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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá stabilním hasicím zařízením a požáry osobních automobilů se zaměřením 
na alternativní pohony v uzavřeném prostoru hromadné garáže. Práce je rozdělena na tři základní 
části.  

 V první teoretické části je řešena rešerše stabilního hasicího zařízení, zejména sprinklerového typu, 
u kterého jsou popsány jednotlivé součásti systému a následuje stručný popis ostatních druhů stabilního 
hasicího zařízení.  

 Druhá teoretická část se zaměřuje na hromadné garáže a osobní automobily, legislativní požadavky 
vztahující se na hromadné garáže z hlediska instalace stabilních hasicích zařízení a stále více využívaná 
vozidla s alternativními pohony. Zmíněny jsou také výraznější požáry garáží. Dále se věnuje změnám 
v konstrukci osobních automobilů, které mohou ovlivnit průběh požáru, a rizikům přicházejícím 
společně s vývojem nových technologií alternativních pohonů. Konkrétně se práce zaměřuje na plynné, 
elektrické a vodíkové pohony. Popisuje charakter požáru osobního automobilu a velkorozměrové 
požární zkoušky proběhlé v posledním desetiletí se zaměřením na novější automobily a automobily 
s alternativními pohony. 

 V poslední části byl vytvořen model požáru osobního automobilu v prostoru hromadné garáže 
v programu Fire Dynamics Simulator (FDS). Byly vybrány tři okrajové podmínky, u kterých bylo 
zjišťováno, jaký mají vliv na rychlost otevření sprinklerových hlavic.  
 

 

Klíčová slova:  
stabilní hasicí zařízení; hromadné garáže; osobní automobil; plynná paliva; elektrická vozidla; 
vodíková paliva; požární bezpečnost; velkorozměrová požární zkouška; FDS 

 

 

  



 

Diplomová práce  ABSTRACT 

 

 

 

Stránka  |  II  

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis studies fixed extinguishing systems and passenger car fires focusing on alternative fuels in 
closed indoor car parks. The thesis consists of three parts. 

 The first part describes a fixed extinguishing system with a focus on sprinkler systems in detail. It is 
followed by a brief description of other fixed extinguishing systems. 

 The second part focuses on indoor car parks and passenger cars, law requirements for installed SHZ 
in indoor car parks and still more and more used cars with alternative fuels. An overview of fires in 
indoor car parks is included. Further are studied changes in passenger car construction changes, 
focusing on how they influence fire running and fire risks incoming together with new alternative fuels 
development. To be more specific, the thesis is focused on gaseous, electric and hydrogen fuels. It 
describes characteristics of a passenger car fire and full-scale tests in the last decade focusing on new 
cars and cars with alternative fuels. 

 The last part presents a novel model of a passenger car fire in an indoor car park created using Fire 
Dynamics Simulator (FDS) software. There is also researched the influence of three selected boundary 
conditions parameter changes on the opening time of the sprinklers. 

 

Key words:  
Fixed Extinguishing Systems; Car Park; Passenger Car; Gaseous Fuels; Electric Vehicles; Hydrogen 
Fuel; Fire Safety; Full-Scale Test; FDS 
  



 

Diplomová práce  Nomenklatura 

 

 

 

Stránka  |  III  

 

 

 

Nomenklatura 

 

c  Měrná tepelná kapacita; [kJ/(kg·K)] 

c3 součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení, samočinné stabilní  

hasicí zařízení   

K  K-faktor  

P  tlak; [bar]  

Q  průtok; [l/min] 

 

λ  Součinitel tepelné vodivosti; [W/(m·K)] 

ρ  Objemová hmotnost; [kg/m3]  
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Zkratky použité v textu 

AHZ Aerosolové hasicí zařízení 

BEV Bateriové elektrické vozidlo (Battery Electric Vehicles) 

BRE Building Research Establishment 

CFD Výpočet dynamiky tekutin (Computational Fluid Dynamics) 

CNG Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 

ČSN Česká technická norma 

DN Jmenovitá světlost 

DP1, DP2, DP3 Druhy konstrukčních částí z požárního hlediska 

EN  Evropská norma 

EPS Elektrická požární signalizace 

EV Elektrické vozidlo (Electric Vehicle) 

FCEV Vozidlo s palivovými články (Fuel Cell Electric Vehicle) 

FDS Fire Dynamics Simulator (software)   

FHZ Pěnové hasicí zařízení  

GHZ Plynové hasicí zařízení  

HDPE Polyethylen s vysokou hustotou 

HH Prostory s vysokým nebezpečím 

HHP Prostory s vysokým nebezpečím – výroba 

HHS Prostory s vysokým nebezpečím – sklady 

HRR Rychlost uvolňování tepla (Heat Release Rate) 

HZS Hasičský záchranný sbor  

ICEV Vozidla se spalovacím motorem (Internal combustion engine vehicle) 

JPO Jednotky požární ochrany 

LH Prostory s malým nebezpečím 

LNG Zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas) 

LPG Zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

MHZ Mlhové hasicí zařízení  

NFPA National Fire Protection Association 

NIST National Institute of Standards and Technology 

OH Prostory se středním nebezpečím 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PÚ Požární úsek 

PHEV Plug-in hybridní vozidlo (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 

RHZ Sprejové (drenčerové, záplavové) hasicí zařízení 

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

SSHZ Sprinklerová stabilní hasicí zařízení  

USA Spojené státy americké (United States of America) 

WHZ Práškové hasicí zařízení 
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1 Úvod 

V prostorách garáží se nenachází mnoho hořlavých materiálů, ať už jde o stavební konstrukce 

nebo vybavení garáží. Nejčastějším rizikem pro vznik požáru jsou parkující automobily. V případě 

požáru automobilu vzniká velké množství kouře a je dosahováno velmi vysokých teplot, což 

v případě požáru několika automobilů může způsobit i velmi vážné poškození nosné konstrukce. 

V neposlední řadě požár v hromadné garáži také působí velké finanční škody.  

Řešením tohoto rizika by měla být instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ) v prostoru 

garáží. Cílem při aktivaci SHZ je zejména zamezit rozšíření požáru na sousední automobily, 

chladit hořící automobil a okolní nosné konstrukce nebo požár v nejlepším případě rovnou uhasit. 

Zejména můžeme mluvit o velmi vysokém zvýšení úrovně požární bezpečnosti staveb.    

V poslední době si můžeme všimnout rostoucího zájmu o vozy na alternativní paliva, což je 

důsledkem většího zájmu o šetrnost k životnímu prostředí a také omezení závislosti na ropných 

produktech. Tyto vozy mohou mít významný vliv na vývoj požáru nebo jeho šíření. Zároveň se 

mohou oproti automobilům na benzín a naftu vyznačovat specifickým chováním během požáru 

a specifickými požadavky během hasebního zásahu. Naopak legislativní požadavky se buď 

opírají o parametry vozidel pouze se spalovacími motory nebo tyto požadavky vůbec neexistují. 

Často tyto požadavky vychází z dat získaných pomocí požárních zkoušek osobních automobilů, 

které se už dnes nevyrábí a také se už téměř nevyužívají. 

Cílem práce je shrnout, jak mohou ovlivnit průběh požárů osobní automobily s alternativními 

pohony a zda mohou přinést nějaká nová a výrazná rizika, pokud jejich požár vznikne 

v uzavřeném prostoru. A jak tyto vlastnosti mohou ovlivnit návrh stabilního hasicího zařízení 

v prostoru hromadné garáže.  
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2 Stabilní hasicí zařízení 

Následující kapitola se věnuje rešerši SHZ, která vychází zejména z technické normy pro 

navrhování, instalaci a údržbu sprinklerových stabilních zařízení ČSN EN 12845+A1 [1],  

informace z dalších zdrojů budou citovány vždy konkrétně.  

Systém SHZ slouží k zajištění požární bezpečnosti, ochrany osob a majetku. SHZ je prvkem 

aktivní požární ochrany a dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. [2] je vyhrazeným 

druhem požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). Na projektování, instalaci, provoz, kontrolu, 

údržbu a opravy systému SHZ jsou tedy kladeny zvláštní požadavky. Využívá se k včasnému 

automatickému hasebnímu zásahu, kdy je systém aktivován přímo nebo je detekce požáru 

zprostředkována přes systém elektrické požární signalizace (EPS). Cílem instalace systému SHZ 

je minimalizace požárem vzniklých škod, potlačení šíření požáru nebo přímo jeho uhašení. 

Projekce SHZ je zaměřena na to, aby došlo k aktivaci systému v době počátečního rozvoje 

požáru před náhlým vzplanutím plynů v celém prostoru, který nazýváme flashover. Čím dříve 

dojde k aktivaci systému a začátku automatického hašení, tím je větší pravděpodobnost, že bude 

potřeba výrazně menší množství hasiva pro uhašení vzniklého požáru a zároveň je větší 

pravděpodobnost, že dojde k uhašení požáru. Tento prvotní zásah pomocí aktivní požární 

ochrany je pro uhašení požáru velmi významný, jelikož i při včasném zpozorování požáru 

a ohlášení jednotkám požární ochrany (JPO) je předpokládaný čas zahájení hasebního zásahu 

teprve ve 13. minutě rozvoje požáru. [3] V čase příjezdu JPO předpokládáme, že požár bude plně 

rozvinutý, uzavřený prostor garáže bude silně zakouřen, v prostoru bude dosahováno vysokých 

teplot a uhašení požáru bude velmi náročné.  

2.1. Návrh SHZ 

Pro umožnění správné funkce systému v případě požáru je základem správný návrh a následně 

i údržba zařízení během provozu. V návrhu musí vždy projektant konkrétně popsat, z jakého 

důvodu má být v objektu instalován systém SHZ. Zda požadavek vychází z právního předpisu, 

normativního požadavku, případně jde o požadavek pojišťovny nebo je instalace požadavkem 

investora z důvodu zvýšení bezpečí objektu a snížení potenciálních rizik požáru, kterým může 

být například i ochrana dražšího případně historicky významného majetku. Dále můžeme instalaci 

SHZ použít pro úlevy v požárně bezpečnostním řešení stavby, kterými jsou například:  

• snížení požárního rizika součinitelem c3 dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.1; 

• snížení ekonomického rizika dle ČSN 73 0804 čl. 7.2.5.1; 

• zvětšení mezních rozměrů požárního úseku dle ČSN 73 0802 čl. 7.3.4 písm. c);  
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• není nutné řešit požární pásy dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 písm. e), pokud jde  

o konstrukce druhu DP1, u konstrukcí DP2, pokud jde o objekt s požární výškou do 

22,5 m a u konstrukcí DP3 musí být požární výška do 12 m; 

• zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.3; 

• možnost evakuace osob pouze částečně do stavebně a požárně oddělené části objektu 

(nebo do jiného objektu) dle ČSN 73 0802 čl. 9.1.1.1; 

• nemusí se zřídit nástupní plocha u objektů s požární výškou nad 12 m dle ČSN 73 0802 

čl. 12.4.4 písm. e). 

 

Při návrhu SHZ musíme brát v úvahu typ provozu, do kterého jej umísťujeme, druh hořlavé 

látky a její množství, obsazenost prostoru osobami a zajištění jejich bezpečného úniku, 

požadovanou intenzitu dodávky vody a účinnou plochu, kterou se rozumí maximální plocha, na 

níž se předpokládá otevření a uvedení sprinklerových hlavic do provozu, a požadovanou dobu 

činnosti. Dále nesmíme opomenout požadavek na rychlost odezvy hasicího systému pro možnost 

uhašení požáru nebo alespoň zajištění kontroly nad požárem a zabránění jeho rozšíření. 

Určujeme také rozsah ploch, na kterých bude navržena instalace hasícího zařízení. Součástí 

návrhu musí být také koordinace aktivace SHZ ve vazbě na ostatní technická zařízení stavby, 

jejichž funkce je vyžadována v případě vzniku požáru. Setkáme se například s koordinací se 

zařízením ovlivňující ventilaci v prostoru, zařízením pro odvod kouře a tepla nebo aktivací 

požárních uzávěrů. Návrh musí zejména obsahovat souhrnný přehled, výkresy sestavení 

soustavy, výkresy zásobování vodou, hydraulický výpočet a zásobování energií [4]. Hydraulický 

výpočet je stanoven v kapitole 13 normy ČSN EN 12845+A1. 

Při návrhu rozdělujeme prostory dle provozů do tříd nebezpečí. Pomocí tohoto zatřízení se 

určuje například doba činnosti, po kterou je nutné zajistit zásobování vodou. Základní rozdělení 

je na prostory s malým nebezpečím (LH), se středním nebezpečím (OH) a s vysokým 

nebezpečím (HH). Dále se střední nebezpečí dělí do čtyř skupin a vysoké nebezpečí se dělí na 

prostory pro výrobu (HHP) a prostory pro skladování (HHS). I prostory s vysokým nebezpečím se 

dále dělí do čtyř skupin. [3] Pro třídy LH, OH, HHP si následně podle tabulky 3 uvedené v normě 

ČSN EN 12845+A1 určíme návrhovou intenzitu dodávky vody a účinnou plochu. 

Nebezpečí pro garáže je klasifikováno podle tabulky A.2 v ČSN EN 12845+A1 třídou 

nebezpečí OH2 jako provoz se středním nebezpečím skupiny 2. Tato třída zahrnuje prostory, kde 

se zpracovávají nebo vyrábí hořlavé materiály se středním požárním zatížením a střední 

hořlavostí.  
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2.2. Dělení systémů 

Kromě SHZ se můžeme setkat se systémy polostabilního nebo doplňkového hasicího zařízení. 

Polostabilní a doplňkové systémy se navrhují jen v případě dojezdu potřebného množství sil 

a prostředků předurčené jednotky požární ochrany v určeném časovém pásmu H1 a H2 (do 7, 

respektive do 15 minut). SHZ, kterým se věnuje tato diplomová práce, lze dělit do kategorií, které 

jsou sepsány níže včetně označení dle ČSN 73 0810 a typu aktivace systému. Zda je systém 

aktivován samočinně nebo je závislý na jiném PBZ: [3] 

• vodní sprinklerové (SSHZ) – samočinná aktivace nebo pomocí jiných PBZ 

• vodní mlhové (MHZ) – samočinná aktivace nebo pomocí jiných PBZ 

• vodní sprejové, také drenčerové nebo záplavové (RHZ) – aktivace závislá na jiném PBZ 

• pěnové (FHZ) – aktivace závislá na jiném PBZ 

• plynové (GHZ) – aktivace závislá na jiném PBZ 

• práškové (WHZ) – aktivace závislá na jiném PBZ 

• aerosolové (AHZ) – samočinná aktivace nebo pomocí jiných PBZ 

 

Setkat se můžeme s následujícími typy soustav – se suchou, mokrou (také nazývanou jako 

zavodněnou), smíšenou a předstihovou soustavou. Výběr typu systému závisí zejména na teplotě 

prostoru, kam je hasicí systém navrhován tak, aby nedošlo k ovlivnění funkčnosti zamrznutím 

případně varem vody v potrubním rozvodném systému. Na obr. 1 je schématicky znázorněn 

rozdíl mezi suchou a mokrou soustavou. 

 

 

obr. 1 – Schématické znázornění mokré soustavy (A) a suché soustavy (B). [4] (upraveno) 
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2.2.1. Mokrá soustava  

Mokrá soustava je trvale zavodněna a celý systém až po samotné sprinklerové hlavice je pod 

tlakem. Její využití je možné pouze v případech, kdy nemůže dojít vlivem okolí k zamrznutí vody 

uvnitř potrubí nebo by naopak mohlo dojít k dosažení bodu varu, což by bylo způsobeno okolní 

teplotou vyšší než 95 °C. Tedy jde zejména o vnitřní vytápěné prostory, kde nedochází k činnosti, 

při které by byly vyvíjeny vysoké teploty. Ve výjimečných případech lze soustavu vybavit ochranou 

před zamrznutím, kterou může být ochrana nemrznoucí kapalinou nebo elektrickým vyhříváním 

potrubí.  

2.2.2. Suchá soustava  

Jde o systém, u kterého je zavodněná pouze část potrubí mezi zdrojem vody a řídícím ventilem, 

a který je od řídícího ventilu až po výstřikové hlavice naplněn vzduchem pod tlakem. Suchá 

soustava se navrhuje v případě, kdy by mohlo z důvodu vnějších podmínek dojít ke snížení nebo 

zvýšení teploty, a to by mohlo vést k ovlivnění funkčnosti systému. Jde tedy primárně 

o nevytápěné prostory, kde by v zimním období mohlo dojít k zamrznutí vody a tím i jejímu 

rozpínání a následnému porušení systému, nebo prostory, ve kterých se obvyklé teploty pohybují 

okolo bodu varu vody.  

Nevýhodou tohoto systému je jednoznačně rychlost odezvy, kdy musí nejprve dojít k vytlačení 

vzduchu ze systému a naplnění systému vodou a teprve poté dojde k hašení. Z toho důvodu je 

potřeba počítat při návrhu s určitou časovou prodlevou. Pro suchou soustavu je určena maximální 

doba pro dodávku vody od otevření sprinklerové hlavice po výstřik vody. U třídy nebezpečí LH je 

to 90 s a pro třídy nebezpečí OH a HH je to 60 s. V případě garáží počítáme střední nebezpečí 

OH a maximální doba dodávky je v tomto případě 60 s. Tato prodleva v otevření suché soustavy 

oproti mokré soustavě lze eliminovat například omezením objemu rozvodného potrubí nebo 

montáží urychlovače nebo rychloodvzdušňovače. Reakční čas soustavy se po dokončení 

montáže ověřuje zkouškou. [4] 

2.2.3. Smíšená soustava  

Smíšená soustava má smíšený řídící ventil nebo kombinaci ventilů složenou z mokrého 

a suchého řídícího ventilu. U tohoto typu soustava mimo zimní období funguje jako mokrá 

soustava a v zimním období, kdy je potrubní rozvod naplněn inertním plynem nebo stlačeným 

vzduchem, má vlastnosti suché soustavy. 

