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Prezentace 
 

 Hrozby 
 Bezpečnostní systém muzea 
 Elektronické prostředky ochrany muzea  
 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (EZS)  
 Case Study – Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí 

muzea/galerie (NG v Praze) 
 Elektrická požární signalizace 
 Stabilní hasicí zařízení 
 Case Study – norské město Røros, UNESCO site 
 Diskuse 



Občanské nepokoje/vandalismus 



Organizovaný zločin 



Globální změny klimatu 



Teroristické útoky 



Válečné konflikty a náboženský 
fanatismus 

http://monumentsofmosul.com 

http://theartnewspaper.com/news/news/first-cultural-destruction-
trial-opens-at-the-hague-s-international-criminal-court/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Orientální ústav AV ČR sdělil, že monitoruje stav památek v iráckém Mosúlu; záznamy lze sledovat na http://monumentsofmosul.com/Haagský tribunál otevřel první kauzu k ničení kulturního dědictví: z válečného zločinu je obžalován  Ahmad al-Faqi al-Mahdi  (původně učitel), který nařídil razii v 9 mauzoleích a v mešitě Sidi Yahia z 15. stol. v Timbuktu … http://theartnewspaper.com/news/news/first-cultural-destruction-trial-opens-at-the-ha gue-s-international-criminal-court/

http://monumentsofmosul.com/


BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dopady kvalitně zpracované bezpečnostní strategie a moderních bezpečnostních systémů muzea mnohonásobně překračují pouhé zákonem a metodikou MK ČR předepsané zabezpečení sbírek proti krádeži, požáru či jiným vlivům prostředí. Správně nastavené bezpečnostní principy úzce souvisí s profesionalitou muzea jako specializované odborné instituce a mají vliv i vnímání muzea jinými partnerskými institucemi doma i v zahraničí, ale i veřejností a potencionálními sponzory. 



Dynamické pojetí bezpečnostního 
systému 
 

Cyklus budování bezpečnostního systému 
 

Plánovací fáze –  
návrhy eliminace rizik 

Implementační fáze –  
realizace opatření ke snížení rizik 

Analytická fáze - 
Identifikace hrozeb  

a analýza rizik 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vedle obsahu bezpečnostního systému jako souboru konstrukčních, organizačních a technických opatření je třeba chápat jeho úroveň jako proměnnou v čase – tedy uchopit bezpečnostní systém jako neustálý proces, kde se mění jeho základní proměnná – bezpečnost instituce v závislosti na čase. V tomto dynamickém pojetí bezpečnosti vždy postupujeme od identifikace hrozeb a analýzy rizik k návrhům na jejich eliminaci a k následné implementaci těchto opatření. A znovu a neustále. Jiná bude bezpečnost sbírek v dobách míru, jiná v dobách války. Jiná v dobách ekonomické stability, jiná v době ekonomické krize a sociálního pnutí. Ale nemusíme chodit do extrémních poloh, jiná bezpečnostní situace je při běžném provozu muzea a jiná při muzejní noci (krádež předmětu z expozice Národní galerie v Praze při loňském ročníku Festivalu muzejních nocí budiž příkladem). Pochopení bezpečnostního systému jako neustále se vyvíjejícího procesu je nutnou podmínkou pro jeho správnou funkci. 



Bezpečnostní systém muzea 
Základní koncept 

  

    

Předvádějící
Poznámky prezentace
Bezpečnostní systém muzea je vždy tvořen kombinací tří základních opatření - konstrukčních, organizačních a technických. Koncept zabezpečení – bezpečnostní systémOpatření konstrukční – stavební materiál budovy a interiérů, krytiny střech, oplocení, mříže, žaluzie, bezpečnostní a požáru odolné dveře, okna a ostatní ochrana vnitřního a vnějšího perimetruOpatření technická – poplachový tísňový a zabezpečovací systém, uzavřený televizní okruh, elektronická kontrola vstupu, informační a komunikační systémOpatření organizační – organizace strážní a dozorčí služby, havarijní plán, depozitární  řád, návštěvní řád expozic a výstav, směrnice k povolování vstupů do objektů organizace (mimo expozičních prostor v otevírací době), pravidla provozu bezpečnostních signalizací, evakuační plán, operativní karty objektů. 



