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Požáry historických budov 
Alexandrijská knihovna v Egyptě 

 



Dóžecí palác v Benátkách 
 



Divadlo Globe v Londýně 
 



Velké divadlo v Moskvě 
 



Semperova opera v Drážďanech 
 



Národní divadlo v Praze 
 



Ringtheater ve Vídni 
 



Irokézské divadlo v Chicagu 
 



Katedrála Notre-Dame v Remeši 
 



Říšský sněm v Berlíně 
 



Velké divadlo v Ženevě 
 



Veletržní palác v Praze 
 



Národní knihovna v Sarajevu 
 



Sloupový kostel Fantoft u Bergenu 
 



Zámek Windsor 
 



Hofburg ve Vídni 
 



Gran Teatre del Liceu v Barceloně 
 



Zámek Lunéville u Nancy 
 



Kostel Božího těla v Gútech 
 



Hrad Krásna Hôrka u Rožnavy 
 



NKP Libušín 
 



Národní muzeum v Riu de Janeiro 
 



Katedrála Notre-Dame v Paříži 
 



Elektrická požární signalizace  
a  

základní druhy stabilních hasicích 
zařízení 

 



Ochrana proti požáru 
 

Elektrická požární signalizace (EPS) 
 
Funkce: 

•   technologické zařízení, které řeší ochranu objektů a  
     v souvislosti s tím i sbírkových předmětů ze fondů v nich  
     uložených před ničivými účinky požáru, a to   
     prostřednictvím jeho včasné identifikace a případně i  
     přesné lokalizace.  



Elektrická požární signalizace (EPS) 
 
Složení 
• detektory,  
• ústředna EPS   
• koncové zařízení, které informuje 

uživatele nebo Hasičský záchranný sbor 
ČR (HZS), případně oba zároveň, o vzniku 
požáru.  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Hlásiče teplot 
• Bodové detektory teplot  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Hlásiče teplot 
• Lineární detektory teplot 
 

Instalace lineárního detektoru na 
sloupovém kostele Borgund 
v Norsku  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
• Optické detektory kouře  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
• Duální a multisenzorové detektory  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
• Ionizační detektory kouře 



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Nasávací (aspirační) detektory kouře 



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Lineární optické detektory kouře  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Detekční videosystémy  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Detektory vyzařování 
plamene  



 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bezdrátové detektory  
Schéma fungování 
bezdrátového systému Swing 
– multisenzorové hlásiče jsou 
přijímači a vysílači zároveň, 
smyčka vedoucí k bráně 
(gateway) může být tvořena 
sítí libovolných hlásičů ve 
vzájemném dosahu  



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 

Typy stabilních hasicích zařízení 
• na bázi vody 
• vodní mlhy 
• inertních plynů 
• halonových alternativ 
• prášku  
• vodních emulzí  
• na bázi redukce kyslíku 



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Sprinklerové systémy  
• systémy suchého potrubí,  
• systémy mokrého potrubí  
• systémy suchého potrubí 
s předstihovým systémem  



 

Stabilní hasicí systémy (SHZ) 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Sprinklerové systémy  
 
 

 

Schéma systému suchého a mokrého 
potrubí  

 
Vysvětlivky: 1 – nádrž na vodu, 2 – čerpací 
zařízení, 3 – mokrá ventilová hadice, 4 – suchá 
ventilová hadice, 5 – tlaková nádoba  



 
Stabilní hasicí systémy (SHZ) 

 Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Sprinklerové systémy  

Naprostá většina případů nefunkčnosti 
nebo samovolného  
spuštění sprinklerů byla zapříčiněna 
selháním lidského faktoru 
Pouze v 7 % selhání nebo špatné funkce 
systému byla příčinou závada 
sprinkleru. 

