

• 102 – příruční sklad 

Znázornění jištěných ploch je zakresleno ve příloze Výkresy: Příloha 4 – HALA H1: 
Schéma jištěných ploch.  

5.1 Sklad hutního materiálu  

V tomto skladě je skladován materiál nehořlavý, skladovaný blokově na nehořlavých 
paletách. V prostoru tohoto skladu je navržena stropní sprinklerová ochrana.   

• ST1 skladování – volné stohové nebo blokové, maximální výška skladování 5,9 
m – Tabulka 5 (3) 

• S = 4214,64 m2  
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Tabulka 1 Sklad hutního materiálu 

  Zdroj 

Požární zatřídění HHS II (skladování max. 7,5m)  

Systém Mokrý - 

Jištění Stropní - 

Účinná plocha 260 m2 Tab. 4, CEA 4001 

Plocha  4214,64 m2 Projektová dokumentace 

Max. plocha na sprinkler 9 m2 Tab. 20, CEA 4001 

Počet hlavic  4214,64/9 = 469 ks ≐ 480 ks - 

Typ hlavice SSU, K115, RTI 108, bronz Katalog výrobce (4) 

Otevírací teplota  68 °C         *(93°C) 12.4, CEA 4001 

Intenzita 12,5 mm/min Tab. 5, CEA 4001 

Provozní doba  90 minut 8.3.2.2, CEA 4001 

*otevírací teplota uvedená v závorce platí pro sprinklery umístění pod světlíkem 

5.2 Regálový sklad 

V tomto skladě jsou na dřevěných paletách skladovány plastové a kovové komponenty. 
V regálovém skladě je navržena jak stropní tak regálová ochrana. Mimo regály platí zákaz 
skladování.  

• ST4 skladování – regálové skladování, výška 8,2 m 

o Délka regálu: 67 m 

o Šířka regálu: 2,65 m 

o Počet regálů: 10 ks 

o Počet jištěných úrovní: 5 ks 

• S = 8610,15 m2 

Tabulka 2 Regálový sklad – stropní jištění 

  Zdroj 

Požární zatřídění HHS IV   

Systém Mokrý - 

Jištění Stropní - 

Účinná plocha 260 m2 Tab. 6, CEA 4001 

Plocha  8610,15 m2 Projektová dokumentace 

Max. plocha na sprinkler 9 m2 Tab. 20, CEA 4001 

Počet hlavic  8610,15/9 = 957 ks ≐ 960 ks - 

Typ hlavice SSU, K115, RTI 33, bronz Katalog výrobce (4) 

Otevírací teplota  68 °C               *(93°C)  12.4, CEA 4001 

Intenzita  12,5 mm/min Tab. 6, CEA 4001 

Provozní doba  90 minut 8.3.2.2, CEA 4001 
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Tabulka 3 Regálový sklad – regálové jištění 

  Zdroj 

Požární zatřídění HHS IV   

Systém Mokrý - 

Jištění Regálové - 

Účinná plocha 
3x3 (tři hlavice ve třech 
úrovních) 

čl. 6.2.3.3, CEA 4001 

Plocha  8610,15 m2 Projektová dokumentace 

Počet započitatelných hlavic  817 ks (viz výpočet pod tab.) - 

Typ hlavice SSP, K115, RTI 33, bronz Katalog výrobce (4) 

Otevírací teplota 68 °C          12.4, CEA 4001 

Tlak na 1 sprinkler 1 bar - 

Provozní doba 90 minut 8.3.2.2, CEA 4001 

*otevírací teplota uvedená v závorce platí pro sprinklery umístění pod světlíkem 

 

5.2.1 Výpočet počtu započitatelných hlavic: 

Regál 1-14 a 19-20: 

o Délka: 57,8 m 

o Šířka: 2,65 m 

o Počet: 8 regálů 

o Počet jištění: 5 

→ 
��,�∙�,	�∙�∙�



= 680,7 �� 

Regál 15-18: 

o Délka: 57,8 m 

o Šířka: 2,65 m 

o Počet: 2 regálů 

o Počet jištění: 4 

→ 
��,�∙�,	�∙�∙�



= 136 �� 

Součet regálů 1-20: 

680,7 + 136 = 817 ks 
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5.2.2 Výpočet skutečného počtu hlavic 

Poloha hlavic je znázorněna ve výkresu – Půdorys – regálové jištění. Hlavice jsou 
montovány ob jednu regálovou úroveň ve vzdálenosti max. 1,9 m (dle Obrázku 1 – Kapitola 
6).  