Základní definice 

 Bezpečnost muzea je okamžitá hodnota 
schopnosti muzea k plnění jedné z jeho základních 
funkcí, tj. ochrany zaměstnanců, návštěvníků, 
sbírek muzejní povahy, ostatního movitého i 
nemovitého majetku a své dobré pověsti. 

 Riziko je vyjádření četnosti a dopadu mimořádné 
události ohrožující sbírkové předměty. 

 Analýza rizik je proces identifikace míry a četnosti 
ohrožení organizace (jejich zaměstnanců, 
návštěvníků, sbírek muzejní povahy, ostatního 
movitého i nemovitého majetku i pověsti 
organizace).  
 



Základní definice 

 Akceptovatelným rizikem je taková míra a 
četnost určitého ohrožení, která nezpůsobí 
organizaci významnou ztrátu (např. 
poškození sbírkového předmětu, újmu na 
zdraví apod.). Míru akceptace rizika, tedy i 
ztráty, určuje každá organizace sama 
v souladu s právním řádem České republiky 
a dobrými mravy. 

 Bezpečnostní politika definuje na základě 
analýzy rizik požadovanou úroveň 
bezpečnosti muzea (míru akceptace rizik). 



Základní definice 

 Bezpečnostní plán je souhrn plánovaných činností, 
směřujících ke zvýšení odolnosti organizace proti 
různým druhům ohrožení (bezpečnosti muzea) na 
požadovanou úroveň, s určením priorit řešení. 

 Bezpečnostní systém muzea je souhrn všech 
technických prostředků a organizačních opatření, 
jejichž cílem je zajištění bezpečnosti muzea na 
požadované úrovni. 

 Bezpečnostní management muzea je souhrn 
všech řídících nástrojů, opatření a procedur, 
ovlivňující úroveň bezpečnosti muzea. 

 



 

Budování bezpečnostního systému – přípravná 
fáze 
 
 Základní analýza 
 Identifikace hrozeb 
 Analýza rizik 
 Stanovení bezpečnostní politiky organizace – míra akceptace 

rizik 
Bezpečnostní plán muzea 
 Stanovení hrozeb a akceptace rizik pro jednotlivé objekty i 

jejich vnitřní prostory 
 Návrh zabezpečení různých typů muzejních prostor a objektů 

(omezení a doporučení výběru prostředků realizace 
bezpečnostního systému) 

Zpracování zadávací dokumentace 
 



 

Budování bezpečnostního systému – přípravná 
fáze 
 
 
 Optimalizace výběru bezpečnostních technologií z 

hlediska investičního i provozního 
 Nastavení výhodných smluvních vztahů 
 Rozdělení odpovědnosti členů týmu pro realizační 

fázi 
Připravenost k zahájení realizační fáze 



Elektronické prostředky ochrany 
muzea 

• monitorovací a regulační systémy prostředí uložení předmětů 

• zabezpečení předmětů proti vloupání a krádežím prostým (z 
expozic) 

• systémy sledování pohybu a chování návštěvníků a 
zaměstnanců (kamerové systémy) 

• systémy kontroly vstupu 

• elektrická požární signalizace 

• stabilní hasicí zařízení 



Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy (EZS) 

•Čidlo PZTS - Zařízení reagující na jevy související 
s narušením střeženého objektu nebo prostoru nebo 
s nežádoucí manipulací se střeženým předmětem vytvořením 
předem určeného výstupního signálu. 

•Tísňový hlásič PZTS - Zařízení určené k manuálnímu 
vyhlášení poplachu osobami, které jsou obeznámeny s jeho 
použitím. 

•Ústředna EZS - zařízení určené k příjmu a vyhodnocení 
výstupních elektrických signálů čidel nebo tísňových hlásičů a 
k vytvoření signálu o narušení 

•Signalizační zařízení PZTS - Zařízení, které opticky a 
akusticky nebo jen opticky, popř. jen akusticky signalizuje 
výstupní informace ústředny 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vývoj poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů – PZTS (dříve elektrická zabezpečovací signalizace) v posledních deseti letech směřoval zejména k integraci funkcí, ke spojení různých druhů detekce, miniaturizaci jejích jednotlivých prvků a zároveň ke zvyšování spolehlivosti jejího provozu. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve nazývaný Elektrická  zabezpečovací signalizace (EZS) je určen především k včasné detekci přítomnosti nebo pokusu o neoprávněné vniknutí narušitele do střeženého prostoru, ochraně předmětů a přivolání pomoci v případě tísně. Je zároveň určen k signalizaci poplachových stavů do místa s trvalou ostrahou. 



Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy (EZS) 

• Tablo obsluhy PZTS - zařízení, které poskytuje informaci o 
místě poplachu, případně další informace navazující na provoz 
zařízení EZS 

• Pult centralizované ochrany (PCO) - zařízení, které 
umožňuje přenos i vyhodnocení signalizace narušení ze 
zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení  

• Monitorovací centrum - člověkem na dálku obsluhované 
centrum, kterým je monitorován jeden nebo více poplachových 
přenosových systémů  

• Poplachový přenosový systém - zařízení a síť používané 
pro přenos informací, týkající se stavů jednoho nebo více PZTS 
do jednoho nebo více PCO 



Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Čidla a tísňové hlásiče PZTS 
 

Podle využití: 

• Čidla pro střežení prostoru a pláště budov 

• Čidla pro předmětovou ochranu v expozicích 

Podle typu detekce můžeme tato čidla rozdělit  

• infračervená,  

• mikrovlnná,  

• ultrazvuková,  

• magnetická,  

• tlaková,  

• kombinovaná 

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Čidla elektrické zabezpečovací signalizace střeží prostor i plášť budovy. Zejména se jedná o senzory určené pro vnitřní použití, ale existují i varianty střežící plášť budovy zvenčí. Zvláštní kapitoly při ochraně muzeí tvoří čidla pro předmětovou ochranu v expozicích. Podle typu detekce můžeme tato čidla rozdělit infračervená, mikrovlnná, ultrazvuková, magnetická, tlaková, příp. kombinovaná 



Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Čidla 
a tísňové hlásiče PZTS 
 

Kombinovaný nástěnný detektor Matchtec s antimaskingem – 
širokoúhlý  (Siemens Building Technologies) 



 
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Čidla a 
tísňové hlásiče PZTS - prostorová ochrana 

Stropní pasivní infračervený detektor IR261 s pokrytím 360° 
(Siemens Building Technologies) 



 
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Čidla a tísňové hlásiče PZTS – předmětová 
ochrana 
 

Detektor Michelangelo v bezdrátovém provedení - k 
individuálnímu střežení volně umístěných uměleckých předmětů 
v expozicích (3S Sedlák, s.r.o.) 
 



 
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Čidla a tísňové hlásiče PZTS – předmětová 
ochrana 
 

Vibračně-magnetický snímač s akcelerometrem pro střežení a 
evidenci drobných zařizovacích předmětů TAG v bezdrátovém 
provedení k individuálnímu střežení volně umístěných 
uměleckých předmětů v expozicích (3S Sedlák, s.r.o.) 
Obrazový detektor Rafael (3S Sedlák, s.r.o.) 
 

http://www.3ssedlak.com/products/raffael/


 
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Čidla a tísňové hlásiče PZTS – plášťová 
ochrana 
 

Schéma systému venkovní detekce (britská společnost 
OptaSense)  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Významnou úlohu při střežení pláště budov hrají venkovní perimetrické systémy. 



 
Uzavřený televizní okruh (CCTV) 

Funkce: 
• sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru uvnitř 
i vně muzea z dohlížecího centra (možné propojení s PZTS),  
• ukládání záznamů a jejich další využití. 
Složení 
• kamery pro vnitřní použití, 
• kamery pro venkovní použití, 
• inteligentní kamery s detekcí pohybu (nebo požáru), 
• vyhodnocovací jednotka, 
• záznamové 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.  
•Složení 
• detektory,  
• ústředna EPS  
• koncového zařízení, které informuje uživatele nebo Hasičský 
záchranný sbor ČR (HZS), případně oba zároveň, o vzniku 
požáru.  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Automatické hlásiče požáru (detektory) pracují na různých fyzikálních principech – vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou instalovány. Reagují tedy na vznik kouře, překročení definované mezní teploty, rychlosti nárůstu teploty ve sledovaném místě a na spektrum vyzařovaného plamene. Jsou konstruovány tak, že umožňují na základě speciálně vyvinutých algoritmů spolehlivě reagovat na různé typy hořícího materiálu a jejich konstrukce a současná technická úroveň prakticky eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo tyto tzv. automatické hlásiče jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru. Jednotlivé hlásiče požáru jsou propojeny různými typy linkových obvodů, které jsou dále přivedeny do ústředny EPS. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení. Na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru v objektu s detailní lokalizací. Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na pult centralizované ochrany (PCO) HZS, příp. nebo zároveň i na ovládací pult vlastního operačního centra památkového objektu (pro zobrazení v jeho grafické nadstavbě). Dále je možné na základě signálu z čidla zpracovaného ústřednou EPS ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro funkci stabilních hasicích zařízení. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas. 