2.2.4. Předstihová soustava  

Pokud je využito předstihové řízení, tak je otevření ventilové stanice ovládáno pomocí systému 

EPS. Rozeznáváme rozdíl mezi dvěma typy, které nazýváme typem A a B. [4] 
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Typ A je suchou soustavou, kdy je řídící ventil ovládán pomocí EPS nebo hydraulickým či 

pneumatickým detekčním systémem. Tento typ není otevírán pouze reakcí sprinklerové hlavice. 

U nás se setkáváme se systémem typu A s jednoduchým blokováním, kdy je řídící ventil otevřen 

po signálu od EPS, ale k výstřiku dojde pouze při současném otevření sprinklerové hlavice. Oproti 

tomu se ve Spojených státech amerických (USA) běžně setkáme s dvojitým blokováním, kdy se 

řídící ventil otevře až po současném signálu od EPS a poklesu tlaku v soustavě. Využití se udává 

u prostorů, kde by mohlo dojít k nežádoucímu výstřiku a tím i k nežádoucím škodám způsobených 

vodou. Musí být zároveň zajištěno, aby v případě poruchy na EPS bylo možné systém spustit. [4]  

Typ B je suchou soustavou, která je uváděna do provozu na základě poklesu tlaku v systému 

otevřením některé ze sprinklerových hlavic nebo může být spuštěn dříve prostřednictvím detekce 

hlásičem EPS. Takže dojde k otevření systému i v případě selhání EPS. Cílem instalace této 

soustavy je zkrátit reakci suché soustavy a zajistit dřívější výstřik vody a hašení. Vhodná je 

instalace pro prostory, kde není možné instalovat soustavu mokrou a zároveň se v nich nacházejí 

hořlavé látky, u kterých je riziko rychlého šíření požáru. [4] 

2.3. Sprinklerové SHZ 

Patří do kategorie vodních SHZ, kdy je k hašení využita voda ve formě sprchového proudu. Tvar 

a velikost sprchového proudu závisí zejména na typu použité sprinklerové hlavice. Tento typ 

systému je vždy navrhován jako samočinný a dochází k otevření sprinklerových hlavic pouze 

v místě, kde bylo dosaženo otevírací teploty a ostatní sprinklery zůstávají uzavřené. [4] Návrh 

sprinklerových systémů u nás se řídí normou ČSN EN 12845+A1 z roku 2020, která se kromě 

návrhu věnuje také instalaci a údržbě zařízení. V budovách pro bydlení se návrh řídí normou ČSN 

EN 16925 z roku 2019. V zahraničí se sprinklerovému SHZ věnují například americké normy 

NFPA 13, 13R a 13D. 

Vodní sprinklerový systém se nesmí využít, pokud by voda měla představovat vyšší riziko. 

Zejména tedy pro hašení látek, které ve styku s vodou zvyšují svůj objem. Dále v místech, kde 

by použitím vody pro hašení bylo zvýšeno riziko, zde jde například o solné lázně, tavné licí pánve 

nebo průmyslové pece a sušárny. [4] 

Principem funkce tohoto systému je reakce teplo-citlivého prvku na zvýšení teploty 

v kontrolovaném prostoru. Následně dojde k samočinnému otevření hlavice a následný pokles 

tlaku vzduchu nebo vody v rozvodném potrubí způsobí otevření ventilové stanice a uvedení do 

provozu zařízení, které zajišťují zásobování systému vodou. V tomto okamžiku dojde také 

k zahájení hašení. Následně po uvedení zařízení do činnosti je spuštěn poplachový zvon a na 

místě se stálou obsluhou je signalizován požární poplach. [4]  

Velikost kapek sprchového proudu se u sprinklerového systému pohybuje v rozmezí 1–3 mm. 

Systém využívá ochlazovacího vodního účinku. Použitím tohoto typu však nepočítáme 

s uhašením nebo potlačením požáru a vždy je nutné, aby na místo dorazila JPO. [4] 
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Systém se skládá z několika komponent. Ty nejzásadnější jsou podrobněji popsány 

v následujících podkapitolách. Některá zařízení jsou umisťována přímo ve strojovně, kterými 

bývají ze zmíněných čerpadla a ventilové stanice a dále také poplachové zvony, tlakové spínače, 

uzavírací armatury nebo tlakové nádoby. Strojovna se z důvodu minimalizace ohrožení požárem 

umisťuje buď mimo chráněný objekt v samostatné budově s přímým vstupem zvenku nebo 

v místnosti chráněné budovy, která také musí mít přístup zvenku. Kromě zásobování systému 

vodou se nesmí opomenout ani zásobování systému elektrickou energií a tím i zajištění trvalé 

provozuschopnosti. [4] 

2.3.1. Zásobování vodou 

Pro zásobování systému SHZ vodou můžeme využít jeden nebo více způsobů, kterými jsou 

veřejná vodovodní síť, tlaková nádrž (maximálně pro třídu nebezpečí OH1), zásobní nádrž nebo 

nevyčerpatelný zdroj.  

Pokud je zvolen způsob zásobování systému SHZ pomocí zásobní nádrže, tak musí být 

tvořen alespoň jednou z následujících možností, kterými jsou nádrž s čerpadlem, spádová nádrž 

nebo otevřená nádrž. Pro každé zařízení se stanovuje minimální objem vody. Návrh objemu vody 

musí být v souladu s čl. 9.3 ČSN EN 12845+A1. Součástí zásobní nádrže může být sací jímka, 

jejíž rozměry se stanoví podle světlosti sacího potrubí. Jímky jsou budovány, aby mohl být 

využitelný objem nádrže co největší. Minimální rozměry jímky jsou stanoveny, aby nedošlo 

k nasátí vzduchu čerpadlem.  

Při zajištění zásoby vody pro systém SHZ některým z vyčerpatelných zdrojů, kterým je 

například zásobní nádrž, je potřeba do ní zajistit přívod vody a její doplnění v případě poklesu 

hladiny pod určitou mez. Toto bývá zajištěno pomocí plovákových ventilů, které zajišťují 

doplňování nádrže samočinně. Při poklesu hladiny pod předem stanovenou mez zajistí plováky 

otevření přívodního potrubí a nádrž je doplněna. Zdroj vody musí být dle ČSN EN 12845+A1 

čl. 9.3.3 schopen doplnit nádrž do 36 hodin. 

Vnější nádrže, vnitřní nádrže a strojovny SHZ musí být vyhřívány v zimním období, kdy jsou 

vnější teploty pod bodem mrazu. [3] Nesmí dojít k zamrznutí systému a tím způsobení 

nefunkčnosti nebo poškození celého systému nebo části SHZ. Zamrzávající voda se rozpíná 

a zvětšuje svůj objem a tím může dojít k prasknutí armatur, poškození instalovaných zařízení 

nebo potrubí. Z toho důvodu se do nevytápěného prostoru navrhuje suchá soustava.  

2.3.2. Čerpadla 

Čerpadla nasávají vodu ze zdroje vody a zajišťují její dodávku až ke koncovým prvkům, kterými 

jsou sprinklerové hlavice. Čerpadla jsou uvedena do provozu, jakmile dojde k poklesu tlaku 

v potrubí, což je způsobeno otevřením sprinklerové hlavice. Pohon čerpadla může zajišťovat 

elektromotor nebo dieselový motor.  
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V místnosti, kde se vyskytují čerpadla, musí být zajištěno udržování teploty a teplota nesmí 

klesnout podle typu pohonu pod stanovenou hranici: 

• 4 °C – elektromotor; 

• 10 °C – dieselový motor. 

 

Teplota přiváděné vody nesmí být vyšší než 40 °C u klasických horizontálních odstředivých 

čerpadel s elektrickým nebo diesel motorem umístěných ve strojovně SHZ. Tento typ čerpadel 

v nátokové dispozici by měl být využíván, kdekoliv je to možné. Pouze v případech, kdy nelze 

použít čerpadlo v nátokové dispozici, se má použít čerpadlo v podtlakové dispozici nebo ponorné 

čerpadlo umístěné přímo v zásobní nádrži. U ponorného čerpadla nesmí teplota vody být vyšší 

než 25 °C. Tento typ čerpadla lze využít, pokud je v objektu málo místa pro vybudování a umístění 

dostatečně velké strojovny. Výrobce ponorného čerpadla uvádí minimální výšku vody nad nimi 

a bývá umístěno v sací jímce, pokud ji nádrž má. 

Mimo hlavní čerpadla se do strojovny umísťuje také doplňovací čerpadlo, které zajišťuje, aby 

nedošlo ke zbytečnému startování hlavního čerpadla v případě pouhého udržování tlaku 

v systému. To je potřeba v případě zásobování vodou s kolísavým tlakem. Návrh musí být 

proveden tak, aby doplňovací čerpadlo nebylo schopné zajistit dodání dostatečného tlaku 

a průtoku vody v případě otevření i jen jedné sprinklerové hlavice, čímž by mohlo být způsobeno 

špatné fungování celého systému. U doplňovacích čerpadel jde obvykle o vertikální čerpadla [4]. 

2.3.3. Ventilové stanice 

Soustavu armatur a dalších zařízení určenou k ovládaní poplachu a přívodu vody do potrubního 

systému nazýváme ventilovou stanicí. Skládá se z řídícího ventilu a příslušenství, ke kterému 

patří poplachový zvon, zpožďovač, urychlovač, rychloodvzdušňovač, vypouštěcí ventil, 

tlakoměry, zkušební poplachový ventil a tlakový spínač. [4] Podle typu systému se setkáváme 

buď se suchou ventilovou stanicí, která je detailněji popsána v normě ČSN EN 12259-3 nebo 

mokrou ventilovou stanicí, která je detailněji popsána v normě ČSN EN 12259-2. Ventilové stanici 

přísluší následující funkce [4]: 

• vyhlásit místní poplach, otevřít řídící ventil a dát signál trvalé obsluze objektu; 

• kontrola tlaků před a za řídícím ventilem; 

• umožnit odvodnění soustavy; 

• u suchých soustav urychlit otevření soustavy; 

• kontrola nad funkcí poplachových zařízení; 

• zamezit planým poplachům. 
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2.3.4. Potrubní systém 

Součástí systému musí být samozřejmě i potrubní systém, který propojuje jednotlivé součásti 

systému a zajišťuje dodávku vody od zdroje vody až k výstřikovým hlavicím. U sprinklerových 

systémů se setkáváme s průměry potrubí od DN 20 do DN 150, kdy největší dimenze je u zdroje 

vody a postupně se průměr potrubí snižuje a nejmenší dimenze je u výstřikových hlavic na konci 

potrubní větvě. Za řídícími ventily musí být potrubí ocelové, měděné nebo případně i plastové. 

Potrubí uložené v zemi musí být zároveň chráněno proti mechanickému poškození a odolné proti 

korozi. Všechny rozvody musí být snadno přístupné, aby je bylo možné opravit. [4] 

Plastové potrubí pro rozvody je podle anglické sprinklerové asociace British Automatic 

Sprinkler Association možné využít pouze pro mokrou soustavu v případě, že jde o nebezpečí 

zařazené do třídy LH a OH1–OH3. V České republice je využíváno plastové potrubí až po roce 

2008, zejména se jedná o výrobek Aquatherm typ Firestop a jde o potrubí ze zesíleného 

polypropylenu. [4] 

Pro samotnou instalaci je také potřeba znát, jakým způsobem bude potrubní systém uchycen. 

Primárně se závěsy a úchyty kotví do stavebních konstrukcí a pokud toto není možné, tak je lze 

kotvit i k jiným zařízením, kterými jsou například regálové konstrukce. Závěsy se rozmísťují 

v rozestupech 2–6 m s ohledem na velikost potrubí. Všechny části konstrukce závěsů a úchytů 

musí být z nehořlavých materiálů. [5] 

2.3.5. Sprinklerové hlavice 

Sprinklerové hlavice jsou navzájem spojeny potrubím, které zajišťuje přívod vody ze zásobníku, 

a jsou koncovým prvkem pro hašení požáru. Na obr. 2 a obr. 3 jsou znázorněny rozdílné typy 

instalace sprinklerové hlavice z hlediska orientace.  

 

          

obr. 2 – Stojatá (vlevo) a zavěšená (vpravo) sprinklerová hlavice se skleněnou baňkou,  
otevírací teplota je 68 °C. 
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obr. 3 –Sprinklerová hlavice stranová se skleněnou baňkou umístěná na stěně,  
otevírací teplota je 68 °C. 

A na obr. 4 jsou uvedeny výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic, jelikož podle tvaru 

tříštiče se jejich provedení liší [4]:  

• rozvržením vody na chráněnou plochu; 

• rozdělením vody nad a pod sprinklerovou hlavici; 

• smočením stěn; 

• tvarem výstřikového proudu – kulový, parabolický, plochý; 

• délkou dostřiku. 

 

 

obr. 4 – Výstřikové charakteristiky hlavic typu CP, FP, SP a WP. [4] (upraveno) 
 

Sprinkler normální (CP) má kulový tvar výstřikového proudu a 40–60 % vody směřuje nad 

rovinu sprinkleru. Vyznačuje se horší účinností a nerovnoměrným skrápěním plochy. Dnes se 

jeho používání postupně omezuje. Sprinkler s plochým výstřikem (FP) vytváří plochý proud vody, 

kde 85–100 % vody směřuje k podlaze. Jejich využití je pouze v zakrytých prostorech, v regálech 

a nad zavěšenými otevřenými podhledy. Sprinkler sprejový (SP) má výstřikový proud ve tvaru 

paraboloidu a 80–100 % vody směřuje k zemi. Tento typ má rozdílný tříštič pro hlavice stojaté 
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a závěsné. A jako poslední je sprinkler stranový (WP), jehož výstřikový proud jde převážně na 

jednu stranu směrem do místnosti a jen malá část vody se dostane na stěnu. Tento typ se vyrábí 

také s prodlouženým dostřikem. 

Mezi důležité faktory ovlivňující účinnost při požáru a možnost využití je průtok sprinklerovou 

hlavicí. K optimální účinnosti sprinklerové hlavice je potřeba zajistit určitý průtok při předem 

stanoveném tlaku. Pro vyjádření závislosti průtoku a tlaku vody je používán K-faktor. [5] Průtok 

sprinkleru je dán rovnicí (1.1) uvedenou v ČSN EN 12845+A1 v kapitole 14.3. 

 

 𝑄 = 𝐾 ×  √𝑃 (1.1) 

 

kde 

Q  průtok; [l/min] 

K  K-faktor; [-] 

P  tlak; [bar]  

 

U sprinklerových hlavic je jejich otevření závislé na teplo-citlivém prvku, kterým je buď tavná 

pojistka nebo skleněná baňka. Teplo-citlivý prvek při zvýšení teploty otevírá hlavici a lze tedy 

uvažovat, že slouží k nepřetržité detekci požáru. U tohoto typu hlavic dochází k otevření hlavic 

a hašení požáru pouze v jeho bezprostřední blízkosti. 

Můžeme je dělit podle jejich otevíracích teplot, které jsou přehledně barevně rozlišeny. Tato 

barevná označení a k nim odpovídající otevírací teploty jsou uvedeny v ČSN EN 12845+A1 a zde 

v této práci jsou znázorněny graficky na obr. 5 a obr. 6. Kromě barevnosti se podle otevírací 

teploty u skleněných baněk mění i jejich průměr, kdy s rostoucí otevírací teplotou roste i průměr 

skleněné baňky. Pro nejnižší otevírací teplotu 57 °C je průměr skleněné baňky 2,5 mm a pro 

otevírací teplotu 204 °C je průměr baňky 8 mm. [5] Při normálních klimatických podmínkách je 

doporučeno použít otevírací teplotu 68 °C, která patří k nejčastěji využívaným na stavbách a při 

návštěvách objektů jsem se také s touto otevírací teplotou setkávala nejčastěji. S nižší otevírací 

teplotou u skleněné baňky jsem se setkala například v budově Národní technické knihovny, kde 

je očekáváno vyšší požární zatížení, vyšší výskyt osob a zároveň je cílem instalace SHZ mimo 

ochrany osob také ochrana majetku knihovny. 
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obr. 5 – Schématické znázornění barvy kapaliny ve skleněné baňce  
a její jmenovitá otevírací teplota uvedená ve °C. 

 

 

obr. 6 – Schématické znázornění rozmezí otevíracích teplot uvedených ve °C a jim příslušného barevného 
rozlišení při použití tavné pojistky jako teplo-citlivého prvku pro otevření sprinklerové hlavice. 

 

2.4. Mlhové SHZ  

Mlhová SHZ se navrhují podle normy ČSN EN 14972-1 s českým názvem Stabilní hasicí zařízení 

– Mlhová zařízení – Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba, která byla vydána v březnu 

roku 2021. V zahraničí se mlhovému systému SHZ věnuje například americká norma NFPA 750. 

Tento systém je velmi podobný systému sprinklerovému, který byl zmíněn v předchozí 

kapitole. Jedná se také o systém využívající vodu pro hašení. Mlhové hlavice také využívají 

skleněných baněk jako teplo-citlivých prvků pro otevření s rozlišením otevírací teploty, jak již bylo 

zmíněno na obr. 5, případně se můžeme setkat také s hlavicemi otevřenými.  
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Vodní mlha se specifikuje proudem velmi jemných kapek, kdy 90 % z nich ve vzdálenosti 1 m 

od hlavice má průměr menší než 1 mm. Předpokladem pro vytvoření takto jemných kapek je 

využití vyššího tlaku vody oproti sprinklerovému systému a speciálního typu výstřikové hlavice. 

Využitím jemnějších kapek dochází k tomu, že velká část vody dodávaná do chráněného prostoru 

se odpaří. [5] Tím, že je voda rozdělena do menších kapiček, vzniká větší povrchová plocha 

a s tím je spojen i větší dusící, chladící a krycí potenciál. [3] Tento systém se instaluje do prostor, 

kde je vyžadováno snížení rozsahu následných škod vzniklých působením vody, jako hasební 

látky. Mezi takové prostory patří zpravidla muzea, knihovny, archivy. [3]  

Z hlediska tlaku v potrubí je využíváno u mlhového systému vyšších tlaků než u systému 

sprinklerového. Starší mlhové systémy jsou nízkotlaké a středotlaké, tlak se u nich pohybuje 

v rozmezí 1,2–4,0 MPa. U moderních systémů se často setkáváme s vysokotlakými systémy. 