 



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Sprinklerové systémy  

 

 



 

Stabilní hasicí systémy (SHZ) 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Systémy na bázi vodní mlhy  
 

• vysokotlaké (pracují s tlaky 9-12 MPa)  

• nízkotlaké (tlaky menší než 1,25 MPa) 

 

 
 
Schéma vysokotlakého SHZ na bázi vodní mlhy s pilotní řídící lahví  

 

 



 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

 Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
 
 

 

 Systémy na bázi vodní mlhy 
- vysokotlaké 



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
 
 

 

 

Systémy na bázi vodní mlhy - 
nízkokotlaké 



 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 
  
 
 

 

 

• Systémy na bázi 
halonových alternativ  

•  Systémy na bázi 
inertních plynů  

 



 

 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

 
 

Systémy na bázi halonových alternativ  
• FM 200 (heptafluorpropan)  
•NOVEC 1230 (dodekafluor-2 methylpentan-3-on).  
Fyzikální způsob hašení  
• tepelnou cestou, kdy je z plamene odčerpáváno teplo a dochází ke snižování rychlosti 
reakce plamene s palivem a tím ke zpomalení nebo zastavení spalovacího procesu, 
zřeďováním, kdy je hasicím plynem zpomalována reakce snížením koncentrace kyslíku, 
potřebného pro hoření. 
Chemický způsob hašení  
• halogenové radikály vznikající při tepelném rozkladu hasiva reagují s aktivními 
vodíkovými, hydroxylovými a kyslíkovými radikály. Snížení koncentrace těchto aktivních 
radikálů nezbytných pro spalování způsobuje jeho zpomalování a posléze i zastavení. 
 

 

 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 



 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 

Systémy na bázi inertních plynů  
• hašení požáru za použití inertního plynu (dusík, 
inergen, argon…), 
• snížením koncentrace kyslíku pod 13 % inertizací 
hypoxickým vzduchem. 

 

 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 



 

 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

 
 

Systémy na bázi inertních plynů - Stabilní hasicí zařízení na bázi dusíku  
• do místnosti, kde požár vznikl, je z tlakových lahví (pod tlakem 20-30 
MPa) potrubím s hubicemi rychle napuštěn dusík, který sníží koncentraci 
kyslíku ve vzduchu pod hranici 13 % 

 

 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 



 

 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

 
 

Systémy na bázi inertních plynů - Stabilní 
systémy na bázi Inergenu  

 
• Inergen je směs 52 % dusíku, 40 % argonu 
a 8 % oxidu uhličitého.   
• Systémy na bázi Inergenu pracují 
obdobně jako systémy na bázi dusíku  
 

 

 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 



 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 

Systémy na bázi inertních plynů - 
Inertizace hypoxickým vzduchem  

• způsob ochrany je založen na trvalém 
snížení obsahu kyslíku ve střeženém 
uzavřeném prostoru na 13-15 % 

 

 

Ukázka systému pro sklad 

 1 Chráněné území; 2 Vstupní potrubí dusíku 3 Provozní zóna 4Generování dusíku; 5 Ovládací 
panel OxyControl; 6 Alarmy; 7 OXY • Snímač kyslíku SENS®; 8 TITANUS® systém detekce kouře 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 



Příklady použití stabilních 
hasicích zařízení v muzeích v ČR 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



Centrální depozitář UpM 
 

Nízkoenergetická budova 
Systém SHZ Inergen 

 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



České muzeum hudby (NM) 

 

Systém SHZ FM 200 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



Prácheňské muzeum v Písku 

 

Systém SHZ FM 200 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



Oblastní galerie Liberec 
Budova Lázní 

 

HFC227ea 
 (fluorovaný uhlovodík) 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



Centrální depozitář Moravské galerie v Brně 
 

Systém SHZ FM 200 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



Depozitář NTM v Čelákovicích 
 

Plynový HZS 
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



• Ochrana proti požáru jsou nejen instalovaná zařízení a vnitřní 
směrnice, ale neustálý proces jejich zdokonalování 

• Ochrana proti požáru předpokládá multidisciplinární přístup všech 
zaměstnanců muzea, zásahových jednotek a veřejné správy 

• Ochrana proti požáru je kombinací konstrukčních, organizačních a 
technických opatření  

• Ochrana proti požáru je kombinací prevence a prostředků k 
omezení následků 

• Ochrana proti požáru je věcí nás všech 

Závěry 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 



 

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na 
další pokračování našeho cyklu. 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 