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Hlásiče teplot 
Bodové detektory teplot  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Bodové detektory teplot – jejich základem jsou většinou jednoduché termočlánky, reagující na teplotu okolí. Dělí se na diferenciální detektory (vzestup teploty v definovaném časovém intervalu) a detektory s maximální prahovou teplotou. Překročení této prahové teploty znamená aktivaci detektoru. Nastavené prahové teploty se většinou pohybují v rozmezí 57-74 °C. 



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Hlásiče teplot 
Lineární detektory teplot 
 
Instalace lineárního detektoru na sloupovém kostele 
Borgund v Norsku  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lineární detektory teplot jsou detektory používané zejména pro ochranu venkovních částí dřevěných konstrukcí. Pracují na základě změny tlaku plynu v detekčním potrubí, propojením elektrického obvodu vzniklého deformací kabelu a následnou změnou jejich předpětí, přerušením elektrického obvodu, přerušením světelného toku ve světlovaných kabelech apod. Typická instalace lineárních detektorů (pro ochranu norských sloupových kostelů) je patrná z obrázku 



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
Optické detektory kouře  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Optické detektory kouře jsou v současné době nejčastěji používané detektory v interiérech kulturních památek. Pracují na principu rozptylu světla částečkami kouře v optické komůrce detektoru. Pokud takto dojde k zvýšení intenzity světelného toku a následnému zvýšení intenzity elektrického proudu vytvářeného fotodiodou, nastává poplach. Optické detektory reagují rychle v nejranější fázi požáru (doutnání). Instalují se tak, aby vystupovaly do střeženého prostoru, protože musí být zajištěn rychlý průnik okolního vzduchu do optické komůrky detektoru (nesmí např. být zapuštěny ve stropě). Jsou spolehlivé a cenově dostupné. 



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
Duální a multisenzorové detektory  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Duální a multisenzorové detektory – z důvodu eliminace falešných poplachů se používají detektory, kombinující různé druhy detekce (např. kouře a teploty, příp. kouře, teploty a oxidu uhelnatého). Jsou tak velmi odolné vůči rušivým vlivům okolí).



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Bodové hlásiče kouře 
Ionizační detektory kouře 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Ionizační detektory kouře – detekce kouře způsobena poklesem elektrického proudu mezi dvěma elektrodami v ionizační komoře. Zdrojem ionizačního záření je prvek americium 241. Jejich použití brání dnešní hygienické normy z důvodu problémů při jejich skladování po jejich demontáži. Používají se dnes už velmi zřídka.



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Nasávací (aspirační) detektory kouře 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nasávací (aspirační) detektory kouře – tyto detektory (nebo lépe zařízení) nasávají okolní vzduch a průběžně jej analyzují na přítomnost částic kouře. Detekce je zajišťována buď konvenčním bodovým detektorem kouře (jednodušší a levnější varianta) nebo speciálním laserovým detektorem (přesnější a citlivější, ale dražší). Nejčastěji používány v reprezentačních prostorách v nejvyšším patře budovy, nasávací potrubí se pak instaluje v podkroví. Důležité pro jejich instalaci jsou klimatické podmínky prostor jejich instalace. Při vysoké relativní vlhkosti okolí u nich hrozí kondenzace vodních par v nasávacím potrubí a následné vykapávání vody do chráněných místností, které může přivodit škody na interiérové instalaci. 