Jejich provozní tlak se pohybuje v rozmezí 8–14 MPa a vyznačuje se velmi drobnými kapkami, 

jejichž průměr se pohybuje v rozmezí od 0,025 mm do 0,2 mm. [3] [6] 

Charakteristickými vlastnostmi mlhového systému jsou například až 10× menší spotřeba vody 

pro hašení oproti sprinklerovému SHZ, z toho vyplývá, že je potřeba i mnohem menší nádrž. Dále 

jsou pro instalaci zapotřebí menší průměry potrubí, s tím je spojený i požadavek na potřebný 

prostor pro instalaci a jeho hmotnost a následná zátěž pro konstrukce, do kterých bude potrubí 

kotveno. [3] 

2.4.1. Mlhové hlavice 

Tento systém je navrhován s otevřenými hlavicemi, které jsou aktivovány pomocí jiného 

detekčního systému nebo manuálně. Nebo se můžeme setkat s hlavicemi, které mají stejně jako 

sprinklerové hlavice teplo-citlivý prvek a fungují na stejném principu. [5]  

Příklad hlavice mlhového SHZ se skleněnou baňkou je znázorněn na obr. 7. Podle fotografie 

je zřejmé, že tento systém můžeme rozeznat od sprinklerového SHZ na první pohled podle 

samotných výstřikových hlavic.  

Kromě vizuálního rozdílu od hlavic sprinklerových se vyznačují také podstatně nižším  

K-faktorem. [3] Oproti sprinklerovému SHZ nejsou definované parametry, jako je například návrh 

rozmístění jednotlivých hlavic. Ten se stanoví podle provedených zkoušek hasící schopnosti pro 

jednotlivé druhy ochrany. Z toho důvodu je možné navrhovat tento systém pouze pro aplikace, 

na které je mlhové SHZ certifikována na základě zkoušek hasicí schopnosti. [5] [6] 

 



 

Diplomová práce  Kapitola 2: Stabilní hasicí zařízení 

 

 

 

Stránka  |  14  

 

 

 

 

obr. 7 – Výstřiková hlavice vysokotlaká vodní mlhová se skleněnou baňkou oranžové barvy  
jako teplo-citlivým prvkem s otevírací teplotou 57 °C.   

 

2.5. Další systémy SHZ 

Mezi další specifické systémy SHZ, které jsou méně využívané, patří systémy sprejové (také 

nazývané jako drenčerové a záplavové), pěnové, plynové, práškové a aerosolové. Tyto systémy 

a jejich specifika jsou níže v podkapitolách stručně popsány. Zároveň jsou v tab. 1 uvedeny 

technické normy o které se opírá jejich návrh v České republice. 

 

tab. 1 – Normativní dokumenty věnující se návrhům jednotlivých druhů systémů SHZ. 

Druh systému 

SHZ 

Dokument pro navrhování systému v České republice 

Sprejové ČSN P CEN/TS 14816: Stabilní hasicí zařízení – Vodní sprejová zařízení – 

Navrhování, instalace a údržba, 2009 

Pěnové ČSN EN 13565-2+AC: Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: 

Navrhování, konstrukce a údržba, 2021 

Plynové ČSN EN 15004-1: Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: 

Navrhování, instalace a údržba, 2019 

Práškové ČSN EN 12416-2+A1: Stabilní hasicí zařízení – Prášková zařízení – Část 2: 

Navrhování, konstrukce a údržba, 2008 

Aerosolové ČSN EN 15276-2: Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: 

Navrhování, instalace a údržba, 2019 
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2.5.1. Sprejové SHZ 

Tento typ SHZ se také řadí mezi systémy využívající vodu pro hašení. Také se můžeme setkat 

s jiným pojmenováním tohoto systému a tím je drenčerové nebo záplavové SHZ. Oproti 

sprinklerovému typu se vyznačuje otevřenými hlavicemi bez nutnosti jejich otevření zvýšenou 

teplotou. Sprejové hlavice se liší také od sprinklerového systému svojí konstrukcí, úhlem výstřiku 

tvarem výstřiku, výstřikovou rychlostí a také jejich průtokem, který je stejně jako u sprinklerových 

hlavic vyjádřen pomocí K-faktoru. [6] Na obr. 8 je znázorněna konstrukce středně-rychlostní 

sprejové hlavice. Po spuštění dochází k výstřiku vody ze všech hlavic připojených na jedno 

čerpadlo či ventilovou stanici. Při výpočtu potřeby vody pro hašení se musí zahrnout průtok vody 

všemi hlavicemi, kterými proběhne skrápění prostoru v jednom okamžiku. [3] 

 

 

obr. 8 – Sprejová hlavice středně-rychlostní – model D3. (upraveno) [6] 
 

Sprejový systém navrhujeme do prostorů, kde se vyskytují tlakové láhve s hořlavým obsahem 

nebo hoření podporujícím plynem. Může jít například o zásobníky zkapalněného ropného plynu 

(LPG). Dále se instaluje do prostorů, kde je předpoklad větší usazené vrstvy prachu, prostory 

s předpokladem rychlého šíření plamene po povrchu, sklady pyrotechniky a další obdobné. Tyto 

prostory mají společné to, že k hašení je potřeba okamžitá dodávka velkého množství vody na 

celé chráněné ploše. [3] 

2.5.2. Pěnové SHZ  

Systém pěnový instalujeme do prostorů, kde je potřeba využit princip izolace a celá plocha 

zasažená požárem musí být pokryta dostatečnou vrstvou pěny. Spuštění musí být vždy 

doprovázeno akustickou i optickou signalizací a v případě přítomnosti osob v prostoru se musí 

spustit pěnové SHZ s předem nastaveným zpožděním (desítky sekund), aby byla zajištěna 

možnost odchodu přítomných osob. Když dojde ke zdržení osob v chráněném prostoru, nesmí 

hasicí systém způsobovat žádné bezprostřední nebezpečí pro tyto osoby. [3]  

TRYSKA 

PRACHOVÁ KRYTKA 
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obr. 9 – Pěnová sprejová hlavice. [6] 
 

Pokud se blíže podíváme na pěnový systém, tak můžeme říct, že se jedná o systém vodní 

s hlavicemi sprejového typu. Hlavice pěnového SHZ mohou mít různý vzhled, jeden příklad 

pěnové sprejové hlavice je znázorněn na obr. 9. Hlavice jsou speciálně upravené tak, že vytvářejí 

pěnu s tím, že ve strojovně je do vody přimícháváno pěnidlo nebo je systém lokální a pěnotvorný 

roztok se nachází přímo v zásobní nádobě. [3] Pěna vzniká přimícháním vzduchu do 

pěnotvorného roztoku, který je tvořen vodou a pěnidlem. Podle stupně napěnění rozlišujeme tři 

typy pěny. Každému typu odpovídá číslo napěnění, které označuje poměr objemu vyrobené pěny 

k objemu původního pěnotvorného roztoku a pěnu podle čísla napěnění dělíme následovně: [5] 

• těžkou pěnu – číslo napěnění do 20;  

• střední pěnu – číslo napěnění v rozmezí 21 až 200; 

• lehkou pěnu – číslo napěnění nad 200. 

 

Pěnu jako hasební látku využíváme v prostorách a u technologických zařízení s hořlavými 

kapalinami, u zásobníků hořlavých kapalin, záchytných a havarijních jímek nebo ve velkokuchyni, 

kde jsou velké pečící pánve nebo v hangárech, které slouží jako přístřeší pro letadla. [3]  

2.5.3. Plynové SHZ 

Pro zajištění funkčnosti tohoto systému je důležité zajistit prostor tak, aby byl zcela uzavřený 

a dostatečně těsný. Při naplnění prostoru hasebními plyny musí být dosaženo potřebné 

koncentrace k uhašení požáru. Nesmí dojít k úniku plynu mimo požárem zasažený prostor nejen 

během samotného hašení, ale také během doby chladnutí. Důvodem je zajištění, aby nedošlo 

k opětovnému vznícení. Před zahájením hašení musí být zajištěn nejprve bezpečný únik osob 

z chráněného prostoru a až poté může být zahájeno hašení, jelikož koncentrace kyslíku obvykle 

poklesne pod 15 % objemu. [3] 

Plynové SHZ je navrhuje do prostorů, ve kterých nelze využít jiný typ hasiva. Důvodem může 

být například ochrana velmi cenného historického majetku. Jde zejména o muzea, archivy 
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a místnosti s výpočetní technikou (serverovny). Jedním z příkladů, kdy bylo instalováno plynové 

SHZ, je například historická budova Národního muzea.  

Existuje velké množství různých hasicích plynů. Výrobci se snaží docílit optimálního poměru 

účinnosti hasicího plynu a snížení nežádoucích účinků na lidské zdraví. Důvodem je nejen 

velikost tlakových lahví, ale také šetrnost k životnímu prostředí. [3]   

2.5.4. Práškové SHZ 

Využívá se v prostorách, kde je požadováno využití prášku jako hasiva. Před spuštěním 

práškového SHZ musí být zajištěn únik osob z chráněného prostoru, jelikož při aktivaci dojde ke 

snížení viditelnosti a zároveň by přítomné osoby měly potíže s dýcháním. [3] 

Zejména se jedná o velký práškový hasicí přístroj, jehož součástí jsou také tlakové láhve 

s výtlačným plynem, kterým je nejčastěji dusík. K aplikaci lze použít také práškové lafetové 

proudnice nebo hadicové systémy s ruční práškovou proudnicí. [6]   

Typicky se navrhují pro chemický a petrochemický průmysl, dále se používají pro ochranu 

čerpadel na hořlavé kapaliny, kompresorů v tlakových stanicích zemního plynu, přečerpávacích 

stanic, mlýnů, zkušebních stanovišť, hydraulických systémů a recyklačních technologií. Také jde 

o velice účinné hašení v případě hořlavých plynů pod tlakem a hořlavých kapalin. [6] 

2.5.5. Aerosolové SHZ 

Jde o speciální typ hasicího zařízení, který využívá pro hašení aerosol, v praxi se můžeme setkat 

například s generátory Fire Jack. Na obr. 10 je znázorněn aerosolový generátor Fire Jack. 

Zmíněný aerosol tvoří přesně vyvážené poměry anorganických solí impregnovaných 

formaldehydovou pryskyřicí, která se při zahřátí generátoru za pomoci malého množství inertních 

plynů přemění na hasivo. Aerosol se může v uzavřeném prostoru vznášet až desítky minut. Tento 

hasící aerosol je šetrný k životnímu prostředí a neuvolňuje žádné jedovaté látky. [7] 

 

 

obr. 10 – Generátor aerosolového SHZ. [7] 
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Tento systém může být řízen systémem požární detekce nebo zvládne fungování i zcela 

samočinně bez zdroje elektrické energie, bez dalších potrubních rozvodů a bez dalšího 

zásobníku hasiva. Samotné generátory aerosolu nejsou pod tlakem. K uvedení generátoru 

v činnost se používají startéry, které produkují iniciační teplo. U automaticky otevíratelných 

generátorů jde o elektrochemický startér, který využívá k aktivaci elektrický náboj. Dále se 

můžeme setkat se startérem termochemickým, který využívá působení vnějšího zdroje tepla nebo 

s třecím startérem, který se uvádí do činnosti ručně a je určen hlavně při potřebě využít k hašení 

přenosné generátory. [7] 
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3 Hromadné garáže 

Při návrhu garáže se dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb [8] postupuje dle ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty. Další požadavky pro garáže jsou 

uvedeny v ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 

Mezi moderní a využívané systémy parkovaní patří dnes automatické nebo částečně 

automatické zakladačové systémy. Požární úsek (PÚ) garáže se zakladačovým systémem, 

nesplňující podmínky pro rychlý a účinný zásah, musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. [8] 

vybaven SHZ alespoň s jednoduchým zásobováním vodou dle ČSN EN 12845+A1 Stabilní hasicí 

zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba [1]. Podrobnější popis 

zakladačových systémů není předmětem této diplomové práce.  

Požadavky na rozměry parkovacích stání jsou uvedeny v ČSN 73 6056 [9], kde je pro vozidla 

při kolmém řazení základní šířka parkovacího stání 2,5 m a délka je 5 m. Dochází ke zvětšování 

rozměrů osobních automobilů a tím snižování rozestupů mezi nimi, tyto změny jsou podrobněji 

rozepsány v kapitole 5.2. K návrhu parkovacích stání o minimálních rozměrech přispívá také 

nedostatek parkovacích míst hlavně ve velkých městech a snaha o efektivní využití plochy 

každým vozidlem.   

U hromadných garáží si můžeme všimnout také dalších specifik, které požár dělají náročnější 

pro zásah hasičů než při venkovním požáru automobilu. Prvním a nejvýraznějším rozdílem je ve 

většině případů nemožnost vjezdu přímo do prostoru garáže. Vzdálenost jednotek požární 

ochrany od ohniska požáru je mnohem větší než u venkovního požáru. Při požáru v uzavřené 

garáži dojde také k velmi rychlému zakouření z důvodu malé světlé výšky a stává se větším 

problémem orientace v prostoru. Dochází k poměrně rychlému poklesu neutrální roviny.  

Podle statistické studie požárů ve Francii z roku 2015 bylo zjištěno, že je šestkrát vyšší riziko 

požáru u parkoviště, kde je více než 1000 parkovacích míst, než je u parkoviště s méně 

parkovacími místy. Dále statistiky ukazují, že příčiny vznícení i doba vzniku požárů je v průběhu 

let konstantní. Oproti tomu se zvyšuje počet automobilů zapojených do požáru, čímž je zvýšena 

intenzita požáru. Příjezd jednotek požární ochrany se v průměru pohybuje okolo 7 minut, většina 

jednotek dorazí na místo požáru do 15 minut. Vybaveno hasicím systémem bylo ze zkoumaných 

objektů pouhých 15 %. Z toho u 25 % případů se při požáru projevila nefunkčnost systému. Mezi 

důvody nefunkčnosti systému byl špatný návrh nebo například špatná údržba. [10] 
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3.1. Legislativní požadavky pro hromadné garáže 

3.1.1. Instalace SHZ v hromadné garáži 

Ze studií zkoumajících účinky automatických hasicích systémů pro požáry automobilů v garážích 

je zřejmé, že mohou mít pozitivní vliv z hlediska omezení následků požáru, ochlazování okolních 

konstrukcí a zpoždění rozšíření již vzniklého požáru. Dále lze očekávat snížení pravděpodobnosti 

šíření požáru na další sousedící automobily a další požární zatížení, čímž se zabývala například 

studie výzkumné skupiny Building Research Establishment (BRE) zkoumající mimo jiné také 

účinek sprinklerových systémů. Vědci došli k závěru, že sprinklerové systémy mohou bránit šíření 

požáru na další vozidla. [11] [12] 

Požadavky na instalaci SHZ jsou předepsány normou ČSN 73 0804 příloha I, která se věnuje 

požární bezpečnosti garáží. Nutnost instalace SHZ závisí na druhu a typu garáže. SHZ musí být 

v PÚ uzavřené hromadné garáže zřízeno v následujících případech, kdy se nachází: 

• v 2. a dalším podzemním podlaží; 

• v 1. podzemním podlaží bez přímého výjezdu na volné prostranství, odkud může být 

veden požární zásah. 

 

Pro zajištění dostatečné účinnosti se u garáže pro osobní automobily, které jsou vozidly 

skupiny 1, navrhují sprinklerová hasicí zařízení se středním rizikem OH 2. U tohoto rizika je 

požadovaná dodávka vody 5 mm za minutu.  

3.1.2. Vjezd vozidel na plynná paliva  

Vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů [13] v § 19 zakazovala vjezd vozidel 

poháněných LPG a stlačeným zemním plynem (CNG) do uzavřených skladovacích, garážních 

a obdobných prostorů. Tuto vyhlášku zrušuje vyhláška č. 341/2014, která vjezd vozidel do těchto 

prostorů již nezakazuje. [14] 

Požadavek pro garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva najdeme 

v paragrafu § 19 ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. [8]. Mezi požadavky patří vybavení prostoru garáže 

detektory úniku plynu a účinným větráním, přičemž tento požadavek platí i pro příjezdový 

a výjezdový prostor, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestavěn stavebními 

konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení a vybavení prostoru garáže elektrickým zařízením 

z hlediska vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s ČSN EN 60079-10-1, ČSN 

EN 60079-14 ed. 3 a ČSN EN 60079-14 ed. 2. 
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3.1.3. Vybavení budov dobíjecími stanicemi 

Na úrovni Evropské unie jsou řešeny způsoby pro podporu elektromobility. Jedním z nich je 

směrnice, která vyžaduje v budovách instalaci dobíjecích stanic pro EV.  

Podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2018/844 ze dne 30. 

května 2018 [15] musí být nové stavby a změny dokončených staveb, pokud jde o jiné než obytné 

budovy, s více než 10 parkovacími místy vybaveny alespoň jednou dobíjecí stanicí a rozvody pro 

následnou instalaci dobíjecích stanic EV pro každé páté parkovací místo. U nových obytných 

staveb a změny dokončených obytných staveb s více než 10 parkovacími místy musí být 

instalace elektrických rozvodů pro každé parkovací místo, aby byla možná pozdější instalace 

dobíjecí stanice pro EV.  

Tyto požadavky jsou od června roku 2021 promítnuty do národních předpisů České republiky. 

Novelou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která reaguje na výše 

zmíněné a další změny v právních předpisech Evropské unie. [16] 

3.1.4. Aktuální opatření u nás z hlediska elektromobility 

Žádná z aktuálně platných norem neřeší požární bezpečnost z hlediska elektromobility. Proto 

vydalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) České republiky v dubnu 2021 

metodické doporučení [17] pro projektování požární bezpečnosti nových staveb případně změn 

staveb v České republice. Zahrnuje prostory pro výrobu a skladování baterií pro EV a manipulaci 

s nimi a zároveň prostory pro parkování a dobíjení EV. Jako EV jsou považována i vozidla, která 

využívají k pohonu elektrickou energii jen částečně. Informace v této kapitole vychází 

z metodického doporučení [17] věnující se prostorám hromadných garáží a jsou shrnuty 

v následujících odstavcích.  