Z výkresové části vychází počet hlavic: 

• 81 hlavic v jedné úrovni  

o 3 úrovně u pětipodlažních regálů – 8 regálů 

o 2 úrovně u čtyřpodlažních regálů – 2 regály  

 Celkem: ��� ∙ � ∙ �� + ��� ∙ � ∙ �� = ���� �� hlavic 

→ pro regálový systém jsou navrženy 2 ventilové stanice (2000 hlavic na každou ventilovou 
stanici dle VdS 4001) 

5.3 Regálový sklad komponentů – administrativa 

V tomto skladu se skladují pouze nehořlavé výrobky – komponenty.  

• S = 40,02 m2 

Tabulka 4 Regálový sklad komponentů  

  Zdroj 

Požární zatřídění OH 3   

Systém Mokrý - 

Jištění Stropní - 

Účinná plocha 216 m2 Tab. 4, CEA 4001  

Plocha  40,02 m2 Projektová dokumentace 

Max. plocha jedním sprinklerem 12 m2 Tab. 20, CEA 4001 

Počet hlavic  40,02/12 = 4 ks ≐ 6 ks - 

Typ hlavice SSP, K80, RTI 108, bronz Katalog výrobce (4) 

Otevírací teplota  68 °C 12.4, CEA 4001 

Intenzita  5 mm/min Tab. 4, CEA 4001 

Provozní doba  60 minut 8.3.2.2, CEA 4001 
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Tabulka 5 Typy sprinklerů a K-faktory pro různé třídy rizika (3) 

 

6 Skladování 
Tato kapitola je věnována základním požadavkům na skladování a potažmo jejich 

ochrany.  

Tabulka 6 Způsoby skladování 

Označení Zobrazení Způsob skladování Omezení 
Požadavky na 

regálovou 
ochranu 

ST1 

 

. volné stohové 

nebo blokové 

skladování 

. skladování 

musí být 

soustředěno v 

blocích s 

půdorysnou 

plochou max. 

150 m2                             

. skladovací 

bloky musí být 

oddělené 

uličkami 

širokými 

nejméně 2,4 m 

. žádné 
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ST2 

 

. jednořadé 

regálové sklady 

norníkové nebo 

kontejnerové s 

uličkami o šířce 

nejméně 2,4m 

. uličky mezi 

řadami musí být 

nejméně 2,4 m 

široké 

. žádné 

ST3 

 

. několikařadové 

regálové sklady 

norníkové nebo 

kontejnerové 

včetně dvouřadých  

. skladování 

musí být 

soustředěno v 

blocích s 

půdorysnou 

plochou max.  

150 m2                                    

. skladovací 

bloky musí být 

oddělené 

uličkami 

širokými 

nejméně 2,4 m 

. žádné 

ST4 

 
 

 

. paletové regály 

. uličky mezi 

řadami jsou 

nejméně 1,2 m 

široké 

. doporučuje 

se regálová 

ochrana * 

. uličky mezi 

řadami jsou 

méně než 1,2 m 

široké 

. Požaduje se 

regálová 

ochrana 

ST5 

 

. regály s plnou 

nebo laťovou policí 

o šířce 1m nebo 

menší 

. uličky mezi 

řadami musí být 

nejméně 1,2 m 

široké nebo 

půdorysná 

plocha 

skladových 

bloků nesmí být 

větší než 150 

m2          . 

skladovací bloky 

musí být 

oddělené 

uličkami 

širokými 

nejméně 2,4 m 

. doporučuje 

se regálová 

ochrana * 
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ST6 
 

. regály s plnou 

nebo laťovou policí 

o šířce větší než 1m, 

nejvýše však 6m 

. uličky mezi 

řadami musí být 

nejméně 1,2 m 

široké nebo 

půdorysná 

plocha 

skladových 

bloků nesmí být 

větší než 150 

m2          . 

skladovací bloky 

musí být 

oddělené 

uličkami 

širokými 

nejméně 2,4 m 

. požaduje se 

regálová 

ochrana, nebo 

není-li to 

možné, pak 

souvislé 

nehořlavé 

svislé 

přepážky na 

celou výšku, 

provedené 

podélně a 

příčně v každé 

polici 

* : Je-li výška mezi horní plochou skladovaného materiálu a stropem větší než 4 m, musí se 

instalovat sprinklery v regálech 

 

Tabulka 7 Maximální výšky skladování pro riziko OH 

Kategorie skladování  Maximální 
výška 
skladování  [m]   

Šířka uliček kolem 
skladovacích bloků [m] 

volné nebo 
blokové 
stohování (ST1) 

všechny ostatní 
případy 

I 4 3,5 2 

II 3 2,6 2 

III 2,1 1,7 2 

IV 1,2 1,2 2 

V případě překročení hodnot z Tab. 7 je nutné posuzovat sklad jako HHS.  

