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Stabilní hasicí zařízení – řešení sprinklerových systémů 

Hasicí zařízení lze rozdělit dle velikosti zásobní nádrže: 

- stabilní hasicí zařízení (SHZ) – zásobní nádrž navržena na plný objem (tj. využitelný objem 
nádrže je rovný nebo větší než nejmenší požadovaný) 

- doplňkové hasicí zařízení (DHZ) – zásobní nádrž navržena na redukovaný objem 

- polostabilní hasicí zařízení (PHZ) – zásobní nádrž navržena není, voda dodána cisternovou 
automobilovou stříkačkou (CAS) až po příjezdu jednotek požární ochrany na místo  

 

 

Obr. 1 Sprinklerový systém, upraveno dle [1] 
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Druhy soustav 

- Mokrá – trvale naplněna vodou pod tlakem (před i za řídicím ventilem) 

- Suchá – za řídicím ventilem natlakována vzduchem nebo inertním plynem, před 
řídicím ventilem je natlakována vodou 

- Smíšená – smíšený řídicí ventil, v zimě se chová jako suchá soustava, v ostatním 
období jako mokrá 

- Předstihová – A – suchá soustava, která je uvedena v činnost samočinným detekčním 
zařízením, nikoliv otevřením sprinklerů, soustava někdy nazývána též jako zaplavovací 
tzv. deluge 

- Předstihová – B - suchá soustava, která je uvedena v činnost buď samočinným 
detekčním zařízením nebo činností sprinklerů 

 

 

- veřejná vodovodní síť – musí být souhlas provozovatele 

- zásobní nádrž – nejčastěji používáno, proto dále řešena jen tato možnost 

- nevyčerpatelný zdroj 

- tlaková nádrž 

 

Zásobní nádrž 

Kolem sacího potrubí v zásobní nádrži musí být volný prostor, aby nedocházelo k tvorbě vírů 
a nasávání vzduchu do systému. Proto rozlišujeme využitelný objem nádrže (na obr. 2 a 3 
šrafovaná oblast), který musí být zvětšen o prostor pro sání příp. sací jímku. Vzdálenosti 
sacího potrubí od nízké hladiny vody a od dna jímky závisí na průměru sacího potrubí a 
použití/nepoužití protivířivé desky. Pokud jsou použity protivířivé desky, můžeme uvažovat 
pokles hladiny až na 0,1 m nad horní hranu nasávacího potrubí. 

 

 
Obr. 2 Nádrž bez jímky [2] 

 

 
Obr. 3 Nádrž s jímkou [2] 
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Z hlediska návrhu velikosti zásobní nádrže, lze použít 2 přístupy: 

Předem vypočítané potrubí  

– nejmenší využitelný objem nádrže se určí dle tabulek uvedených v ČSN EN 12845 
(minimální objem nádrže je dán třídou nebezpečí a výškou nejvýše umístěného sprinkleru 
nad nejníže umístěným sprinklerem, u vysokého nebezpečí intenzitou dodávky vody a typem 
soustavy – mokrá/suchá) 

Úplně vypočítané potrubí 

- využitelný objem nádrže se určí dle výpočtu – součin max. požadovaného průtoku x doba  

  činnosti 

 

V systémech SHZ realizovaných v Evropě (dle ČSN EN 12845 a VdS 4001) se používá 
především horizontální odstředivé čerpadlo. 

 

 
Obr. 4 Princip odstředivého čerpadla [3] 

 
Obr. 5 Odstředivé čerpadlo propojené s elektromotorem [4] 

 

 

 
 

 
 

Obr. 6 Odstředivé čerpadlo 
s elektromotorem [5] 

 
 

Obr. 7 Odstředivé čerpadlo e dieslovým 
motorem [5] 
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Jestliže je navrženo jednoduché zásobování vodou se zvýšenou spolehlivostí nebo zdvojené 
zásobování vodou, pak maximíálně 1 čerpadlo může být poháněno elektromotorem. 