Metodické doporučení slouží jako přehled specifických podmínek do doby, než bude vydán 

speciální předpis pro tuto oblast, kde budou uvedeny podrobnější požadavky. V tomto případě by 

se mělo jednat o vydání technické normalizační informace.  

V případě požáru za účasti bateriového systému vznikají následující bezpečnostní rizika: 

• napětí na svorkách baterie,  

• vysoká energie přenášená při nabíjení,  

• nebezpečí uvolnění toxických plynů,  

• riziko náhlého výtrysku horkého elektrolytu,  

• kontaminace vody využité pro hašení,  

• omezený prostor pro zásah z hlediska nízké světlé výšky,  

• malá účinnost hasiva, kdy aktuálně není hasivo, které by umožnilo uhašení baterie 

bez rizika opětovného vznícení.  
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Prostorám uzavřených hromadných garáží, kterým se věnuje tato diplomová práce, se 

v metodickém doporučení věnuje 5. kapitola. Kromě parkování EV se věnuje také jejich dobíjení. 

Požadavky pro hromadné garáže, kde se vyskytují buď parkovací stání nebo parkovací stání 

s dobíjením pro EV jsou sepsány v tab. 2. Dále v rámci zhodnocení možnosti provedení 

požárního zásahu má požárně bezpečnostní řešení obsahovat informaci o způsobu transportu 

EV ve stavu po požáru z prostoru hromadné garáže.  

tab. 2 – Požadavky dle metodického doporučení [17] pro prostory k parkování EV.  

Požadavek Popis požadavku 

IV. SPB Minimálně IV. stupeň požární bezpečnosti (SPB) pro PÚ, kde není podle 

legislativních předpisů vyžadován vyšší stupeň požární bezpečnosti, 

EPS Doporučena instalace EPS ve všech PÚ hromadných garáží. Doporučuje se 

napojení na pult centralizované ochrany místně příslušného HZS kraje. 

SSHZ 1) Instalovat minimálně v PÚ, kde se nachází parkovací stání s dobíjením pro EV.  

Zařízení pro 

odvod kouře  

a tepla 1) 

Instalovat minimálně v PÚ, kde se nachází parkovací stání s dobíjením pro EV. 

V případě změn staveb je doporučeno jej instalovat až od 4 parkovacích míst 

s dobíjením pro EV.  

Šířka stání 

minimálně 3,5 m 

Parkování pro EV minimálně v šířce 3,5 m, což odpovídá parkovacímu stání pro 

osoby tělesně postižené dle ČSN 73 6056, čl. 6.6.2. 

Pevné stání Umístění parkovacích stání pro dobíjení EV pouze v místech pevných stání, čímž 

jsou myšleny pevné podlahy. Nedoporučuje se umisťovat tyto stání v zakladačích 

nebo podobných stáních, ze kterých nelze zajistit transport vozu a kde není možné 

zajistit požární zásah. 

Pozn.:  1) Pokud nebude navrženo toto opatření, tak je doporučeno jeho nepoužití zdůvodnit vzhledem na 
předpokládaný průběh požáru a zásahu. A to s ohledem na specifická rizika bateriových systémů.  
 

3.1.5. Předpis věnující se elektromobilitě – Slovenská republika 

V roce 2021 byl vydán předpis ATN 010 [18], který se věnuje bezpečnostním aspektům 

elektromobility a je právním předpisem Slovenské republiky. Norma byla vydána, jelikož pro tuto 

problematiku neexistovaly žádné platné evropské nebo slovenské právní předpisy a reaguje na 

vydanou směrnici Evropské unie, která je podrobněji rozebrána v kapitole 3.1.3. Předpis shrnuje 

environmentální, požárně-bezpečnostní, elektro-energetické a trhové aspekty a doporučení 

související s elektromobilitou ve vnitřních prostorách garáží nevýrobních bytových a nebytových 

objektů. Následující odstavce vycházejí z tohoto předpisu ATN 010 [18].  

Mezi následky požáru EV patří při hašení vznik kontaminované vody. Tomu může nastat při 

hašení automobilu proudem vody nebo také využitím vodního kontejneru, který se využívá pro 

ponoření EV po požáru, aby nedošlo k jeho znovuvznícení. Výzkumné analýzy švýcarských 
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vědců dokonce prokázaly, že chemická kontaminace vody podle švýcarských předpisů 

překračuje povolené hodnoty pro průmyslové odpadní vody 70–100krát. Ve vnitřních prostorách, 

kde je uvažováno parkování EV, je požadováno vybudování samostatné chemické kanalizace.  

 Požární zatížení v EV tvoří hořlavé látky v konstrukci vozu, zejména plasty, a další významné 

riziko představuje lithium-iontová baterie, případně také palivo hybridního vozu. Údaje 

o výhřevnosti lithium-iontové baterie nejsou v současné době jednoznačně stanoveny. 

V předpise je odhad nahodilého požárního zatížení 60 kg/m2 pro EV, kdy je předpokládaná plocha 

stání 15 m2. Tato hodnota je dvojnásobná oproti konvenčnímu vozu se spalovacím motorem. 

Parkovací stání pro EV je doporučeno navrhovat co nejblíže vjezdům a zároveň není 

doporučeno jejich umístění v 2. a nižším podzemním podlaží. Parkovacího stání, která jsou 

umístěná v 2. a nižším podzemním podlaží garáží a jsou vybavena rozvody pro dobíjecí stanici, 

by měla mít dvojnásobnou šířku, než je minimální šířka stanovená právním předpisem ve 

Slovenské republice. 

Předpis také stanovuje požární odolnost konstrukcí vymezující prostor PÚ s parkovacím 

stáním vybaveným dobíjecí stanicí případně rozvody pro následnou možnost instalace dobíjecí 

stanice. Instalace sytému SHZ tento požadavek na požární odolnost konstrukcí může snížit až 

na polovinu. 

  tab. 3 – Speciální požadavky na požárně bezpečnostní opaření v garážích dle ATN 010 [14]. 

Zařízení Požadavek 

EPS Instalovat v každém PÚ v podzemním podlaží, kde jsou navržena 2 a více 

parkovacích stání s rozvody pro dobíjecí stanici a celkový počet stání je v tomto PÚ 

větší než 25. 

Odpojení obvodu dobíjecí stanice signálem z EPS případně pomocí nouzového 

tlačítka, dále jsou zmíněny i požadavky týkající se odpojení obvodu prostřednictvím 

tlačítka CENTRAL STOP. 

SHZ Pokud jsou v garáži parkovací stání s rozvody pro dobíjecí stanici při současné 

instalaci SHZ je potřeba zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem.  
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4 Výrazné požáry garáží ve světě 

Liverpool, Echo Arena (Velká Británie) – 31. prosince 2017 [19] 

Šlo o požár vícepodlažního parkoviště, kde nebyl instalován systém automatického hasicího 

zařízení. Při požáru bylo poškozeno přibližně 1 400 zaparkovaných vozidel. Došlo k poškození 

nosné konstrukce, která musela být následně zdemolována. Celková škoda byla vyčíslena na 

25 milionů dolarů. Jak je zřejmé z kamerových záznamů, požár byl zpozorován návštěvníky ještě 

před nahlášením požáru. Nahlášen však byl až 13 minut po vznícení požáru. [19] 

 

Sola, Stavanger Airport (Norsko) – 7. ledna 2020 [19] 

Jedná se o požár vícepodlažní hromadné garáže na norském letišti Stavanger Sola. Během 

požáru bylo poškozeno více než 1 300 automobilů, naštěstí nikdo nebyl při požáru zraněn ani 

usmrcen. Došlo však k výraznému poškození nosných konstrukcí a následnému částečnému 

zřícení objektu, které je vidět na obr. 11. Odhadovaná škoda je vyčíslena na více než 47 milionů 

dolarů. [19] 

První zpráva o požáru byla obdržena JPO až 8 minut po vzniku požáru. Parkoviště bylo plně 

obsazené a bylo zde vysoké riziko rozšíření požáru na 3. a 4. vozidlo. Přibližně ve 20. minutě 

požáru přijely JPO k objektu. Už po dvou hodinách od vzniku požáru se zřítila část hromadné 

garáže. K celkovému uhašení požáru došlo až po více než 26 hodinách. [11] 

Z konstrukčního hlediska šlo o otevřenou garáž, jelikož otevřené povrchy představují alespoň 

50 % plochy stěn. Budova splňuje požadavky pro návrh, které nepožadují instalaci požárních 

hlásičů ani SHZ. [11] 

 

 

obr. 11 – Kolaps konstrukce hromadné garáže na norském letišti. [11] 
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Varšava, podzemní garáž bytového domu (Polsko) – 17. říjen 2020 [20] 

Požár vznikl v podzemní garáži bytového domu, kde následkem požáru shořelo přibližně 

50 osobních automobilů. Během požáru bylo evakuováno z bytového domu celkem 150 osob, ale 

nikdo nebyl při požáru podzemní garáže zraněn. Stropní konstrukce byla poškozena natolik, že 

se stavební úřad rozhodl vyřadit část budovy z užívání. Z fotek na obr. 12 pořízených po požáru 

je zřejmé, že došlo k výraznému odhalení výztuže stropní konstrukce. [20] 

 

              

obr. 12 – Fotografie po požáru v podzemní garáži bytového domu v Polsku. [20] 
 

Pontoise, podzemní garáž bytového domu (Francie) – 3. července 2020 [21] 

Při požáru podzemní garáže u bytového domu ve Francii došlo ke zborcení střešní konstrukce, 

pohled na zborcenou konstrukci je znázorněn na obr. 13. Kolapsem střešní konstrukce bylo 

způsobeno, že požár začal sahat i mimo prostory uzavřené podzemní garáže. Požár vznikl od 

zaparkovaného osobního automobilu. Došlo k evakuaci 120 bytů přilehlého bytového domu, ve 

kterých se nacházelo celkem 160 osob. Žádná osoba nebyla během požáru zraněna. [21] 

 

 

obr. 13 – Kolaps střechy podzemní garáže u bytového domu ve Francii. [21] 
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5 Osobní automobily 

5.1. Dělení osobních automobilů 

Podle amerického národního standardu ANSI D.16–2017 [22] lze rozdělit vozidla do následujících 

kategorií podle pohotovostní hmotnosti vozidla. Primárně můžeme vozy rozdělit do tří kategorií 

a případně jemněji můžeme vozidla dělit sekundárně na sedm kategorií. Původní rozdělení dle 

hmotnosti bylo uvedeno v librách.  

Pohotovostní hmotnost vozidla je hmotnost kompletně vybaveného vozu s předepsanou 

výbavou vozidla, a to včetně nářadí, plné palivové nádrže a všech provozních kapalin. Do této 

hmotnosti nejsou započteni pasažéři včetně řidiče ani náklad.    

 

tab. 4 – Primární dělení vozidel do tří kategorií [22] 

Kategorie  Pohotovostní hmotnost vozidla 

Lehké 1 089 kg a méně 

Středně těžké 1 134–1 542 kg 

Těžké 1 588 kg a více 

 

 

 tab. 5 – Sekundární dělení vozidel do sedmi kategorií [22]  

Kategorie  Pohotovostní hmotnost vozidla 

A 635 kg a méně 

B 680–862 kg 

C 907–1 089 kg 

D 1 134–1 315 kg 

E 1 361–1 542 kg 

F 1 588–1 769 kg 

G 1 814 kg a více 
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5.2. Změny materiálů a rozměrů  

Nové automobily obsahují mnohem více plastů než automobily starší. Nehořlavé, převážně 

kovové materiály bývají nahrazovány plastovými prvky, ať už jde o prvky umístěné v interiéru 

vozidla nebo prvky jako například palivová nádrž. Zvýšeným užíváním plastů dochází ke snížení 

pohotovostní hmotnosti vozu a zároveň ke snížení spotřeby paliva na ujetou vzdálenost. Plasty 

reprezentují více spalného tepla a lze předpokládat i větší zakouření prostoru včetně přítomnosti 

jedovatých zplodin, z čehož vyplývá vyšší energie požáru a vyšší nebezpečí pro unikající osoby 

a zasahující jednotky požární ochrany. [19] 

Rozměry automobilů se postupně mírně zvětšují. Důvodem jsou například vyšší požadavky 

na komfort a pohodlí uvnitř automobilu a vyšší nároky na technické vybavení interiéru vozidla. 

K nejprodávanějším osobním vozům v České republice za rok 2019 patří automobily Škoda 

Octavia a Škoda Fabia. U obou zmíněných modelů vozů značky Škoda Auto bylo v roce 2019 

registrováno více než 20 tisíc nových vozidel. [23]  

Na obrázcích obr. 14 a obr. 15 můžeme vidět srovnání rozměrů automobilu Škoda Octavia 

a na obr. 16 a obr. 17 rozměry automobilu Škoda Fabia vyráběné českou firmou Škoda Auto. 

U automobilů jsou uvedeny rozměry první generace a poslední generace stejného typu vozu. 

V obou případech je zřejmé, že došlo ke zvětšení šířky i délky automobilu, u Škody Octavia došlo 

ke zvětšení o 98 mm v šířce a o 182 mm v délce [24], stejně tak u Škody Fabia se zvětšily rozměry 

o 86 mm v šířce a o 302 mm v délce. [25] 

5.3. Změny materiálů palivové nádrže 

K velké změně došlo i u využívaného materiálu palivových nádrží. V Evropě jsou u osobních 

automobilů používány mnohem více palivové nádrže z plastu než nádrže kovové. Celkově je 

využívána plastová nádrž pro více než 85 % automobilů. Při instalaci plastové palivové nádrže 

v automobilu dojde ke zvýšení množství plastů o 8–10 kg. Pro nádrže je využíván materiál HDPE, 

který označuje polyethylen s vysokou hustotou. [19] 
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obr. 14 – Rozměry automobilu Škoda Octavia I. generace (1996) [24] 

  

obr. 15 – Rozměry automobilu Škoda Octavia IV. generace (2020) [26] 
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obr. 16 – Rozměry automobilu Škoda Fabia I. generace (1999) [25] 

 

obr. 17 – Rozměry automobilu Škoda Fabia III. generace (2014) [25] 
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6 Alternativní pohony osobních vozidel 

6.1. Statistiky využívání alternativních paliv 

Alternativní pohony nahrazují či doplňují nejvíce rozšířená konvenční paliva. Snaží se využít pro 

pohon vozidla jinou technologii či jiné palivo, než je benzín a nafta. Využívají se pohony, které 

jsou ekologičtější nebo případně levnější. 

Pokud mluvíme o počtech využívaných automobilů, tak počty automobilů na konvenční paliva 

stále převyšují ty na paliva alternativní. Podle statistik od Ministerstva dopravy v tab. 6 je zřejmé, 

že došlo v roce 2020 k celkovému poklesu registrací nových osobních vozidel, který nastal 

pravděpodobně z důvodu pandemie koronaviru. Je vidět, že došlo také k mírnému poklesu 

registrací nových automobilů s konvenčními palivy.  

tab. 6 – Vývoj registrací nových osobních vozidel v České republice dle typu pohonu. [27] 

 

 

Naopak vysoký nárůst registrací nových vozidel nastal u elektrických vozidel (EV). Velký podíl 

nových osobních bateriových vozidel (BEV) a plug-in hybridů (PHEV) tvoří vozy značky Škoda 

Auto, které jsou dostupné až v posledních dvou letech, což může být úzce spojeno s vyšším 

nárůstem EV v České republice v tomto období. U BEV má Škoda Auto podíl 28,4 %, kdy druhý 

největší podíl má firma Volkswagen s 14,3 %. O něco větší podíl má Škoda Auto u PHEV a to 

celých 38 %, kdy druhý největší podíl má firma BMW s 12,5 %.  

Stále však automobily na alternativní pohony tvoří v roce 2020 pouhých 3,9 % ze všech 

registrovaných nových osobních vozů, v roce 2019, 2018 a 2016 to bylo 1,4 % a v roce 2017 to 

bylo 1,7 %. Z dlouhodobé statistiky ministerstva dopravy je zřejmé, že dochází k růstu poměru 

vozidel na alternativní paliva a lze do budoucna očekávat i vyšší nárůst.  
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Z dlouhodobých statistik očekávat rostoucí trend EV a snižování podílu vozidel na plynná 

paliva. [27] To je zřejmé z grafického znázornění na obr. 18, který ukazuje zastoupení jednotlivých 

alternativních pohonů u nově registrovaných vozidel.  

 

 

obr. 18 – Znázornění vývoje nově registrovaných automobilů s alternativními pohony. [27] 
 

Celkové počty osobních automobilů na alternativní pohon evidovaných v centrálním registru 

vozidel jsou znázorněny na obr. 19, kde je zřetelný i podíl jednotlivých alternativních pohonů. 

Z obrázku jde vidět, že nejvíce je v České republice využíváno automobilů s plynným palivem 

LPG. Počet nových registrací se nezvyšuje, ale dochází spíše k mírnému poklesu.  

 

 

obr. 19 – Počet osobních vozidel na alternativní pohon dle typu paliva k 31. 12. 2020 [28] 
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Automobily na pohon s palivovými články (FCEV) a zkapalněnými podchlazenými plyny 

nejsou zatím tak běžné ani ve světě, ale zejména u FCEV je velký předpoklad, že se v nejbližší 

době dostanou mezi běžně využívaná. Zatím jsou FCEV ve vývoji a ve světě bylo podle statistik 

využíváno na konci roku 2019 celkem 25 212 vozidel, z toho 18 913 osobních automobilů. [29] 

[30] Vývoj využívání FCEV ve světě je znázorněn na obr. 20. V České republice byl v první 

polovině roku 2020 zaregistrován první FCEV, jedná se o Hyundai NEXO a je zatím určený 

k testování. [27] 

 

 

obr. 20 – Počet FCEV na celém světě k 31. 12. 2020 [30] 

 

6.2. Identifikace automobilu s alternativním palivem 

Rozeznat vozidlo s alternativním pohonem může být velmi složité, případně to také může být na 

první pohled až nemožné. Vnějším vzhledem se obecně vozy s alternativními palivy velmi 

podobají vozům na konvenční paliva. Identifikovat vozidlo na alternativní pohon je možné podle 

určitých vnějších znaků. Každé alternativní palivo má však v tomto označování svá specifika, ale 

celkově můžeme říct, že označování není jednotné a liší se v závislosti na výrobci automobilu.  