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Lineární optické detektory kouře  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lineární optické detektory kouře – pracují na principu detekce zeslabení světelného toku světelného nebo laserového paprsku kouřovými částicemi. Své uplatnění nacházejí zejména při ochraně dlouhých chodeb nebo rozsáhlých sálů příp. i na půdách zámků. Skládají se z detekční jednotky a zdroje světla, které se instalují na protilehlých stěnách střežených prostor. V moderních systémech tvoří často detekční jednotka a zdroj světla jeden celek a pro odraz paprsku slouží odrazový hranol (zrcadlo) instalovaný na protější stěně. Z důvodů nižší míry zásahu do interiérů při jejich instalaci bývá mnohdy nevhodně instalován do malých místností (ukrytí nad římsou). Jindy bývá ukotven na prvky, které se vlivem klimatu pohybují (např. stropní trámy), což způsobuje jeho nefunkčnost.



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Detekční videosystémy  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Detekční videosystémy – detekce požáru v rámci uzavřeného televizního okruhu je poměrně nový způsob, aplikovaný častěji v posledních deseti letech. Obraz z běžné kamery (či UV kamery pro vidění ve tmě) je zpracováván speciálním programovým vybavením, které rozpoznává charakteristické znaky kouře nebo plamene. Přitom kamera zachovává i svoji „sledovací“ funkci - tzn. monitoruje situaci ve střeženém prostoru. Současný vývoj v této oblasti směřuje k datovému propojení systémů EPS, PZTS a CCTV v rámci grafické nadstavby integrovaných systémů – obraz z jedné kamery může sloužit pro monitoring, vyhodnocování kouře a plamene a zároveň jako předmětová ochrana.



 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Detektory vyzařování plamene  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Detektory vyzařování plamene – pracují na principu sledování ultrafialového (UV), viditelného a infračerveného (IR) záření ohně. UV detektory pracují v pásmu záření většiny plamenů, proto jsou vhodné k detekci požáru tam, kde okamžitě dochází ke vzniku plamene (vysoce hořlavé kapaliny), proto se k ochraně interiérů památkových objektů nehodí nebo hodí jen velmi omezeně. IR detektory detekují záření, které produkují hořící plyny. Detektory vyzařování plamene mohou být duální nebo multisenzorové pro redukci falešných poplachů z různých zdrojů záření. 



 
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  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Bezdrátové detektory – s rozvojem malých akumulátorů a jejich stále se prodlužující životnosti se bezdrátové systémy stále více emancipují i v oblasti EPS. V dnešní době lze na trhu najít takové systémy, které umožňují adresaci jednotlivých detektorů a také neustálou komunikaci s ústřednou. Protože však jde o systém přijímač – vysílač, je i intenzita této komunikace zdrojem úbytku elektrické energie akumulátorů umístěných v tělesech detektorů a proto je i jedním z limitujících faktorů jejich životnosti. Většina těchto systémů automaticky sleduje stav baterií a s předstihem hlásí nutnost jejich výměny. Bezdrátové detektory zároveň mohou sloužit jako retranslátory k detektorům (jejich vysílačům) instalovaným ve větší vzdálenosti od ústředny.



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 

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

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pokud se v budově památkově chráněné nacházejí předměty z mobiliárních fondů či sbírek, musí být tato budova vybavena stabilním hasicím zařízením (SHZ), a to v jedinečných prostorách staveb nebo prostorách s jedinečnými sbírkami historických předmětů, jedinečných dřevěných stavbách včetně jejich vnější ochrany. Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena stejným zařízením, ovšem s výjimkou prostor, kde byly movité kulturní památky uloženy před 1. srpnem 2008.[1] SHZ je nejefektivnější prostředek snížení požárního rizika. Velmi zjednodušeně ho lze rozdělit na část detekční, řídicí a výkonnou. Detekční část zjišťuje přítomnost kouře nebo ohně, řídicí jednotka vyhodnocuje signály detekční části a výkonná provádí lokální hasební zásah. Rychle reaguje, omezuje požár na malý prostor a při správné instalaci navržení eliminuje možné chyby z titulu lidského faktoru. Dnes již existuje celá řada systémů SHZ certifikovaná pro použití v ČR.  S ohledem na charakter movitých památek je třeba pečlivě zvážit typ SHZ, zejména pak hasicí médium. Prioritně je volba hasicího media vždy posuzována s ohledem na jeho vliv na lidský organismus. V případě mobiliárních fondů a sbírkových předmětů je však nezbytné jednoznačně vyloučit ta média a způsob hašení, která by mohla významně poškodit sbírky a mobiliář[2] (např. chemickou reakcí u nevhodně zvoleného média nebo mechanickým poškozením, např. při použití vysokotlakého systému). Dalším významným faktorem volby SHZ je charakter budovy a prostor, kde bude instalován.[3] Pravidelné revize systému SHZ se provádějí formou obhlídky jednou měsíčně (zpravidla proškoleným odpovědným pracovníkem organizace), jednou za půl roku zkouškou funkčnosti systému (při odpojeném přívodu hasicího média) a jednou za rok zkouškou funkčnosti systému (při odpojeném přívodu hasicího media) vč. revize elektrického zařízení. Případné tlakové zkoušky lahví s hasicím médiem se provádějí jednou za deset let