• U způsobu skladování ST1, ST2, ST3, ST4 a ST6 musí být pravidelně umístěné 
mezery mezi široké minimálně 0,15 m. 

• Pod tříštičem střešních a stropních sprinklerů se musí udržovat trvalý prostor 
nejméně: 

o 0,5 m pro riziko LH a OH, kromě zavěšených otevřených podhledů 

o 1,0 m pro riziko HHP a HHS 
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Obrázek 1 Umístění regálových sprinklerů u skladů kategorie III a IV 

• U materiálů kategorie III a IV musí být sprinklery umístěné v podélné mezeře 
v průsečíku s každou příčnou mezerou – viz Obrázek 1. Vodorovná vzdálenost 
mezi sprinklery nesmí být větší než 1,9 m a součin vodorovné a svislé vzdálenosti 
mezi sprinklery nesmí být větší než 4,9 m2. 

• Dvouřadé regály s šířkou menší než 3,2 m se musí chránit regálovými sprinklery 
umístěnými středově v podélné mezeře mezi konci regálu, a na regálových 
úrovních zobrazených na Obrázku 1.  

7 Hlavní části sprinklerové soustavy 

7.1 Sprinklerové hlavice 

Všechny sprinklerové hlavice jsou s bronzovou povrchovou úpravou. Navržené 

hlavice jsou se skleněnou pojistkou. Otevírací teplotu mají 68°C – skleněná pojistka má 

červenou barvu. V případě hlavic instalovaných pod světlíky je otevírací teplota 93°C dle čl. 

12.4 (3) a barva pojistky je zelená.  

Hlavice instalované ve HHS4 mají rychlou tepelnou odezvu, ve skladu OH3 jsou pak 

instalovány hlavice s odezvou standardní stejně tak jako ve skladu hutního materiálu – 

HHS3. 
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7.2 Potrubí 

Potrubí sprinklerových soustav je navržené z ocelových trubek spojovaných spojkami, 

při světlosti potrubí do DN 50 pak závitovými spoji. Prefabrikovaná část potrubního systému 

sprinklerové soustavy bude vyhotovena z dílensky vyráběných svařovaných prvků.  

Všechna tato potrubí budou opatřena základní nátěrem v jedné vrstvě. Po dokonalém 

zaschnutí tohoto nátěru bude v časovém intervalu, který je doporučený výrobcem nanesen 

ve dvou vrstvách vrchní syntetický nátěr.  

Vypouštění potrubí je provedeno pomocí vypouštěcího potrubí na konci každého 

potrubí.  Závěsy potrubí budou připevněny ke stavebním konstrukcím budovy, do nosných 

sloupů, stropních nosníků, nosných stěn. Závěsy pro větve pak budou upevněny do nosníků 

a stropních konstrukcí.  

Dimenze potrubí jsou navrhovány dle Tabulek kapitoly G dokumentu CEA 4001 (3). 

Součástí této práce je hydraulický výpočet, díky kterému je možné navrhnout potrubí tak, 

aby přesně vyhovělo požadavkům na velikosti a tlak uvnitř soustavy. Proto byly vytvořeny 

dva „modely“ pro srovnání návrhu dimenzí a to dle normy a dle hydraulického výpočtu - 

optimalizováno.  

Hydraulický výpočet vychází z Hazen-Williamsovy rovnice: 

" =
6,05 ∗ 10�

%&,�� ∗ '�,�� ∗ ( ∗ )&,�� 

Kde: 

p……. tlaková ztráta v potrubí [bar] 

Q…… průtok v potrubí [l/min] 

d……. stření vnitřní průměr potrubí [mm] 

C…… konstanta pro druh a podmínku potrubí [-] (viz tab. 22) 

L……. ekvivalentní délka potrubí a armatur [m] (viz tab. 23) 
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Obrázek 2 Hodnoty koeficientu C 

Obrázek 3 Ekvivalentní délka armatur 
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Výpočtem se kontroluje průtok, tlak a rychlost v systému. Díky úplnému 

hydraulickému výpočtu, který vychází ze skutečných hodnot dokážeme optimalizovat 

dimenze potrubí a navrhnout vhodnější čerpadlo mnohem efektivněji než za použití předem 

vypočítaného systému podle normy. V dnešní době se ruční výpočet nepoužívá. 

Dimenze všech potrubí jsou zakresleny ve výkresech – Výkresy – Příloha 6, 7, 8, 9.   