Často se také můžeme setkat s označením například pomocí samolepícího štítku, a to 

zejména u plynných paliv. V tomto případě je velký předpoklad, že při požáru dojde k jeho 

poškození a následně může vzniknout problém při jeho identifikaci. 

U vozidel na elektrický pohon se můžeme setkat také s různými rozlišovacími prvky. 

V současné době lze říct pouze u výrobce Tesla, že je výrobcem výhradně EV. U ostatních 

výrobců už je vzhled označení EV velmi rozmanitý. Často se setkáme s použitím modré barvy 

nebo názvem využívajícím písmeno „e“, dále elektrický pohon najdeme u hybridních vozidel, 

která mají ve svém názvu často slovo „hybrid“.  
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U EV v České republice můžeme k identifikaci využít také registrační značku typově 

znázorněnou na obr. 21, která začíná písmeny „EL“, toto označení však není povinné. Pro 

majitele a uživatele EV vyplývá z označení vozu touto registrační značkou rovnou několik výhod, 

takže lze předpokládat, že majitelé s tímto označením nebudou mít problém a bude využíváno. 

Mezi výhody patří například možnost parkování zdarma v Praze na modré zóně, vjezdy do 

vyhrazených lokalit nebo úlevy na mýtném. Označení registrační značkou lze zároveň využít i pro 

vozidla používající jako palivo vodík. [31]  

 

 

obr. 21 – Registrační značka označující vozidlo s elektrickým pohonem. [31] 
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7 Požární rizika alternativních paliv 

7.1. Plynná paliva 

Plynná paliva mají oproti konvenčním palivům určitá specifika, kterým je potřeba věnovat 

pozornost. Ve vozidle se nachází hořlavý plyn, přičemž nádrže se stlačeným plynem jsou pod 

vysokým tlakem, případně mohou obsahovat plyny zkapalněné a uchovávané při velmi nízké 

teplotě.  

Plynná paliva CNG, LPG a zkapalněný zemní plyn (LNG) jsou bezbarvá a přirozeně bez 

zápachu. Z bezpečnostního hlediska jsou paliva CNG a LPG odorizovaná. To znamená, že je do 

nich záměrně přidáván zápach vnímatelný již při nízkých koncentracích. Do paliva LNG není 

možné přidat odorizační látku pro přidání zápachu. [32]  

K nejrizikovějším částem vozidel na plynná paliva patří plynotěsná nádrž, kde paliva mohou 

být buď zkapalněna nebo stlačena. [29] Nádrž se obvykle nachází v kufru nebo na místě, kde by 

se nacházela nádrž u vozu s konvenčním palivem.  

Mezi hlavní rizika plynných paliv patří [29]:  

• výbuch nebo požár plynové soustavy; 

• únik plynu a vznik výbušné koncentrace, výbuch oblaku uniklého plynu; 

• riziko hromadění plynu v uzavřených prostorách automobilu (kufr, kabina); 

• vyšlehnutí plamene při aktivaci bezpečnostních pojistek (až 6 m); 

• nebezpečí vzniku bleve (viz kapitola 7.1.4); 

• špatné nebo poničené označení vozu pro identifikaci. 

 

Při požáru automobilu na plynná paliva se na prvním místě doporučuje hasičům zjistit teplotu 

plynové nádrže a soustředit se na její chlazení. Za nejvhodnější se považuje ke chlazení využít 

vodu ve formě sprchy nebo mlhy. [29] Zároveň je potřeba u plynných hořlavých paliv dbát na to, 

že pokud je porušena nádrž s uskladněným plynem a zároveň došlo k požáru, není vhodné požár 

uhasit, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry. Doporučuje se tedy plyn nechat kontrolovaně 

vyhořet.   

7.1.1. CNG  

Jde o stlačený zemní plyn (anglicky Compressed Natural Gas), který je lehčí než vzduch a při 

úniku plyn rychle stoupá vzhůru. V uzavřených nebo částečně uzavřených prostorách může 

docházet při úniku k hromadění zemního plynu u stropní konstrukce a tím vzniku výbušné 

atmosféry v prostoru.  
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Při hašení požáru automobilu na palivo CNG by voda neměla být směřována přímo na 

palivovou nádrž, jelikož by mohlo dojít k nesprávnému fungování tepelné pojistky. Ta při správné 

funkci uvolní tlak v nádrži při zvýšení teploty tím, že z ní uvolní stlačený plyn.  

Při uvolnění plynu z nádrže dojde k jeho upuštění vysokou rychlostí. Pokud je při upuštění 

plynu v okolí nádrže požár, může dojít k jeho iniciaci a tím vzniku tryskových plamenů směrem 

od vozidla ve směru umístěných pojistek na plynové nádrži. [33] 

7.1.2. LNG  

Se zemním plynem ve zkapalněné formě (anglicky Liquefied Natural Gas) se setkáme výhradně 

u středně těžkých a těžkých vozidel nebo v lodní dopravě. Tomuto typu paliva se dále tato 

diplomová práce nebude věnovat.   

7.1.3. LPG  

Jde o zkapalněný ropný plyn (anglicky Liquified Petroleum Gas), který je těžší než vzduch. Při 

úniku má plyn LPG tendenci klesat na nejnižší možné místo a tam zůstat [32]. Může docházet 

k hromadění plynu v úrovni podlahy. 

Při požáru se doporučuje chlazení nádrže vodou. Doporučuje se použít velké množství vody. 

Pokud nedojde k chlazení, tak může dojít k riziku vzniku bleve (jev je podrobněji popisován 

v kapitole 7.1.4). [33] 

Požární zkouška uvedená v dokumentu sloužícím jako odborná příprava JPO [29] popisuje, 

že při simulovaném požáru pod vozidlem za zadní nápravou nejprve došlo k explozi pneumatiky, 

poté došlo k aktivaci bezpečnostních ventilů nádrže a vypouštění plynu z nádrže, aby nedošlo 

k explozi automobilu. Pojistné ventily fungovaly spolehlivě, díky čemuž k roztržení nádrže 

nedošlo.   

7.1.4. Bleve  

Bleve je zkratka pro Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Jde o rizikový jev, který je 

způsobený vysokým nárůstem tlaku. Bezpečnostní pojistky již neumožňují uvolňovat zvyšující se 

tlak uvnitř nádrže. V nádobě dojde k nárůstu tlaku nad kritickou mez a dojde k mechanickému 

roztržení nádoby a vyvržení jejího obsahu ven. Pokud se uvnitř nádoby nacházela hořlavina, tak 

po vyvržení obsahu ven dojde zpravidla k iniciaci a vzniku tzv. Fire Ballu. K tomuto jevu dochází 

u nádob, které jsou z části naplněné kapalinou se zbylým parním prostorem. Tento jev je 

nebezpečný zejména vznikem vysokého tepelného působení, ohrožením odmrštěnými částmi 

nebo tlakovou vlnou. Průběh jevu je graficky znázorněn na obr. 22. [29] 
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obr. 22 – Bleve; (a) vnější zahřívání nádoby a zvýšení tlaku; (b) snížení vnitřního tlaku bezpečnostním 
ventilem; (c) mechanické roztržení nádoby a vyvržení obsahu ven;  

(d) iniciace výbuchu a následný požár [34] 
 

7.2. Elektrická vozidla  

Odlišností EV od konvenčního vozu se spalovacím motorem je hlavně absence palivové nádrže 

a místo ní je ve voze umístěna velkoformátová vysokonapěťová lithium-iontová baterie. Umístění 

baterie je ve většině případů pod podlahou vozidla, jak je znázorněno na obr. 23. [19]  

 

 

obr. 23 – Tesla Model S – červeně zvýrazněno je umístění vysokonapěťového, 400 V lithium-iontového 
akumulátoru v podlaze automobilu [35] 

 

U EV s vysokonapěťovou lithium-iontovou baterií je uvažováno hašení jako obtížnější, 

důvodem jsou omezené znalosti nové technologie, dále uváděné velké množství vody potřebné 

k uhašení požáru, možnost opětovného zapálení nebo vyšlehnutí tryskových plamenů. Pro 

hašení se uvádí potřeba využití velkého množství vody přímo na vnější stranu akumulátoru. 

Výrobce Tesla u svého vozu Tesla Model S uvádí pro úplné uhašení akumulátoru a jeho 

ochlazení potřebu použít přibližně 11 356 litrů vody přímo na akumulátor. [35]  

Při požáru EV může dojít k fyzickému poškození integrity akumulátoru, poškození z důvodu 

vystavení teplu při požáru nebo k neúplnému vybití baterie, a to může vyvolat chemické reakce, 

které produkují teplo. Z toho důvodu může dojít k pozdějšímu opětovnému zapálení baterie. 

Podle provedených zkoušek je prokázáno, že došlo k zapálení baterie i 22 hodin po požáru, kdy 
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baterie nevykazovala známky viditelného plamene nebo kouře a teplota baterie byla stejná jako 

okolní teplota. [36]  

Některé baterie jsou schopny při požáru uvolňovat tolik plynů, že může dojít k jejich roztržení 

a vyvržení obsahu. To může způsobit poleptání elektrolytem nebo popálení. V případě proniknutí 

požáru do vrstev baterie může dojít také k vyšlehnutí vysokoteplotních tryskových plamenů, které 

mohou vést ke zrychlení šíření požáru na další požární zatížení v blízkosti, kterým může být 

například sousední automobil. V neposlední řadě je také potřeba počítat s rizikem úrazu 

elektrickým proudem. [19] [29]  

S velkoformátovou lithium-iontovou baterií je z požárního hlediska velmi málo zkušeností. Pro 

případy požárů EV existuje mnoho zdrojů od výrobců, které popisují doporučení pro hašení 

včetně hasební látky. Jednotlivé zdroje se od sebe odlišují nebo si dokonce odporují. [29] 

Z důvodu neznalosti techniky hašení EV hlavně u hasičů z menších sborů došlo k několika 

případům, kdy nebyl požár uhašen. To vše se stalo z důvodu mylné představy, že nelze použít 

pro hašení vodu. [37] 

Tepelný tok hořícího EV je srovnatelný s tokem, který lze očekávat u konvenčního vozu se 

spalovacím motorem. Požární zkoušky srovnávající požár kompletně vybavených vozů se 

spalovacím motorem a elektrickým pohonem ukazují, že baterie nezpůsobí zvýšení intenzity 

požáru. Nejvyšší intenzitu požáru způsobují povrchové úpravy v interiéru vozidla, které jsou 

u vozů s různými pohony stejné nebo alespoň podobné. Celkově je hodnota rychlosti uvolňování 

tepla (HRR) u obou typů pohonů podobná, a to včetně teplot a dalších obecných parametrů. 

Jediným rozdílem při požární zkoušce byl čas trvání požáru a obtížnější potlačení požáru 

u EV. [36] [38] 

Při porovnání počtu požárů EV a konvenčních vozidel se spalovacími motory vztažených na 

miliardu ujetých mil vyplynulo, že četnost požárů u EV je podstatně menší. Lze tedy říci, že 

nebezpečí vzniku požáru EV je menší než u běžných vozidel. V případě požáru je naopak uhašení 

složitější než u vozidel s běžnými konvenčními palivy. Je nutné uvažovat se specifickými 

úpravami taktiky hašení. [31] [36] 

7.2.1. Hašení elektrických zařízení vodou 

Z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem je všeobecně používání vody pro 

hašení požáru elektrických zařízení pod napětím zakázáno. Lze však dodržet určitá pravidla, díky 

kterým lze vodu pro hašení využít i v tomto případě. Zároveň bylo zjištěno v praxi, že není nutné 

zajistit beznapěťový stav v případě aktivace vodního SHZ. Běžně při aktivaci jsou pod napětím 

elektrická zařízení jako jsou počítače, osvětlení, tiskárny a další drobné spotřebiče. V dostupné 

literatuře nejsou pro tyto případy zmínky o úrazech elektrickým proudem. [3]  

Další podklady věnující se hašení EV za účasti JPO uvádí, že je nejprve nutné vyhodnotit 

situaci s ohledem na úraz elektrickým proudem. Existuje podle nich riziko průchodu elektrického 
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proudu přes proud hasiva a z tohoto důvodu je omezeno používání příměsí smáčedel a pěnidel, 

která zvyšují vodivost vody. [31] 

Při požáru volně stojícího EV může napětí na svorkách baterií dosahovat až 600 V, ale 

potenciál proti zemi je nulový, s čímž je spojené i nulové riziko pro zasahující hasiče. S tímto lze 

počítat i pokud dojde k poškození automobilu, které způsobí dotyk kovových částí se zemí. Nelze 

v tomto případě mluvit o dokonalém uzemnění, a proto i pro tento případ lze k hašení využít také 

příměsí pěnidel. [31] 

K rozdílné situaci dojde, když je automobil připojen k dobíjecí stanici. V tomto případě je nutné 

se chovat k vozidlu jako k zařízení pod napětím, dokud se automobil neodpojí od dobíjecí stanice, 

a to i pokud dojde k vypnutí dobíjecí stanice hlavním vypínačem. Vlivem požáru může dojít 

k poškození izolace částí vozidla pod napětím, degradaci izolantů a může vzniknout vůči zemi 

potenciál odpovídající nejvyššímu potenciálu vysokonapěťových částí vozu, což odpovídá 

hodnotě okolo 600 V. [31] Podle zjištěných informací je důležité věnovat velkou pozornost 

případům, kdy se v hromadných garážích nacházejí také dobíjecí stanice. V těchto případech by 

mohlo docházet při spuštění SHZ k úrazům elektrickým proudem.  

7.3. Vozidla na vodík 

Hlavními riziky u vozidel na vodík je poškození nádrže, únik vodíku a výbuch vysokotlaké nádrže. 

Vodík při požáru má za denního světla téměř neviditelný plamen. Vodík je mnohem lehčí než 

vzduch a při úniku dochází k jeho rychlému pohybu směrem vzhůru a může tak vytvořit až několik 

metrů vysoký sloupec plamene. [19] Výbuchové parametry vodíku se pohybují mezi 4–75 % obj., 

díky čemuž patří mezi velmi nebezpečné plyny. [29] 

Teplota požáru vodíku přesahuje 1 000 °C a z toho důvodu nelze zabránit odlupování betonu 

a rozšíření požáru na požární zatížení v blízkosti vozu [10]. Požár automobilu na vodík tak může 

být velkým rizikem pro objekty zastřešené (uzavřené) nebo automobilové zakladače, zároveň by 

mohlo dojít k poškození technických zařízení vedených u konstrukcí.  

U vozidel na vodík jsou pro pohon využívány palivové články nebo je vodík uchováván 

v nádrži, kde je zkapalněn a vysoce podchlazen. U vozidel s palivovými články dochází 

v palivovém článku k reakci vodíku se vzduchem a tím vzniká elektrická energie, kterou využívají 

elektromotory pro pohon vozidla. Vozidla s vysoce podchlazeným zkapalněným vodíkem, který 

je v nádrži uchovávám při teplotě –253 °C, mají stejný princip jako motory spalovací. Z toho 

vyplývá, že je vodík jako palivo spalován přímo ve válcích motoru. [29]  

U vozidel s palivovými články můžeme zároveň očekávat stejná rizika jako jsou zmíněna 

v kapitole 7.2, která se věnuje EV, a u vozidel na zkapalněný vodík můžeme mimo rizik pro 

uskladnění vodíku očekávat rizika doprovázející klasické konvenční spalovací motory.  
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7.4. Hybridní vozidla  

Jde o vozidla se dvěma nebo více druhy motoru a příslušnými dvěma nebo více druhy paliv či 

zdrojů energie. Kombinací je mnoho a vždy dochází ke kombinaci pohonů, které jsou podrobněji 

popsané v kapitolách výše nebo případně paliv konvenčních.  

U hybridních vozidel se setkáváme s pojmy částečný hybrid (MHEV – mild hybrid), plný hybrid 

(full hybrid) a PHEV. Plný hybrid je provozován na elektrický nebo benzinový pohon, a oproti 

částečnému hybridu je schopný jízdy pouze na elektromotor. Částečný hybrid využívá elektrický 

pohon pouze ke zrychlování a rozjíždění. PHEV je plným hybridem, který je možné dobíjet kromě 

generátorů a rekuperací při brždění jako u ostatních již zmíněných hybridů také napojením na 

domovní elektrickou zásuvku nebo v dobíjecí stanici. [29] 

Umístění baterie u hybridních vozů můžeme najít nejčastěji pod zadními sedačkami, za 

zadními sedačkami, v zavazadlovém prostoru či pod jeho podlahou nebo ve spodní části vozidla 

u zadní nápravy. [31] 
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8 Charakter požáru osobního automobilu 

Požár v uzavřeném prostoru garáže má svá určitá specifika. Dochází k rychlému zakouření téměř 

až k podlaze a výrazné kumulaci tepla, pokud má garáž nízkou světlou výšku. Při zásahu je tak 

velmi snížena viditelnost a omezena možnost pohybu hasičů v prostoru garáže. Stav 

zaparkovaných vozidel bývá často neznámý a lokalizace požáru je často velmi složitá. Pomoci 

v tomto případě může například nainstalovaný kamerový systém. [3] 

Lze určit několik nejčastějších příčin požáru osobních automobilů. Mezi nejčastější příčiny 

požáru můžeme řadit prasklou hadičku provozních kapalin, zkrat u elektroinstalace nebo únik 

pohonných hmot. [39]  

Vrcholové hodnoty HRR se u osobních automobilů nezávislé na pohonu pohybují v rozsahu 

od 2 MW do 10 MW [38]. Je dokázáno, že starší i novější vozidla jsou schopna produkovat požár, 

jehož hodnoty jsou větší než 7 MW. [19] 

Úbytek hmotnosti se pohybuje v rozmezí 13–25 %, což koreluje s maximální HRR. Vozidla, 

jejichž úbytek hmotnosti se pohybuje okolo 15 %, vykazují mnohem nižší špičku HRR. Neexistuje 

však žádná korelace mezi vrcholovou HRR, věkem vozidla a pohotovostní hmotností. [19]  

8.1. Šíření požáru mezi vozidly  

Požární zkoušky v BRE (Velká Británie, 2010) [12] ukázaly, že u druhého automobilu zapojeného 

do požáru dosáhla teplota u stropu 1100 °C a došlo k rychlejšímu vznícení 3. automobilu, které 

bylo od prvních dvou hořících odděleno volným parkovacím stáním. Při požáru uvnitř kabiny došlo 

k rozšíření požáru na sousední automobil v jednom případě za 10 minut a v dalších dvou 

případech za 20 minut. V jedné ze zkoušek došlo k rozšíření požáru na 3. automobil za méně 

než 5 minut po zasažení druhého automobilu. Po rozšíření na 2. vozidlo zároveň došlo k rychlému 

nárůstu výkonu požáru nad 10 MW. Z toho vyplývá, že pokud hasiči nedorazí na místo dříve, než 

se požár rozšíří na sousední vozidlo, tak je vysoká pravděpodobnost, že požár nezvládnou uhasit 

nebo dokonce ani zamezit jeho šíření.  