 

Sací podmínky 

- čerpadlo v nátokové dispozici (pozitivní sání) 

- čerpadlo v podtlakové dispozici (negativní sání) 

 

Horizontální odstředivé čerpadlo – v nátokové dispozici 

- průměr potrubí min. 65 mm 

- max. rychlost v sacím potrubí 1,8 m/s (při max. požad. průtoku) 

- min. 2/3 objemu nádrže jsou nad úrovní osy čerpadla 

- osa čerpadla není výše než 2 m nad nízkou hladinou vody sací nádrže 

 

Obr. 8 Čerpadlo v nátokové dispozici [4] 

 

Obr. 9 Detail sacího a výtlačného potrubí [4] 
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Horizontální odstředivé čerpadlo – v podtlakové dispozici 

- průměr potrubí min. 80 mm 

- max. rychlost v potrubí 1,5 m/s (při max. požad. průtoku) 

- výška od nízké hladiny vody k ose čerpadla nesmí být větší než 3,2 m 

- čerpadlo musí mít automatické zavodňovací zařízení 

 

 

Obr. 10 Čerpadlo v podtlakové dispozici [4] 

 

Obr. 11 Detail sacího a výtlačného potrubí [4] 

 

 

skládá se z: 

 - nádrže  

 - propojovacího potrubí 
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Nádrž musí být umístěna výše než je čerpadlo. Potrubí klesá od nádrže k výtlačné straně čerpadla a 
je opatřeno zpětnou klapkou. Minimální objem zaplavovací nádrže závisí na třídě nebezpečí. Velikost 
zaplavovací nádrže závisí na třídě nebezpečí dle tab. 1. 

Tab. 1 Minimální objem zaplavovací nádrže 

Třída nebezpečí Minimálmní objem 
mádrže (l) 

Min. dimenze zavodňovacího 
potrubí (mm) 

LH 100 25 
OH, HHP, HHS 500 50 

 

 

 

Obr. 12 Schéma sprinklerového systému se zavodňovacím (zaplavovacím) zařízení  [6] 

 

 

- Instalovat vždy 

- slouží k zabránění zbytečného startování hlavních čerpadel 

- slouží k udržování tlaku v systému 

- musí být takové velikosti, aby nebylo schopné zajistit dostatečný tlak a průtok pro jeden otevřený 
sprinkler a tím by zabránilo spuštění  hlavního čerpadla 

- pokud instalováno s negativním sání, musí být sací potrubí a armatury nezávislé na potrubí hlavního 
čerpadla 
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Obr. 13 Doplňovací čerpadlo  [7] 

 
Obr. 14 Sestava čerapdel SHZ [8] 

 

Příklad sestavy doplňovacího čerpadla (Jockey pump) vlevo, odstředivého čerpadlo s elektrickým 
pohonem  (uprostřed) a odstředivého čerpadlo s dieslovým pohonem (vpravo) je na obr. 1. 

Princip funkce hlavního a doplňovacího čerpadla je znázorněn na obr. 15. 

 

Obr. 15 Zapojení čerpadel do systému SHZ [9], upraveno 

 

Srdcem celého systému je ventilová stanice s řídicím ventilem.   

 

Obr. 16 Ventilová stanice [10] 
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Předem vypočítané potrubí  

– dimenze potrubí se určí dle tabulek v závislosti na: 

-  třídě nebezpečí 

- uspořádání 

- maximálním počtu napájených sprinklerů v účinné/návrhové ploše 

Úplně vypočítané potrubí 

- dimenze potrubí se určí podrobným hydraulickým výpočtem  

 

 

Sprinklerové hlavice lze rozdělit podle typu teplocitlivého prvku, na sprinklerové hlavice se 
skleněnou baňkou a sprinklerové hlavice s tavnou pojistkou. Na obr. 1 jsou znázorněny oba 
typy sprinklerových hlavic. Po prasknutí skleněné či tavné pojistky vypadává těsnící kuželka a 
voda začíná proudit tělesem hlavice. Na výstupu z tělesa hlavice se jedná o kompaktní proud, 
který naráží na tříštič a vytváří specifický sprchový proud, který odpovídá výstřikové 
charakteristice. 

 

Obr. 17 Sprinklerové hlavice [11] 

Sprinklerové hlavice 

- dle výstřikové charakteristiky 

- dle montážní polohy 

- dle průtoku 

- dle otvírací teploty 

- dle tepelné odezvy 
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Sprinklerové hlavice dle výstřikové charakteristiky  

- závisí na kci tříštiče 

Normální – C (conventional) 

-výstřikový proud, kde 40 až 60 % směřuje nad hlavici 

- vhodné pro ochranu i stropní kce 

Sprejová – S (spray) 

- výstřikový proud má tvar paraboloidu (80 až 100 % směřuje dolu) 

Stranová W (sidewall) 

