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Agenda

1) Prostředky aktivní ochrany budov (bytových buněk)

2) Specifika dřevostaveb

3) Specifika vodních SHZ

4) Druhy vodních SHZ

5) Požárně bezpečnostní řešení

6) Klíčové parametry majetkové škody

7) Budoucnost v oblasti aktivních prostředků PO



Druhy dřevostaveb  a jejich 

specifika z hlediska ochrany

před požárem

Pro bydlení a ubytování

• Součást sídelních jednotek

• doba dojezdu JPO

• zdroje vody

• Cíl ochrany

• bezpečná evakuace osob

• uvedení požáru od kontrolu SHZ a 

následné uhašení JPO

• Dopady na společnost

• nahraditelné

• Normy PBS

Objekty památkové péče 

• Obvykle mimo oblast sídelních 

jednotek

• doba dojezdu JPO

• zdroje vody

• Cíl ochrany

• uhašení požáru-zachování 

kulturního dědictví

• Dopady na společnost

• nenahraditelné

• Unikátní PBŘ



Prostředky aktivní ochrany budov 

před požárem-obecně

⚫ EPS

⚫ PHP

⚫ Hadicové systémy

⚫ SHZ

⚫ Vodní

⚫ Plynová

⚫ ………..



Specifika vodních SHZ

• Nejúčinnější aktivní protipožární opatření pro 
ochranu majetku a osob-poslední záchranná 
brzda

• pokud jsou kvalitně navržena, namontovaná a 
udržovaná v trvale provozuschopném stavu

• Jediná účinná ochrana proti žhářství

• Podmínka účinnosti 

• odpovídající zásobování vodou

• Obvyklá deklarace je „uvedení požáru pod 
kontrolu“

• sprinklerová HZ - vždy

• mlhová HZ - obvykle



Specifika vodních SHZ

• Zajištění funkčnosti za mrazu

• Dopady na chráněné předměty

• škody hasicí vodou-vodovodní škody



Druh ochrany

vnější vnitřní



Druhy sprinklerových HZ

⚫ Sprinklerová SHZ podle VdS CEA 4001, NFPA 13 a FM

– nejvyšší stupeň ochrany majetku a osob     

⚫ Sprinklerová SHZ podle ČSN EN 12 845

– normativní úroveň ochrany majetku a osob v ČR 

⚫ Doplňková sprinklerová SHZ podle ČSN 730810+ ČSN 

EN 12845 (sprinklerová DHZ)

– ochrana nižší úrovně majetku a osob v ČR

– pro objekty PP obvykle neakceptovatelná

⚫ Sprinklerová SHZ podle NFPA 13R, NFPA 13D, prEN 16 

925 a VdS 2896 (ochrana Residential)

– pouze bezpečná evakuace osob

– pro objekty PP neakceptovatelná  



Zásobování vodou

⚫ Má zásadní význam pro hasicí schopnost vodních SHZ

⚫ Požadavky na zásobování vodou jsou různé úrovně s 
dopadem na spolehlivost  a hasicí schopnost

⚫ Veřejná vodovodní síť

⚫ Zásobní nádrže

⚫ s plným nebo redukovaným objemem

⚫ Nevyčerpatelné zdroje

⚫ Tlakové nádrže

⚫ Gravitační nádrže



Ochrana 

Residential





Mlhová SHZ

• Návrhový dokument-prEN 17972-1+část 2 až 17  verze 

2017

• Druhy -nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká

• Deklarace

• uvedení požáru pod kontrolu

• uhašení požáru

• Přednosti proti sprinklerové ochraně

• malé nádrže a potrubní rozvody, menší zásahy do interiéru

• Hasicí schopnost

• uzavřený prostor- min. jako u sprinklerové ochrany

• otevřený prostor- problematická



Mlhová HZ

POZOR

❑ Pro každou aplikaci musí mít výrobce  

zkušební protokol z ohńové zkoušky, 

manuál pro navrhování (DIOM) a 

dodržovat stanovené požadavky

❑ Pokud nelze aplikovat příslušnou 

zkoušku podle příloh 2 až 17 postupuje 

se podle přílohy A. 



Minimax-EconAqua

K=14

p= min 5 bar-16 bar

I= 1,9 mm/m2

+ 80 %



Sinorix H2O Jet



Lafetová proudnice na pulsní  hašení



Zásady požárně bezpečnostního 

řešení ochrany dřevostaveb PP

❑ Komplexní analýza podkladů a zkušeností 

❑ Statistika požárovosti

❑ Zahraniční zkušenosti

❑ Vstupní podmínky
❑ doba dojezdu JPO

❑ zdroje vody na lokalitě

❑ druh činnosti v chráněném objektu

❑ provozní podmínky-teplota, prašnost…

❑ cíl ochrany-vnější, vnitřní

❑ analýza možných zdrojů požáru s cílem jejich minimalizace -…….. 

❑ Návrh řešení 
❑ aktivní ochrana SHZ-druh SHZ a řešení vodních zdrojů

❑ detekce požáru a přenos signálu na místo se stálou obsluhou

❑ Monitorovací zařízení

❑ preventivní a režimová opatření



Zásady požárně bezpečnostního 

řešení ochrany dřevostaveb PP

❑ Realizace  

❑ Výběr kvalitního výrobce (dodavatele) PBZ

❑ Kritérium nejnižší cen-cesta do pekel

❑ Přejímka třetí nezávislou osobou-…….. 

❑ Provoz
❑ Zajištění trvalé provozuschopnosti instalovaných PBZ

❑ Průběžná kontrola plnění preventivních opatření



Klíčové parametry majetkové škody  

❑ Doba dojezdu JPO

❑ délka trasy, přenos signálu požární poplach na JPO,  

….

❑ Pravděpodobnost vzniku požáru

❑ důsledné preventivní kontroly

❑ průběžné monitorování stavů-termovize, CCTV……..

❑ režimová opatření

❑ minimalizace potencionálních ohnisek požáru

❑ Spolehlivost zásobování vodou

❑ druh zásobování vodou

Předpokládá se kvalitně navržené a trvale 

provozuschopné SHZ  a další PBZ (RePS, ZDPP….)



TŘÍDA



Požární riziko (potenciál škody)



Budoucnost

❑ Systém SMART

❑ sprinkler +kombinovaný hlásič požáru 

❑ najde ohnisko a cíleně aktivuje příslušné výstřikové 

koncovky

❑ vnitřní ochrana požárního úseku

❑ Inteligentní lafetové proudnice

❑ automaticky naváděné na ohnisko požáru  

❑ vnější ochrana objektu



Memento

„Bylo by dobré se poučit z norských 

zkušeností, neboť ne všechna řešení 

v oblasti požární ochrany se v praxi 

osvědčila. Bylo by zbytečné opakovat 

stejné chyby, pokud již před námi někdo 

určitá řešení vyzkoušel a ukázala se jako 

zcela nevhodná“

Ing. Machandr GŘ HZS MV ČR