Pokud srovnáme hodnoty požáru z popsané požární zkoušky v BRE [12] s nominální 

normovou křivkou EN 1364–1 (ISO–834), tak zjistíme, že stejné teploty v horní vrstvě, kterou 

dosáhnou automobily v 10. minutě, dosáhne nominální normová křivka až za 168 minut.  

U uzavřených i otevřených vícepodlažních garážových prostor bude docházet ke kumulaci 

horní vrstvy kouře u stropních konstrukcí. U otevřených garáží se často setkáváme s reklamními 

bannery, které pokrývají obvod garáží a tím u nich dochází ke snížení proudění vzduchu. [19] 

Za předpokladu, že dochází ke zvětšování rozměrů u novějších automobilů a rozměry 

parkovacích stání zůstávají stejné, pak dochází ke snižování rozestupů mezi vozidly. To by 

v případě požáru mohlo mít vliv na přestup požáru na sousední vozidla. Hlavně pokud vezmeme 
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v úvahu to, že podle získaných informací ze studií se zdá, že nejvíce kritickým místem pro přenos 

požáru mezi automobily je oblast pneumatik.  

Požár pneumatiky osobního automobilu můžeme také definovat křivkou HRR. Na obr. 24 jsou 

znázorněny tři průběhy požáru pneumatiky. Jednotlivé křivky se liší způsobem zapálení a také 

místem, kde k zapálení na pneumatice došlo. V jednom případě byla pneumatika zapálena 

neurychlenou metodou, která zahrnovala zapálení otevřeným plamenem propanového hořáku. 

V dalších dvou případech šlo o zrychlenou metodu zahrnující standardní zapalovací balíček, který 

je často využívaný v laboratořích. Ten obsahuje lékařskou gázu, papírové ručníky srolované 

dohromady a umístěné v plastovém sáčku se zipem společně s 250 ml benzínu, a k tomu byl 

ještě využit komerční produkt ve spreji.  

U všech níže zmíněných křivek požáru je velmi podobná vrcholová hodnota, která se 

pohybuje v rozmezí 350–450 kW. Iniciační teplota pro zapálení pneumatiky se podle článku může 

pohybovat v rozmezí od 371 °C do 425 °C. [40] 

 

 

obr. 24 – Křivky HRR pro pneumatiku uloženou při zapálení na běhounu. [39] 
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8.2. Požární odolnost palivové nádrže  

Při požáru plastové nádrže dojde k tavení plastové nádrže, k čemuž dochází pomaleji než při 

přenosu tepla u kovové nádrže do paliva vedoucímu k zvýšení tlaku a úniku paliva. Tuto 

skutečnost dokazuje článek z roku 1996. [41] Přes vysoké teploty vznikající při požáru však 

nakonec dojde k prasknutí kovové nádrže nebo roztavení plastové a úniku paliva, ten následně 

může vést k rozšíření požáru na sousední automobily. [19]  

Spalné teplo polyethylenu je 43,6 kJ/g, při plně rozvinutém požáru plastové palivové nádrže 

by došlo k uvolnění minimálně 371 MJ. Celé vozidlo uvolní při požáru 3500 MJ a více, z čehož 

vyplývá, že množství uvolněného tepla odpovídá přibližně 11,3 % z celku nebo méně. [19] 

Nařízení evropské hospodářské komise Organizace spojených národů [42] vyžaduje odolnost 

u plastové nádrže před přímým plamenem po dobu minimálně dvou minut. V roce 2003 byly 

provedeny požární zkoušky celkem šesti různých plastových palivových nádrží, jejich výsledkem 

byla minimální výdrž do uvolnění paliva 1 minuta a 50 sekund a maximální výdrž byla 4 minuty 

a 36 sekund. Nejkratší zkouška přitom mohla být ovlivněna tím, že byla nádrž instalována v již 

poškozeném voze, a to mohlo ovlivnit ventilaci. 

8.3. Velkorozměrové požární zkoušky  

Většina velkorozměrových požárních zkoušek využívá starší ojeté vozy. Z toho důvodu je velmi 

složité specifikovat požární rizika nových technologií využívaných v novějších typech automobilů. 

Výsledky z velkorozměrových požárních zkoušek jsou však velmi důležité a nezastupitelné pro 

získávání reálných hodnot nebo pro ověření hodnot získaných pomocí výpočetních programů. 

Při hledání informací o požárních zkouškách byla sledována také informace, kdy požární 

zkouška byla provedena. Cílem bylo získat informace z velkorozměrových požárních zkoušek 

osobních automobilů z posledních 10 let. Dohledané požární zkoušky jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

8.3.1. Velkorozměrová zkouška osobního vozidla 

V roce 2014 byla realizována velkorozměrová požární zkouška osobního automobilu na volném 

prostranství v areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. V článku jsou 

uvedeny výsledky měření teplotního pole, hustoty tepelného toku a chemických analýz vybraných 

toxikantů, které obsahuje kouř. Získané hodnoty byly poté porovnány s výstupy z programu Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Mezi důležité události doprovázející požár bylo zaznamenáno 

vyhoření zadního nárazníku v čase 6:25, prohoření palivové nádrže v čase 7:02 a prohoření 

olejové nádrže v čase 10:20. [39] 
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Základní informace o proběhlé velkorozměrové požární zkoušce: 

Datum zkoušky:   8. 10. 2014 

Typ automobilu:   Škoda Fabia II Combi 

Typ pohonu:  spalovací motor vznětový 

Pohotovostní hmotnost: 1 095 kg  

Prostor:   otevřené prostranství 

Iniciace požáru:   pod vozidlem – 15 litrů automobilového benzinu 

 

8.3.2. Srovnání vozidel bateriových a konvenčních 

Požární zkoušky porovnávající bateriové a konvenční vozidla byly provedeny v roce 2015 největší 

kanadskou federální výzkumnou a vývojovou organizací National Research Council Canada ve 

zkušební laboratoři nacházející se ve městě Carleton Place, Ontario. Při požární zkoušce byla 

porovnána čtyři vozidla s EV nebo PHEV s požárními zkouškami dvou vozidel se spalovacím 

motorem (ICEV). Všechna vozidla byla vystavena požáru po dobu 30 minut a byla umístěna 

v uzavřeném prostoru. [38] 

Výsledkem zkoušky bylo to, že vozidla s elektrickým pohonem nepředstavovala větší riziko 

než automobily se spalovacím motorem v ohledu na průběh požáru a rychlosti uvolňování tepla. 

Dokonce maximální hodnoty dosáhlo vozidlo se spalovacím motorem v době, kdy došlo k úniku 

paliva z palivové nádrže. Hodnoty získané z jednotlivých velkorozměrových požárních zkoušek 

jsou uvedeny v tab. 7, kde jsou uvedeny hodnoty po odečtení předpokládaného výkonu hořáku 

2 MW. [38] 

Další studie z roku 2012 uvádí nejvyšší hodnotu HRR 6,1 MW pro osobní automobil se 

spalovacím motorem. U ostatních srovnávaných vrcholových hodnot HRR se hodnoty pohybovaly 

mezi 4,2 a 4,8 MW pro automobily se spalovacím motorem a EV. Zároveň jiné dřívější studie 

uvádí i maximální hodnoty HRR pohybující se do 10 MW. [38] 

Níže je sepsáno více informací k šesti velkorozměrovým požárním zkouškám, kdy každá 

trvala 30 minut. Vozidla jsou označena písmeny A, B, C a D. Vozidla A nejsou identická, ale byla 

od stejného výrobce a měla podobnou velikost. U vozidel označených písmenem B se jednalo 

o stejný model s různými typy pohonu. EV označená písmeny A a B měla podobnou kapacitu 

akumulátoru, pouze vozidlo B mělo dvě samostatné baterie umístěné na různých místech oproti 

vozidlu A, které mělo jen jednu baterii. Vozidla označená písmeny C a D měla různého výrobce, 

přičemž vozidlo C mělo baterii s menší kapacitou. Všechna vozidla se spalovacím motorem měla 

před požární zkouškou zcela naplněnou palivovou nádrž. [38] 
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tab. 7 – Hodnoty testovaných osobních automobilů po odečtení vlivu hořáku. [38]. 

Označení 

vozu 

Rok 

výroby 

vozu 

Křivka HRR Ztráta hmotnosti Efektivní  

spalné teplo 

[MJ/kg] 
Max.  

hodnota bez 

vlivu hořáku 

[MW] 

Čas max. 

hodnoty 

[min] 

v kg v % 

A-ICEV 2015 7,1 6,0 274 25 12 

A-EV 2014 6,0 7,0 333 23 17 

B-ICEV 2013 10,8 8,0 336 25 15 

B-EV 2013 6,9 10,2 363 22 13 

C-PHEV 2013 6,0 7,5 308 21 15 

D-PHEV 2014 7,9 8,3 445 26 13 

 

Rozdíl mezi průběhem teploty při požáru ICEV a EV není výrazný. Křivky HRR jsou 

znázorněny pro EV na obr. 25 a pro osobní automobily s konvenčním pohonem jsou znázorněny 

na obr. 26. U znázornění křivek je oproti hodnotám v tab. 7 zahrnut také výkon hořáku. Počáteční 

růst výkonu u automobilu se spalovacím motorem téměř odpovídá hodnotám pro EV s nabitím 

baterie na 85 %. Křivky HRR dosahují maximálních hodnot mezi 6. a 11. minutou, tyto hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 7 již bez vlivu výkonu hořáku, který 2 MW [38]. U automobilu B-ICEV si 

můžeme všimnout, že dosahuje mnohem vyšší maximální hodnoty než ostatní zkoušené 

automobily. Rozdíl maximální hodnoty konvenčního vozu a elektrického je 2,9 MW.  
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obr. 25 – Graf rychlosti uvolňování tepla získaný z velkorozměrové požární zkoušky osobního automobilu 
s elektrickým pohonem, hodnoty jsou včetně výkonu hořáku 2 MW. [38] 

 

 

obr. 26 – Graf rychlosti uvolňování tepla získaný z velkorozměrové požární zkoušky osobního automobilu 
se spalovacím motorem, hodnoty jsou včetně výkonu hořáku 2 MW. [38] 
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9 Simulace požáru  

9.1. Základní údaje o použitém softwaru 

Simulace požáru byla provedena výpočtem dynamiky tekutin (CFD) pomocí pokročilého 

požárního softwaru FDS verze 6.7.5, který je poskytován bezplatně a vyvíjen americkým 

standardizačním institutem National Institute of Standards and Technology (NIST) v USA. 

Program je schopný simulovat nízko-rychlostní proudění kapalin, přenos tepla a kouře. Zadávání 

vstupních parametrů je řešeno zápisem do textového souboru. Pro grafické zobrazení výstupů 

ze simulace byl využit vizualizační software Smokeview verze 6.7.15, který je také poskytován 

bezplatně a vyvíjen NIST.  

V rámci modelování musí být koordinována velikost výpočetní buňky s velikostí 

modelovaných částí. Zároveň podrobnost výpočetní oblasti musí být uvažována rozumně, aby 

byl výpočet časově únosný. V programu dále nelze vymodelovat zaoblené tvary, které je možné 

vymodelovat skládáním objektů v pravoúhlé síti.  

9.2. Požární scénáře a okrajové podmínky 

Šlo o simulaci požáru v prostoru hromadné garáže, kde byl umístěn jeden hořící osobní automobil 

bez specifikace pohonu. Přímo se jednalo o umístění osobního automobilu v rohu tohoto 

rozlehlého prostoru. Vznik požáru byl uvažován od závady na elektroinstalaci uvnitř osobního 

automobilu v prostoru pro cestující. V požárním scénáři uvažujeme zcela otevřené boční okno 

vedle sedadla řidiče. Níže v tab. 8 jsou specifikovány hodnoty okrajových podmínek modelu. 

tab. 8 – Okrajové podmínky požárního scénáře. 

Podmínka Specifikace 

Počáteční teplota 20 °C 

Modelovaný prostor Podlaha, strop a 2 boční stěny – povrch beton  

Zbylé 2 boční stěny – otevřené (simulují otevřenost do velkého prostoru 

hromadné garáže a umožňují přívod vzduchu a rozptyl kouře do zbytku prostoru 

garáže) 

Hrubost výpočetní sítě Je podrobněji řešena v kapitole 9.6 věnující se citlivostní analýze. 
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Cílem modelu bylo zkoumat v programu FDS vliv změny vstupních podmínek, které jsou 

uvedeny v tab. 9, na čas detekce požáru osobního automobilu samočinnou sprinklerovou hlavicí, 

která je umístěna pod stropní konstrukcí. Pro výpočet není nutné znát přesný typ hlavice, jelikož 

je zkoumána pouze zvyšující se teplota v počátku požáru a otevření hlavice. Součástí této 

diplomové práce není následné hašení požáru. Čas otevření byl zjišťován pro dvě nejnižší 

předem definované otevírací teploty 57 °C a 68 °C. U jedné z podmínek byl také zjišťován čas 

dosažení otevírací teploty 79 °C. 

tab. 9 – Řešené podmínky v rámci simulace a specifikace změn vstupních podmínek. 

Podmínka Specifikace 

Změna světlé výšky Byl zkoumán vliv změny světlé výšky na rychlost detekce.  

Vytvoření kouřové 

sekce 

Bylo zjišťováno, zda a jaký vliv na rychlost detekce má částečné uzavírání 

modelovaného prostoru od stropní konstrukce (např. kouřovou zábranou, 

trámem) v boční stěně, která byla jinak otevřená. Došlo k vytváření kouřové 

sekce modelovaného prostoru. 

Využití různých křivek 

požáru 

Byl zkoumán vliv různých křivek HRR získaných z velkorozměrových zkoušek 

požáru osobního automobilu vhledem k rychlosti detekce požáru sprinklerovými 

hlavicemi. 

 

9.3. Modelovaný prostor  

V řešeném příkladu byl vymodelován pouze výsek rohu hromadné garáže, kde se nachází jeden 

osobní automobil. Důvodem volby pouze výseku hromadné garáže byl kratší výpočetní čas a také 

možnost volby jemnější sítě a tím i přesnějších výsledků. Obvodové stěny, podlaha a strop 

hromadné garáže byly řešeny jako nehořlavé konstrukce z betonu. Tepelně-technické 

charakteristiky použitého materiálu jsou uvedeny v tab. 10.  

Modelovaný prostor byl uzavřený ze dvou bočních stran a ze dvou bočních stran byl prostor 

otevřen, což simuluje otevření do zbytku prostoru hromadné garáže. Otevřenými plochami byla 

simulována možnost přenosu kouře do celkové plochy hromadné garáže, což přibližuje model 

reálné situaci, kdy nedochází ke kumulaci kouře pouze ve výseku modelovaného prostoru. 
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tab. 10 – Materiálové charakteristiky – konstrukce. 

Materiál 

(název v FDS) 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti λ 

Měrná tepelná  

kapacita c 

Objemová 

hmotnost ρ 

Zdroj,  

poznámka 

CONDUCTIVITY SPECIFIC_HEAT DENSITY 

[W/(m·K)] [kJ/(kg·K)] [kg/m3] 

BETON 1.4 1.0 2300. [43], [44], [45] 

 

Pro modelovaný prostor byly využity základní rozměry parkovacích stání, které jsou popsané 

v normě ČSN 73 6065. Uvažováno a modelováno bylo také rozšíření parkovacího stání v rohu 

hromadné garáže pro osobní automobily, jelikož šlo o parkovací stání s pevnou překážkou. 

V garáži byla modelována pouze kolmá parkovací stání a mezi nimi se nenacházela žádná pevná 

překážka. Uvažuji pouze již zmíněnou pevnou překážku u krajního parkovacího stání, kterou je 

svislá stěna, a z toho důvodu bylo krajní parkovací stání rozšířeno o 250 mm. Celý modelovaný 

prostor je znázorněn na obr. 27, kde se nachází tři parkovací stání a část příjezdové komunikace 

k parkovacímu stání o šířce 3 m. 

Rozmístění sprinklerových hlavic není řešeno podle zásad pro navrhování, ale cílem je 

zkoumat i vliv umístění hlavice v závislosti k hořícímu osobnímu automobilu. Takže bylo 

v prostoru umístěno více bodů detekce teploty, než by zde bylo umístěno sprinklerových hlavic. 

Umístění jednotlivých hlavic je znázorněno červeně na obr. 27, kde jsou i jednotlivé hlavice 

očíslovány. Podle jednotlivých čísel jsou poté uváděny i výstupy ze simulace v dalších kapitolách. 

Výpočetní síť byla pro celou výpočetní oblast navržena jednotně. Před modelováním byla 

provedena citlivostní analýza, pomocí které byla vybrána nejvhodnější výpočetní sít s ohledem 

na výsledek výpočtu a výpočetní čas. Citlivostní analýza a podrobnosti k výběru vhodné sítě jsou 

shrnuty v kapitole 9.6.  
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obr. 27 – Modelovaný prostor v programu FDS včetně rozmístění bodů detekujících v modelu teplotní 
nárůst, které simulují umístěné sprinklerové hlavice pod stropní konstrukcí. 