7.3 Strojovna SHZ 

Strojovna SHZ je situována vedle objektu. Ve strojovně SHZ jsou umístěny také 

ventilové stanice – viz kapitola 7.3.1. Dále jsou zde umístěny náhradní hlavice. Na každou 

soustavu HHS je dán počet 36 hlavic. Pro tři takové soustavy je teda počet náhradních hlavic 

108 ks. Hlavice jsou uloženy ve skříni, kde teplota nepřesáhne 27°C. Náhradní sprinklery 

slouží pro výměnu sprinklerů poškozených či použitých. Úměrně dle počtu druhu 

navržených sprinklerových hlavic je třeba mít v zásobě i dané druhy hlavic.   

K zajištění potřebného množství a tlaku vody pro SHZ slouží hlavní čerpadlo s 

dieselmotorem, Q = 6 000 l/min. při 6 bar.  K udržování konstantního tlaku v potrubním 

systému je instalováno doplňovací čerpadlo s elektropohonem (Q= 100 l/min při 10 bar). 

Sací potrubí hlavního čerpadla, DN 300 je zaústěné do nádrže a osazeno ve strojovně 

uzavírací armaturou. Sání čerpadla je řešeno jako nátoková dispozice. Sací potrubí 

doplňovacího čerpadla, DN 40, má samostatné sací potrubí napojené na sání hlavního 

čerpadla, před uzavírací armaturou. 

Na výtlačná potrubí hlavního čerpadla a doplňovacího čerpadla jsou instalovány 

zpětné klapky a uzavírací armatury a obě potrubí jsou napojeny na hlavní potrubí systém 

DN 250 osazené uzavírací armaturou a umožňující odstavení dodávky vody do skladové 

haly. Výtlačné potrubí hlavního čerpadla je osazeno zkušebním potrubím DN200 

s průtokoměrem, včetně nezbytných uzavíracích armatur. Hlavní čerpadlo je vybaveno 

dvojicí tlakových spínačů pro jeho rozběh, doplňovací čerpadlo má pouze jeden tlakový 

spínač.  

Nádrž se zásobou paliva je umístěna na rámu čerpadla s diesel pohonem v množství 

na 6 hodin provozu. 

7.3.1 Ventilová stanice 

Ventilovou stanicí se rozumí sestava zahrnující řídící ventil, uzavírací armaturu a 

všechny přidružené armatury a příslušenství pro ovládání jedné sprinklerové soustavy.  

Ventilová stanice je navržena na každou sprinklerovou soustavu jedna (s výjimkou 

regálového jištění). V objektu se nachází celkem 4 soustavy tedy 4 ventilové stanice MVS 1 

(mokrá ventilová stanice) sklad hutního materiálu, MVS 2 regálový sklad – strop, MVS 3  – 

regálové jištění, MVS 4 – regálové jištění. Ventilové stanice jsou umístěné v místnosti 
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„Strojovna SHZ. Bezprostředně za každou ventilovou stanicí musí být instalován 

odvodňovací ventil s odvodňovacím potrubím. Dle Tabulky 27 (3) je pro tento provoz skladu 

dán minimální průměr 50 mm pro ventil i potrubí.  

Součástí ventilové stanice je také tlakoměr, umístěný bezprostředně před nebo za 

ventilovou stanicí. Zároveň musí být k dispozici prostředky pro snadnou demontáž tohoto 

zařízení bez nutnosti přerušit zásobování soustavy vodou.  

7.3.2 Poplachová zařízení 

Každá ventilová stanice musí být vybavena samostatným poplachovým zvonem. 

Poplachový zvon uvádí do činnosti řídící ventil – zpětný ventil mokrého typu, který uvádí 

sprinklerovou soustavu do činnosti. 

7.3.3 Zdroj vody a čerpadlo 

Návrh nádrže: 

Návrh nádrže se provádí na nejnepříznivější jištěnou plochu následovně:  

) = * ∙ + ∙ ,  

Q průtok [m3/min] 

S  účinná plocha [m2] 

I  intenzita dodávky vody [mm/min]  

K  koeficient = 1,3 [-] 

) = * ∙ Q./ ∙ ,  

Q průtok [m3/min] 

S  účinná plocha [m2] 

Qhl průtok vody hlavicí [l/min]  

)./ = , ∙ 0p  

   K     K-faktor  [-] 

   p    tlak na hlavici [bar] 

K  koeficient = 1,3 [-] 

 

Sklad hutního materiálu: 

) = * ∙ + ∙ , = 260 ∙ 12,5 ∙ 1034 ∙ 1,3 = 4,225 63/min 
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Regálový sklad: 