- výstřikový proud má tvar poloviny paraboloidu 

 

Obr. 18 Výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic [12] 

 

Sprinklerové hlavice dle montážní polohy:  

- Stropní sprinkler 

 
 
 
 
 
 

Obr. 19 Stojatý [13] 

 
 
 
 
 
 

Obr. 20 Závěsný  [13] 

 
 
 
 
 
 
Obr. 21 Závěsný zapuštěný  [13] 

 

      - Stěnový sprinkler 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 Vodorovný na stěnu [13] 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23 Svislý na stěnu [13] 
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Sprinklerové hlavice dle průtoku 

Průtok sprinkleru Q je závislý na průměru otvoru a tlaku  

před sprinklerem. 

𝑄 = 𝐾.√𝑃 

kde 

Q je průtok (l/min), P je tlak (bar), K je  K faktor – součinitel výstřiku (l.min-1. bar -1/2) 

 

Volba K faktoru závisí na třídě nebezpečí, kde je hlavice použita. Volí se dle tabulky 1. 

Tab. 1 Přehled typu sprinklerových hlavic a K faktoru dle třídy nebezpečí [2] 

 

Sprinklerové hlavice dle otvírací teploty 

Tab. 1 Označení skleněných a tavných pojistek 
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Sprinklerové hlavice dle tepelné odezvy (RTI – response time index) 

- Rychlá (vysoce citlivá - QR) s RTI: RTI < 50  (průměr baňky 3 mm) 

- Speciální s RTI: 80 < RTI > 50(průměr baňky 4 mm) 

- Standardní A s RTI: 200 > RTI > 80 (průměr baňky 5 mm) 

- Standardní B s RTI: 400 > RTI > 200 (průměr baňky 6 mm) 

RTI - zohledňuje rychlost proudících plynů, reakční čas otevření sprinkleru ve zkušebním 
kanálu, otevírací teplotu a teplotu prostředí, ovlivněno i přestupem tepla do tělesa 
sprinkleru, potrubí a vody. 

 

Obr. 24 Hlavice s rychlou odezvou (vlevo), se standardní odezvou (vpravo) [14] 

 

Sprinklerové hlavice a jejich ochrana 

- chránič s krytem  

– tepelně citlivý prvek musí být chráněn proti sprchovému proudu z výše položených 
sprinklerů, které by se mohly aktivovat dřív, aby nedošlo k nechtěnému ochlazení 
teplocitlivého prvku 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 25 Chránič s krytem na stojaté hlavici [15] 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 Chránič s krytem na závěsné hlavici [15] 
 

 

 kryt 

- ochrana tam, kde hrozí mechanické poškození 
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Obr. 27 Kryt na stranovém sprinkleru [16] 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28 Kryt na stropním sprinkleru [17] 
 

Sprinklerová rozeta 

–   plech zakrývající mezeru kolem dříku nebo tělesa sprinkleru procházejícího stropním 
podhledem a stropem 

- Jednodílná (složitější montáž) 

- Dvoudílná (dnes častěji, snadnější montáž) 

 

Obr. 29 Sprinkler s rozetou 

 

Obr. 30 Sprinklerová dvoudílná rozeta 

 

Sprinklerové hlavice – rozmístění 

Maximální vzdálenosti S a D mezi sprinklery se liší v závislosti na třídě nebezpečí provozu (LH, 
OH, HH) a druhu uspořádání.  
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Obr. 31 Rozmístění sprinklerových hlavic [2] 

šachovnicové uspořádání – sprinklery jsou posunuty o půl rozteče 

 

Sprinklerové hlavice – rozmístění 

Maximální vzdálenosti S a D mezi sprinklery  

 

Sprinklerové hlavice  

– umístění vzhledem ke stavebním kcím 

Max. vzdálenost sprinklerů od stěn a příček, musí být nejmenší vzdálenost z tohoto seznamu: 

- 2 m pro standardní uspořádání 

- 2,3 m pro šachovnicové uspořádání 

- 1,5 m u střech nebo stropů s odkrytými nosníky 

- 1,5 m tam, kde vnější stěny jsou z hořlavých materiálů 

- 1,5 m tam, kde jsou vnější stěny z kovu s hořlavými obklady, nebo bez hořlavých obkladů 
nebo bez izolačních materiálů 

- poloviční maximální vzdálenosti podle tabulky z normy (viz předchozí slide) 
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Ukázka zakreslení sprinklerového SHZ 
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