 

Hodnota pro nastavení zakouření prostoru při požáru automobilu vkládaná v programu FDS 

pod příkazem SOOT_YIELD není pro tento případ požáru jednoznačně definovaná, jelikož se 

automobil skládá z mnoha komponent a různých materiálů. V automobilu však můžeme 

předpokládat požár sedaček, plastů, pneumatik, paliva a dalšího vybavení v interiéru vozidla. Pro 

tento případ určitě není vhodné využívat hodnotu pro propan, která je 0,01. Jako vhodnější pro 

tento případ připadá hodnota 0,1, která přibližně odpovídá hořícímu polyurethanu. Jelikož 

očekáváme větší množství hořících plastů v automobilu, tak bude pro tento případ uvažována 

hodnota trochu menší než pro polyurethan a to hodnota 0,09, protože ne všechny materiály 

v osobním automobilu mají z hlediska zakouření podobné vlastnosti jako polyurethan. 
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9.4. Model automobilu 

Modelování osobního automobilu je v programu FDS velmi složité vzhledem ke složité geometrii 

samotného automobilu, množství různých součástek a různých materiálů. Zároveň pro přesné 

zachycení průběhu požáru je vyžadováno použití velmi jemné výpočetní sítě, ale to by znamenalo 

značně vysoké požadavky na výpočetní čas a výkon. 

V programu FDS byl vymodelován zjednodušený model automobilu, pro který byly použity 

mezní rozměry osobního vozu Škoda Fabia III. generace, který je znázorněn na obr. 17. [25] 

Rozměry a tvar zjednodušeného modelu osobního automobilu jsou graficky pomocí pohledů 

znázorněny na obr. 28. 

 

obr. 28 – Zjednodušený model automobilu Škoda Fabia III. generace pro modelování  
v programu FDS, pohled přední, zadní a boční. 
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U osobního automobilu byla vymodelována karoserie, aby jako pevná nehořlavá obálka vozu 

omezovala sálání požáru a tím přibližovala reálný požár automobilu. Dále byla vymodelována 

přední, zadní a boční okna, u kterých bylo simulováno vysklení při dosažení předem stanovené 

teploty, kterou byla teplota 300 °C. [44] U sedadla řidiče byla ponecháno otevřené boční okno, 

což je na grafickém vyobrazení na obr. 28 znázorněno křížkem a v modelu na tomto místě není 

řešeno zasklení. Důvodem bylo zajištění dostatečného množství kyslíku pro vznik a rozvoj požáru 

uvnitř automobilu.  

Materiály použité pro model automobilu jsou uvedeny v tab. 11 a to včetně jejich zdrojů. 

Materiály způsobující požár uvnitř automobilu jsou uvažovány převážně tkaniny, výplňová pěna 

sedaček a plasty (polypropylen). Karoserii byl přiřazen materiál hliník a jeho tepelně-technické 

charakteristiky. Okna mají přiřazený materiál sklo a v modelu jsou také vymodelovány 

pneumatiky z přírodní gumy. 

tab. 11 – Materiálové charakteristiky – automobil. 

Materiál 

(název v FDS) 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti λ 

Měrná tepelná  

kapacita c 

Objemová 

hmotnost ρ 
Zdroj,  

poznámka 
CONDUCTIVITY SPECIFIC_HEAT DENSITY 

[W/(m·K)] [kJ/(kg·K)] [kg/m3] 

TKANINA 0.1 1.0 100. [44] 

PENA 0.05 1.0 40. [44], výplňový  

materiál tkanin 

POLYPROPYLEN 0.16 1.9 900. [44] 

HLINIK 218 0.89 2700. [46]  

SKLO 0.76 0.84 2700. [43], [46] 

GUMA-PNEU 0.13 1.88 1150. [44], [47] 

 

9.5. Křivky požáru 

Křivky byly pro simulace v programu FDS upraveny. Od všech původních křivek HRR uvedených 

v kapitole 8.3.2 byl odečten výkon hořáku 2 MW, který ve velkorozměrové požární zkoušce 

simuloval požár benzínu pod automobilem. Cílem bylo co nejvíce přiblížit požární scénář, který 

má představovat požár uvnitř automobilu. Jde o požár modelující jako příčinu požáru například 

zkrat od elektroinstalace uvnitř automobilu, a tedy není očekáván příspěvek výkonu požáru mimo 

samotné vybavení automobilu.  
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Ve velkorozměrové požární zkoušce byl využit pískový propanový hořák, který dle popisu 

v článku [38] měl kontrolovaný výkon 2 MW a tento výkon byl využit po celou dobu požární 

zkoušky. Počítáme tedy s konstantním lineárním průběhem výkonu hořáku, který je ustálen na 

hodnotě 2 MW. Tato hodnota byla od jednotlivých křivek HRR požárů osobních automobilů 

odečtena a použité křivky využité pro simulace jsou uvedeny na následujících grafech obr. 29, 

obr. 30 a obr. 31. 

 

obr. 29 – Graf rychlosti uvolňování tepla získaný z velkorozměrové požární zkoušky konvenčního 
osobního vozu se spalovacím motorem po odečtení výkonu hořáku. 
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obr. 30 – Graf rychlosti uvolňování tepla získaný z velkorozměrové požární zkoušky  
elektrického vozu po odečtení výkonu hořáku. 

 

 

obr. 31 – Graf rychlosti uvolňování tepla získaný z velkorozměrové požární zkoušky částečně  
elektrického vozu po odečtení výkonu hořáku. 

 

Pro modelování požáru mimo případ, kdy došlo ke srovnání několika různých vstupních křivek 

požáru osobního automobilu, byla využita křivka HRR z velkorozměrové zkoušky osobního 

automobilu PHEV, která je znázorněna na obr. 31 a odpovídá nabití baterie na 100 %. Vrcholová 

hodnota křivky HRR využívaná pro další modelování je 7,9 MW, jelikož se nejedná o křivku 

s výrazným průběhem, který by se zásadně lišil od křivek ostatních. Výraznějšího průběhu si 

můžeme všimnout u konvenčního vozu z roku 2013, kde došlo oproti ostatním vozům k výrazně 

vyšší maximální hodnotě nebo u EV s nabitím baterie na 85 %, kde je výrazný nárůst v počátku 

požáru a ve třinácté minutě došlo k dalšímu výraznějšímu nárůstu uvolněného tepla.  

9.6. Citlivostní analýza – hrubost sítě 

Před výpočty byla provedena citlivostí analýza, ve které byl zjišťován vliv hrubosti sítě na 

výstupy ze simulace. Tato citlivostní analýza byla provedena využitím několika různých hrubostí 

výpočetní sítě pro jinak zcela totožnou simulaci. Velikost výpočetní buňky a jejich počet má 

významný vliv na celkový výpočetní čas a také na požadovaný výpočetní výkon. V případě hrubé 

sítě se pohyboval výpočetní čas v řádu minut, naopak u té nejjemnější sítě se výpočetní čas 

pohyboval v řádu několika dnů. V hrubé síti se setkáme s mnohem větším rizikem odchylek od 
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přesných výsledků. U jemné sítě můžeme očekávat velmi přesné výsledky. Středně hrubá síť 

obsahuje mírnější odchylky od přesných výsledků a zároveň není velmi náročná na výpočetní čas 

a z toho důvodu ji lze považovat za nejideálnější variantu. 

V citlivostní analýze byla řešena výpočetní oblast s půdorysem znázorněným na obr. 27, 

výškou 2,5 m a pro modelovaný požár byla využita křivka HRR s vrcholovou hodnotou 7,9 MW, 

která odpovídá požáru osobního automobilu PHEV s baterií nabitou na 100 % z roku 2014. 

Rozmístění detekcí teploty i v tomto případě odpovídá rozmístění sprinklerových hlavic 

znázorněných na stejném obrázku jako půdorys. Výpočetní síť byla volena pro celou výpočetní 

oblast jednotně. 

Pro přehled doporučených hodnot velikosti výpočetní buňky pro řešenou výpočetní oblast 

byla použita webová kalkulačka [48], která vychází ze zadaných vstupních parametrů, mezi 

kterými je zejména velikost výpočetní oblasti a vrcholová hodnota křivky HRR. Výsledkem bylo 

doporučení pro hrubou síť využít 1 200 buněk o velikosti výpočetní buňky 0,517 × 0,5 × 0,5 m. 

Střední varianta obsahovala 19 200 buněk s velikostí výpočetní buňky 0,194 × 0,2 × 0,208 m. Pro 

jemnou síť bylo doporučeno využít pro výpočet 92 160 buněk, kdy velikost buňky odpovídala 

kvádru o velikosti 0,121 × 0,111 × 0,125 m. Tyto rozměry byly následně upraveny a pro výpočet 

byly použity velikosti jednotlivých výpočetních buněk uvedené níže v tab. 12.  

tab. 12 – Modelované výpočetní sítě, pomocí kterých byla prováděna citlivostní analýza.  

Počet buněk ve 

výpočetní oblasti 

[ks] 

Velikost jedné buňky [m] 

9 920 0,25 × 0,25 × 0,25 

19 200 0,194 × 0,2 × 0,208 

79 360 0,125 × 0,125 × 0,125 

124 000 0,125 × 0,1 × 0,1 

248 000 0,125 × 0,1 × 0,05 
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obr. 32 – Hrubost sítě 9 920 buněk. 
 

 

obr. 33 – Hrubost výpočetní sítě 19 200 buněk. 
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obr. 34 – Hrubost výpočetní sítě 79 360 buněk. 
 

 

obr. 35 – Hrubost výpočetní sítě 124 000 buněk. 
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obr. 36 – Hrubost výpočetní sítě 248 000 buněk. 
 

9.6.1. Výběr hrubosti pro další výpočty 

Výsledky simulace u hrubosti výpočetní sítě obsahující 248 000 a 124 000 buněk jsou velmi 

podobné a je zřejmé, že se křivky už začínají při této hrubosti sítě ustalovat. Z hlediska náročnosti 

jemnější sítě na výpočetní čas byla po provedení citlivostní analýzy pro další modelování vybrána 

varianta obsahující 124 000 buněk. Velikost jedné výpočetní buňky u vybrané hrubosti výpočetní 

sítě je 0,125 m × 0,1 m × 0,1 m. 

U hrubějších sítí dochází buď k výraznějšímu ohřívání nebo naopak ochlazování okolními 

buňkami. To způsobuje viditelně rozdílný průběh a výrazné odchylky výpočtu než u posledních 

dvou výpočtů s jemnější sítí, kde můžeme vidět značnou podobnost výsledků. Jednoznačně lze 

říct, že na teplotních křivkách se u jemnější sítě projevuje vliv vzdálenosti bodu s kontrolovanou 

teplotou simulující sprinklerové hlavice od ohniska požáru, kterým byl v tomto případě hořící 

osobní automobil. Také se u jednotlivých hlavic ustaluje u jemnější sítě maximální dosažená 

teplota.  

U průběhu teplot v místě, kde se nachází sprinklerová hlavice číslo 1, se u hrubějších sítí 

vyskytují teplotní maxima okolo 400 °C a u jemnější sítě se teplota zvýší a maxima se pohybují 

okolo 500 °C. Tato hlavice se vyskytuje v rohu místnosti a lze očekávat teploty vyšší. Naopak 

křivky hlavice číslo 11 u hrubější sítě dosahují vyšších teplot než u jemnější sítě, což odpovídá 

tomu, že hlavice se nachází mnohem dál od ohniska požáru a lze tedy očekávat teploty nižší. 
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U těchto dvou hlavic je rozdílná jejich vzdálenost od ohniska požáru, ale u hrubější sítě mají téměř 

totožný průběh teplot. U jemnějších sítí se jejich průběh rozestupuje, a to odpovídá jejich rozdílné 

vzdálenosti od ohniska požáru. Zároveň se mezi ně dostává křivka hlavice číslo 10, která se od 

ohniska požáru a otevřeného okna řidiče nachází dále než hlavice číslo 1, ale blíže než hlavice 

číslo 11. 

9.7. Popis simulací 

Sprinklerová hlavice s teplo-citlivým prvkem byla v programu FDS simulována bodem detekujícím 

teplotu a byla umístěna pod stropní konstrukcí. Byl také brán ohled na potřebnou vzdálenost od 

stropní konstrukce, která v modelu odpovídala 20 cm. Rozmístění sprinklerových hlavic je 

znázorněno na obr. 27. Čas pro výpočet jednotlivých podmínek mohl být kratší, než byl výpočetní 

čas při citlivostní analýze. V jednotlivých případech bylo hodnoceno dosažení otevírací teploty 

sprinklerové hlavice. Jakmile došlo k otevření všech hlavic, tedy dosažení bodovou detekcí 

otevírací teploty hlavice, mohl být výpočet ukončen.  

Byly simulovány celkem 3 podmínky, které jsou přehledně uvedené v tab. 9. Níže 

v podkapitolách jsou podrobněji specifikovány změny vstupních údajů ve zdrojovém kódu, které 

byly upraveny. V tabulkách jsou přehledně sepsány výsledné časy detekce pro otevírací teploty 

sprinklerových hlavic 57, 68 °C a u druhé podmínky také 79 °C. U každé podmínky jsou nakonec 

sepsány závěry, kde jsou uvedeny výrazně viditelné vlivy jednotlivých podmínek na čas detekce 

nebo případná specifika. Celý zdrojový kód s poznámkami, kde je kód upravován pro jednotlivé 

řešené podmínky, je přiložen k této práci jako Příloha 1. 

9.7.1. Podmínka 1 – vliv světlé výšky garáže  

Nejprve byl zkoumán vliv světlé výšky hromadné garáže na rychlost detekce v předem určených 

bodech. Tento vliv byl zkoumán celkem ve čtyřech případech, kdy minimální světlá výška garáže 

byla 2,5 m a maximální výška byla 4,0 m a mezilehlé hodnoty byly odstupňovány po 0,5 m.  

Společně se světlou výškou musela být upravena také výpočetní oblast. Hrubost výpočetní 

oblasti zůstala pro všechny případy stejná, aby bylo možné výsledky mezi sebou porovnat. Pro 

všechny případy byla využita křivka HRR s vrcholovou hodnotou 7,9 MW, která odpovídá průběhu 

požáru osobního automobilu s částečně elektrickým pohonem. Se změnou výšky došlo také 

k posunu bodů snímajících teplotu a simulujících sprinklerové hlavice, které se vždy nacházely 

20 cm pod stropní konstrukcí.  

Výsledné časy dosažení otevírací teploty u jednotlivých hlavic jsou znázorněny v tab. 13, 

která následuje. Čísla hlavic odpovídají rozložení znázorněnému na obr. 27. Modře je v tabulce 

znázorněna hlavice, která se otevře jako první, a červeně je znázorněna hlavice, která se otevře 

jako poslední. 
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tab. 13 – Vliv světlé výšky garáže a umístění sprinklerové hlavice na čas detekce. 

Číslo 

hlavice 

Světlá výška [m] 

2,5 3,0 3,5 4,0 

Otevírací teplota sprinklerové hlavice [°C] 

68 57 68 57 68 57 68 57 

Čas dosažení otevírací teploty sprinklerové hlavice [s] 

1 31,5 27,0 40,5 27,0 43,2 34,2 45,9 39,6 

2 27,0 24,0 24,3 18,9 28,8 21,6 30,6 18,9 

3 24,0 21,0 27,9 21,6 31,5 24,3 34,2 23,4 

4 43,5 33,0 54,9 32,4 51,3 41,4 57,6 50,4 

5 25,5 22,5 33,3 26,1 51,3 26,1 56,7 39,6 

6 28,5 27,0 37,8 25,2 44,1 28,8 36,9 36,0 

7 55,5 37,5 56,7 41,4 58,5 52,2 59,4 56,7 

8 57,0 36,0 56,7 37,8 59,4 53,1 58,5 54,9 

9 48,0 33,0 56,7 38,7 60,3 54,9 62,1 56,7 

10 54,0 

0, 

37,5 57,6 45,0 58,5 50,4 65,7 58,5 

11 61,5 57,0 62,1 57,6 64,8 56,7 65,7 64,8 

 

Rozdíl v detekci hlavicemi s otevírací teplotou 57 a 68 °C je v řešeném příkladu minimální. 

Níže na obr. 37, obr. 38 a obr. 39 je srovnání rozložení teplot ve výšce 20 cm pod stropem, kde 

jsou umístěny sprinklerové hlavice. Srovnány jsou na zmiňovaných obrázcích výstupy z modelů 

minimální a maximální světlé výšky, které jsou 2,5 m a 4,0 m. Při hodnocení rozdílů mezi výstupy 

je potřeba si dát pozor na to, že každá simulace má vlastní teplotní stupnici s maximální 

dosaženou hodnotou během proběhlé simulace. Rozdíly mezi proběhlými simulacemi jsou 

v časech otevření sprinklerových hlavic velmi podobné. S rostoucím časem se objevují výraznější 

rozdíly, ale výrazné rozdíly lze vidět až po dosažení otevíracích teplot sprinklerových hlavic 

v celém řešeném prostoru.  

Rozdíl aktivace první hlavice mezi nejnižší a nejvyšší světlou výškou je pouhých 5,4 sekundy 

u aktivační teploty 68 °C a dokonce jen 2,1 sekundy u aktivační teploty 57 °C. Poslední 

aktivovanou hlavicí je ve všech případech hlavice číslo 11, která je umístěna nejdále od osobního 

automobilu. Když porovnáme vliv umístění na čas detekce, tak lze říct, že mezi první otevřenou 

sprinklerovou hlavicí a poslední je vždy prodleva více než půl minuty. U světlé výšky 4,0 m je 

u otevírací teploty 57 °C rozdíl mezi první a poslední aktivovanou hlavicí rozdíl 45,9 sekundy. 

Jednoznačně lze říct, že otevření hlavice číslo 2 (případně hlavice číslo 3 u nejnižší světlé výšky 

2,5 m) je způsobeno ponecháním otevřeného bočního okna u místa řidiče. 
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obr. 37 – Srovnání rozložení teploty v čase 30 s od začátku požáru. 

   

obr. 38 – Srovnání rozložení teploty v čase 62 s od začátku požáru. 

   

obr. 39 – Srovnání rozložení teploty v čase 95 s od začátku požáru. 
 