)�789" = * ∙ + ∙ , = 260 ∙ 12,5 ∙ 1034 ∙ 1,3 = 4,225 63/min 

)8:;á= = * ∙ )./ ∙ , = 9 ∙ 0,115 ∙ 1,3 = 1,34 63/min 

)?:=�:6 = )�789" + )8:;á= = 4,225 + 1,34 = 5,57 63/min → nejméně příznivé 

 

Regálový sklad komponentů: 

) = * ∙ + ∙ , = 216 ∙ 5 ∙ 1034 ∙ 1,3 = 1,404 63/min 

 

Objem nádrže:  

@ =  ) ∙ A  

Q průtok [m3/min] (nejméně příznivý prostor) 

T provozní doba [min] 

 

B =  C ∙ D = E, EF ∙ G� = E��, � H� 

 

Návrh: nádrž o objemu 513 m3 – průměr 8,28m, výška pláště 10,24 m 

Zdrojem vody pro daný objekt je zásobní nádrž1, která se nachází v těsné blízkosti 

ventilové stanice. Je navržena šroubovaná ocelová nadzemní nádrž se střechou. Plášťové 

plechy nádrže jsou vyrobeny ze žárově pozinkovaných plechů, které jsou opatřeny 

vypalovacím nástřikem. Spojovací materiál je žárově zinkován. Hlavy šroubů pro montáž 

pláště jsou poplastovány. Plášťové plechy jsou utěsněny silikonovým nebo polyuretanovým 

tmelem. Nádrže mohou být zatepleny na vnější straně minerální vlnou.  

Nádrže jsou standardně montovány s tímto příslušenstvím: 

• revizní vstup 610 mm x 610 mm - žárově pozinkováno 

• žebřík s ochranným košem - žárově pozinkováno 

                                                 

1 Tento typ nádrže byl zvolen po doporučení od Ing. Tomáše Kopce – specialistou na 

plánování požární ochrany v dané společnosti. Tímto specifickým druhem nádrže je 

vybavený celý výrobní areál, tudíž jsem zvolila i pro tento návrh šroubovanou ocelovou 

nádrž.  
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• větrací hlavice - žárově pozinkováno 

• revizní otvor střechy - žárově pozinkováno 

• topná tělesa 

• přepadové potrubí 

• vypouštění nádrže 

• vnitřní plošina nádrže.  

Společně se zásobní nádrží se navrhují čerpadla – pro tento objekt budou navržena dvě 

čerpadla, která musí být nezávisle na sobě schopna poskytnout požadované průtoky. Tato 

čerpadla budou s diesel motorem. Diesel motor musí být schopný pracovat bez přerušení, 15 

sekund od začátku každého startovacího cyklu. Palivová nádrž čerpadla musí mít dostatečný 

objem pro chod při plném zatížení po dobu 6 hodin. 

Čerpací zařízení se musí umístit v místnosti s požárně dělícími konstrukcemi s požární 

odolností nejméně 60 minut, která se používá pouze pro účely požární ochrany. V tomto 

případě je umístěno v budově sousedící s chráněnou budovou a s přímým vstupem zvenku. 

V této místnosti se musí udržovat teplota alespoň 10°C. 

Obrázek 4-5 Stavba požární nádrže (Zdroj: http://kohimex.cz/fotogalerie/pozarni-nadrze) 
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Provozní podmínky ve strojovně SHZ: 

• Nesmí sloužit jako prostor pro skladování 

• Musí být zamezeno vstupu nepovolaným osobám 

• V místnosti ventilové stanice musí být zajištěna teplota od 10°C do 40°C a musí 

v ní být zajištěno větrání 

 

Vybavení strojovny SHZ: 

• 4 mokré ventilové stanice 

• 2 diesel čerpadla  

• 1 doplňovací čerpadlo sloužící pro vyrovnání tlaků 

• Požární poplachové zvony 

• Monitorovací ústředna  

• Zkušební potrubí 

• Vodovodní přípojka pro plnění nádrže 

• Uzavírací armatury, zpětné klapky, kulové kohouty 

• Hlavní potrubní rozdělovače 

• Náhradní hlavice – 108 ks 

7.4 Mobilní technika 

Z místnosti strojovny SHZ vede potrubí, které je vyvedeno na vnější zeď, zakončené 
sběračem se čtyřmi nástavci 75B s kulovým ventilem pro napojení požárních hadic. Díky 
tomuto zařízení je umožněno doplnění systému o požární tlakovou vodou z jiného zdroje 
než nádrže SHZ.  
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