Světlá výška – 4,0 m  Světlá výška – 2,5 m  

Světlá výška – 4,0 m  Světlá výška – 2,5 m  

Světlá výška – 4,0 m  Světlá výška – 2,5 m  
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9.7.2. Podmínka 2 – vliv částečného uzavření prostoru 

Tato podmínka zjišťuje vliv částečného uzavření prostoru pro kumulaci tepla u stropní konstrukce 

a její vliv na rychlejší detekci sprinklerovými hlavicemi. U dvou otevřených stěn byla modelována 

od stropní konstrukce zábrana o předem stanovených výškách. Maximální hodnota byla 1,2 m 

a jako minimální byla uvažována hodnota 0 m, což znázorňovalo zcela otevřenou stěnu. Celkem 

bylo vytvořeno 5 modelů, kdy hodnoty uzavření byly stupňovány po 0,3 m. U tohoto modelu 

muselo být myšleno také na to, aby byla zachována požadovaná minimální světlá výška garáže, 

která je definovaná v ČSN 73 6058. Musí být zachována minimální výška 2,2 m nebo 0,2 m nad 

nejvyšším vozidlem. Z toho důvodu byla světlá výška pro všechny výpočty u této podmínky 

upravena na hodnotu 3,5 m.  

Stejně jako v ostatních modelech dvě strany představující roh místnosti zůstávají plné a je jim 

přiřazen materiál beton a dvě zbylé strany zůstávají otevřené. U obou otevřených stran je 

modelována zábrana, která by měla vytvořit kouřovou sekci z řešeného prostoru a tím zajistit 

vyšší kumulaci tepla v tomto chráněném prostoru. Na obr. 40 je znázorněn modelovaný prostor, 

kde je vidět za automobilem na pravé straně stěna plná a na levé straně stěna s již zmiňovanou 

zábranou. Další dvě stěny, přes které se na model díváme, jsou v tomto grafickém znázornění 

průhledné.  

 

 

obr. 40 – Vykreslení modelovaného prostoru s výškou zábrany 0,6 m. 
 

Výsledné časy dosažení otevírací teploty u jednotlivých hlavic jsou znázorněny v tab. 14, 

která následuje. Čísla hlavic odpovídají rozložení znázorněnému na obr. 27. Modře je v tabulce 

znázorněna hlavice, která se otevře jako první, a červeně je znázorněna hlavice, která se otevře 

jako poslední. Oproti minulému případu je v tabulce sepsán i čas otevření hlavice se skleněnou 
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baňkou žluté barvy s otevírací teplotou 79 °C. Důvodem bylo porovnání, zda využití hlavic s nižší 

otevírací teplotou je vhodnější a o kolik sekund později dojde k dosažení této otevírací teploty.  

 

tab. 14 – Vliv vytvoření kouřové sekce a umístění sprinklerové hlavice na čas detekce. 

Č
ís

lo
 h

la
v
ic

e
 

Zábrana vytvářející kouřovou sekci [m] 

0 0,3 0,6 0,9 1,2 

Otevírací teplota sprinklerové hlavice [°C] 

79 68 57 79 68 57 79 68 57 79 68 57 79 68 57 

Čas dosažení otevírací teploty sprinklerové hlavice [s] 

1 53,1 43,2 34,2 50,4 40,5 34,2 49,5 47,7 32,4 54,0 47,7 37,8 51,3 40,5 29,7 

2 40,5 28,8 21,6 38,7 25,2 22,5 36,0 28,8 19,8 37,8 33,3 19,8 36,9 30,6 22,5 

3 42,3 31,5 24,3 39,6 26,1 25,2 38,7 29,7 23,4 31,5 30,6 20,7 39,6 30,6 25,2 

4 58,5 51,3 41,4 58,5 54,9 36,9 58,5 54,0 42,3 57,6 54,9 44,1 53,1 45,9 45,0 

5 56,7 51,3 26,1 58,5 50,4 27,0 53,1 48,6 27,9 56,7 43,2 28,8 45,0 43,2 25,2 

6 49,5 44,1 28,8 53,1 38,7 27,0 52,2 48,6 30,6 51,3 33,3 31,5 38,7 36,0 24,3 

7 59,4 58,5 52,2 59,4 59,4 54,0 59,4 

 

 

 

58,5 50,4 58,5 58,5 46,8 58,5 54,0 45,0 

8 59,4 59,4 53,1 59,4 59,4 51,3 59,4 54,0 40,5 59,4 45,0 45,0 59,4 50,4 37,8 

9 67,5 60,3 54,9 63,9 58,5 41,4 59,4 53,1 36,9 58,5 51,3 48,6 58,5 53,1 34,2 

10 69,3 58,5 50,4 68,4 51,3 36,0 63,0 53,1 46,8 58,5 53,1 36,0 58,5 52,2 36,0 

11 72,9 64,8 56,7 72,0 58,5 50,4 70,2 58,5 47,7 54,0 54,0 36,9 60,3 53,1 50,4 

 

Stejně jako v předchozí podmínce došlo ve většině případů nejprve k otevření sprinklerové 

hlavice číslo 2, která je modelována v blízkosti otevřeného bočního okna vedle místa řidiče. Jako 

poslední se otevřela ve větší části případů hlavice číslo 11. Zde už není otevření hlavice číslo 11 

jako poslední tak jednoznačné, jako u předchozí podmínky. Nachází se zde už několik případů, 

kdy se jako poslední otevřela sprinklerová hlavice číslo 7, 8 nebo 9. Jde zejména o případy, které 

mají vyšší zábranu pro vytvoření kouřové sekce.  

U otevíracích teplot 57 a 68 °C není pravidlem, že nejdříve otevřenou první hlavicí je ta, která 

byla modelovaná v prostoru bez vytvořené zábrany. Například u otevírací teploty 68 °C se jako 

poslední otevřela hlavice u zábrany s výškou 0,9 a 1,2 m a u otevírací teploty 57 °C šlo o případy, 

kdy byla navržena zábrana 0,3 a 1,2 m. Maximální rozdíly u otevření první hlavice u otevíracích 

teplot 57 a 68 °C se pohybují okolo pouhých 5 sekund.  

Čas dosažení otevření úplně všech umístěných sprinklerových hlavic a zároveň v otevření 

hlavice číslo 11 je nejvyšší u zcela otevřeného prostoru bez vytvořené zábrany. Můžeme tak tento 
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případ uvažovat za nejvíce nepříznivou situaci, tedy případ, kdy je hlavice nejdále od ohniska 

požáru a jde o prostor bez navržené zábrany pro šíření kouře do zbylého prostoru.  

Na obr. 41, obr. 42, obr. 43 a obr. 44 jsou znázorněny průběhy teplot 20 cm pod stropem 

v modelovaném prostoru bez navržených zábran a se zábranami výšky 1,2 m. Stupnice mají 

maximum podobné, takže barevné škály si v podstatě odpovídají. Je vidět, že zábrany pomáhají 

tomu, aby se v oblasti zahřívala celá plocha, ale rozdíl je zřejmý nejdříve po 1. minutě požáru, 

předtím jsou rozdíly minimální. K otevření sprinklerových hlavic s otevírací teplotou 57 a 68 °C 

dojde dříve, a tedy nemá tato úprava žádný případně velmi malý vliv na včasnější detekci. 

 

      

obr. 41 – Srovnání rozložení teploty v čase 30 s od začátku požáru. 
 

      

obr. 42 – Srovnání rozložení teploty v čase 60 s od začátku požáru. 

Výška zábrany – 0,0 m  Výška zábrany – 1,2 m  

Výška zábrany – 0,0 m  Výška zábrany – 1,2 m  
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obr. 43 – Srovnání rozložení teploty v čase 75 s od začátku požáru. 
 

      

obr. 44 – Srovnání rozložení teploty v čase 100 s od začátku požáru. 
 

9.7.3. Podmínka 3 – vliv různých křivek požáru 

V této podmínce byl řešen vliv změny vstupní křivky HRR, která simuluje požár osobního 

automobilu, na rychlost otevření sprinklerové hlavice, tedy dosažení otevírací teploty v místě, kde 

by se sprinklerová hlavice nacházela. Světlá výška byla pro všechny křivky 3,0 m a sprinklerové 

hlavice byly umístěny 20 cm pod stropem. Ostatní hodnoty zůstaly stejné jako u předchozích 

modelů.  

Celkem bylo modelováno šest různých případů, které zahrnují dva osobní automobily 

s konvenčními palivy a čtyři osobní automobily EV nebo PHEV. Použité křivky jsou podrobněji 

popsány a vykresleny v kapitole 8.3.2. Křivky se liší nejen jejich průběhem, ale také vrcholovou 

hodnotou.  

Výška zábrany – 0,0 m  Výška zábrany – 1,2 m  

Výška zábrany – 0,0 m  Výška zábrany – 1,2 m  
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Výsledné časy dosažení otevírací teploty u jednotlivých hlavic jsou znázorněny v tab. 15, 

která následuje. Čísla hlavic odpovídají rozložení znázorněnému na obr. 27. Modře je v tabulce 

znázorněna hlavice, která se otevře jako první, a červeně je znázorněna hlavice, která se otevře 

jako poslední. 

tab. 15 – Vliv HRR různých automobilů a umístění sprinklerové hlavice na čas detekce. 

Číslo 

hlavice 

Označení křivky HRR včetně maximální hodnoty 

A-EV 
 

A-ICEV B-EV B-ICEV C-PHEV D-PHEV 

6,0 MW 7,1 MW 6,9 MW 10,8 MW 6,0 MW 7,9 MW 

Otevírací teplota sprinklerové hlavice [°C] 

68 57 

07 

68 57 68 57 68 57 68 57 68 57 

Čas dosažení otevírací teploty sprinklerové hlavice [s] 

1 23,4 17,1 25,2 21,6 18,9 18,0 21,9 19,1 12,6 12,5 40,5 27,0 

2 12,6 11,7 18,0 18,0 13,5 13,5 11,9 8,6 9,2 8,9 24,3 18,9 

3 15,3 13,5 20,7 18,9 15,3 13,5 12,3 9,9 15,8 11,7 27,9 21,6 

4 27,9 19,8 26,1 24,3 40,5 22,5 36,2 29,9 34,4 27,9 54,9 32,4 

5 20,7 16,2 23,4 23,4 17,1 16,2 21,0 11,9 10,4 10,4 33,3 26,1 

6 21,6 18,9 27,9 24,3 21,6 18,9 21,3 19,4 18,3 10,8 37,8 25,2 

7 34,2 27,0 53,1 27,0 52,2 34,2 42,9 37,7 36,2 33,8 56,7 41,4 

8 28,8 22,5 37,8 26,1 51,3 31,5 32,0 23,3 30,5 22,4 56,7 37,8 

9 30,6 22,5 39,6 29,7 

7 

51,3 24,3 27,8 23,0 27,0 22,2 56,7 38,7 

10 32,4 21,6 45,0 27,9 48,6 24,3 35,4 27,3 32,6 24,5 57,6 45,0 

11 42,3 26,1 58,5 38,7 60,3 45,9 62,9 36,3 38,1 33,3 62,1 57,6 

 

Stejně jako v předchozích řešených podmínkách došlo nejprve k otevření sprinklerové hlavice 

číslo 2 (případně také hlavice číslo 3), která je modelována v blízkosti otevřeného bočního okna 

vedle místa řidiče. Jako poslední se otevřela ve většině případů hlavice číslo 11 a ve dvou 

případech se jako poslední otevřela hlavice číslo 7.  

Maximální rozdíl mezi otevřením hlavice u otevírací teploty 68 °C je 53,7 sekundy, kdy 

k prvnímu otevření dojde v čase 9,2 sekundy u křivky C-PHEV a k poslednímu otevření dojde 

v čase 62,9 sekundy u křivky automobilu s označením B-ICEV. U otevírací teploty 57 °C je tento 

rozdíl 49 sekund, přičemž nejdříve dojde k otevření u křivky B-ICEV a nejpozději dojde k otevření 

hlavice u automobilu označeného D-PHEV. 
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9.8. Přesnost řešeného příkladu 

V řešeném příkladu musíme počítat s určitými nepřesnostmi, které jsou ovlivněny omezenou 

znalostní vstupních parametrů, jako jsou materiály vyskytující se v osobních automobilech, jejich 

množství a tepelně-technické charakteristiky. Důležité pro získání co nejpřesnějších výsledků je 

správná volba nastavení modelu a využití vhodných vstupních parametrů. 

Vstupní parametry mohou velmi ovlivnit průběh simulovaného požáru osobního automobilu 

v programu FDS oproti předpokládanému požáru v reálné situaci. Hlavními parametry, které 

simulaci ovlivní, jsou volba hrubosti výpočetní sítě, míra zjednodušení geometrie vozidla 

a zjednodušení modelováním pouze převažujících materiálů. Osobní automobil má velmi složitou 

geometrii a v jeho konstrukci je využito velké množství různých materiálů s odlišnými tepelně-

technickými vlastnostmi. Modelování velmi věrné kopie osobního automobilu by bylo velmi 

náročné na výpočetní čas a výkon, z toho důvodu je potřeba využít již zmíněných zjednodušení. 

Průběh simulace může také hodně ovlivnit volba okolních podmínek, mezi které patří teplota, 

vlhkost a proudění vzduchu. 

Dalším ovlivňujícím parametrem je volba křivky HRR z dohledané velkorozměrové zkoušky, 

která zahrnovala vliv výkonu hořáku, který byl pomocí inženýrského posouzení odečten. Výběr 

vhodné křivky pro simulaci byl značně omezený, jelikož bylo dohledáno velmi málo požárních 

zkoušek novějších osobních automobilů s uvedenými výstupy.  

  



 

Diplomová práce  Kapitola 10: Závěr 

 

 

 

Stránka  |  67  

 

 

 

10 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit čtenáře s problematikou a riziky, které přináší technologický 

rozvoj v automobilové dopravě vzhledem k požární bezpečnosti a uzavřenému prostoru 

hromadné garáže.  

V roce 2021 byla do české legislativy zapracována směrnice Evropské unie, která výrazně 

podporuje elektromobilitu a výstavbu dobíjecích stanic. Na to zatím nejsou připraveny české 

normativní předpisy z hlediska požární bezpečnosti EV.  

V posledních letech proběhlo několik velkých požárů garáží, při kterých dochází k velkým 

ekonomickým škodám. Jelikož požár vozidel doprovází i velmi vysoké teploty, může dojít 

i k poškození stavební konstrukce a jejímu následnému kolapsu. Požáry vozidel jsou specifické 

rychlým zakouřením prostoru a výraznou kumulací tepla. Bez rychlé detekce požáru a spuštění 

hasicího systému je riziko rozšíření požáru na sousední automobily do příjezdu JPO velmi vysoké 

a je předpoklad, že jej nedokážou uhasit ani zamezit jeho šíření. Novější osobní automobily 

obsahují mnohem více plastů reprezentující více spalného tepla a lze předpokládat i větší 

zakouření prostoru, zároveň se jejich rozměry mírně zvětšují. 

Dochází k postupnému nárůstu využívání osobních automobilů s alternativními pohony, 

zejména jde o EV a v zahraničí roste zájem také o vozy na vodíkový pohon, které zatím v České 

republice využívané nejsou. Naopak zájem o vozidla na plynná paliva je stejný, jako v minulých 

letech nebo má dokonce charakter klesající. Celkově byl však v roce 2020 nárůst zájmu o vozy 

na alternativní pohon oproti předchozímu roku dokonce dvojnásobný. 

Velmi málo získaných studií a podkladů se věnuje chování a vývoji požáru EV v uzavřeném 

prostoru a případným postupům pro jeho hašení. I přesto je zřejmé, že riziko požáru 

v hromadných garážích se společně s vývojem nových technologií zvyšuje a vznikají i nové 

specifické a zatím nevyřešené požární scénáře. U plynných paliv se jedná zejména o riziko 

výbuchu nebo uvolnění plynu bezpečnostním ventilem a tím vzniku tryskových plamenů. Požár 

EV je specifický potřebou aplikovat velké množství vody na vnější stranu akumulátoru. Při 

poškození baterie může docházet k produkování tepla a tím i opětovnému zapálení vozu. Existují 

případy, kdy došlo k zapálení baterie i 22 hodin po uhašení požáru. Po požáru EV v uzavřeném 

prostoru musí být zajištěno jeho přemístění ven a zajištění chlazení nebo kontroly i během 

následujících hodin.  

V práci je sepsáno i několik velkorozměrových požárních zkoušek EV a PHEV. Ty byly 

srovnány s požárními zkouškami automobilů se spalovacím motorem a podle křivek HRR není 

zřejmý rozdíl, podle kterého by se dal specifikovat pohon automobilu.    

Poslední část se věnuje simulaci požáru osobního automobilu v hromadné garáži. Byl 

vytvořen zjednodušený model pouze výseku hromadné garáže se zjednodušeným modelem 

osobního automobilu. Pro výběr hrubosti výpočetní sítě byla provedena citlivostní analýza. 
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Následně byl zkoumán vliv umístění sprinklerové hlavice a dosažení otevírací teploty pro tři 

podmínky. První byl zkoumán vliv světlé výšky. V druhé podmínce došlo k uzavírání prostoru 

a vytváření kouřové zábrany. Poslední podmínka řeší, jak rozdílné budou časy otevření 

sprinklerových hlavic, pokud dojde ke změně křivky průběhu požáru osobního automobilu. Křivky 

znázorňovaly také různé typy pohonů, přičemž šlo o automobily konvenční a elektrické. 

Z modelovaného příkladu vychází, že čas detekce sprinklerovými hlavicemi s otevírací 

teplotou 57 a 68 °C je i při umístění sprinklerové hlavice 3,5 m od osobního automobilu pokaždé 

do 66 sekund. Nejrychlejší reakce hlavice pak je dokonce dříve než za 10 sekund. U druhé 

podmínky, kdy byl prostor uzavírán do kouřové sekce, je zřejmé, že to nemělo vliv při detekci 

hlavicemi s otevírací teplotou 57 a 68 °C, ale u hlavice s otevírací teplotou 79 °C je rozdíl mezi 

otevřením poslední hlavice 13,5 sekundy. V posledním případě u porovnání různých křivek 

požáru se otevření poslední hlavice v prostoru liší až o 20,6 sekundy. 

Pro ověření těchto výsledků by musely být provedeny velkorozměrové požární zkoušky těchto 

simulací. Případně by bylo nutné získat podrobnější data o materiálovém složení automobilu 

a tomu odpovídající požárně technické charakteristiky.  
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