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 

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

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jsou to stabilní hasicí zařízení s nejdelší historií. Sprinkler byl patentován Barnabasem Woodem z Nashvillu (USA) v roce 1860. Automatické sprinklerové hlavice začal vyrábět Henry Parmalee v Connecticutu (USA) roce 1864, který rovněž v roce 1874 patentoval první sprinklerový hasicí systém[1]. Sprinklerové systémy jsou také nejběžnější typ automatických hasicích zařízení. V nejjednodušší formě představují síť potrubí umístěnou pod stropem napojenou na zdroj tlakové vody. Na potrubí jsou v pravidelných intervalech sprinklerové hlavice, které v případě aktivace „sprchují“ danou plochu �(běžně 9 - 20 m2). Sprinkler se skládá z tělesa, tepelné pojistky, těsnící zátky, ústí a tříštiče (deflektoru). Těleso sprinkleru spojuje teplotní pojistku, zátku a tříštič v případě aktivace. Tepelná pojistka ovládá vypouštění vody – většinou se jedná o skleněnou baňku naplněnou kapalinou s vysokou roztažností, která při určené teplotě vyvolá její prasknutí. Tím se otevře sprinklerová hlavice a voda může proudit ve formě sprchy na oheň. Výrobci nabízejí celou řadu typů sprinklerových hlavic – stojaté, závěsné, stranové, zapuštěné i výsuvné apod. Současné sprinklerové systémy dokáží cílit hasicí vodu adresně, tzn., že při požáru je aktivován pouze sprinkler, který je nejblíže požáru. Proto je pro hašení spotřebováno poměrně malé množství vody. Sprinklery, kterých je celá řada typů, vypouští 25-150 l/min. Běžná hasičská proudnice pak 500-1000 l/min.Sprinklerové systémy lze rozdělit do tří základních skupin – systémy suchého potrubí, systémy mokrého potrubí a systémy suchého potrubí s předstihovým systémem[1]. Podrobnější dělení ještě zahrnuje systémy suchého potrubí s předstihovým systémem a řízeným ventilem, systémy suchého potrubí s předstihovým systémem a řízenou dýzou, systémy suchého potrubí strategické, systémy suchého potrubí s dýzou vysokého výkonu (sprejové systémy) a systémy suchého potrubí s cyklickým řízením ventilu. 



 

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  
 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Systém suchého potrubí je v klidovém stavu naplněný stlačeným vzduchem, který zároveň uzavírá řídící ventil. Aktivace probíhá ohřevem (z požáru) a následným otevřením sprinklerové hlavice. Tím z potrubí odejde vzduch, poklesne tlak, otevře se řídící ventil a do systému a následně otevřenou sprinklerovou hlavicí ven začne proudit hasicí voda. Systém suchého potrubí se používá zejména v objektech, kde hrozí z důvodu nízké teploty zamrznutí vody v potrubí.Systém mokrého potrubí pracuje obdobně s tím rozdílem, že rozvodné potrubí není zaplněno stlačeným vzduchem, ale vodou. Z toho plyne jeho hlavní výhoda oproti systému suchého potrubí, kterou je okamžitá reakce a hašení v případě otevření sprinklerové hlavice.Aktivační teploty u sprinklerových hlavic se pohybují mezi 70-75 °C při pomalém vzrůstu teploty a 300 °C při okamžitém nárůstu teploty. Výjimkou jsou speciální vysokovýkonné dýzy, kde může být okamžitá aktivační teplota již 100 °C.



 

Stabilní hasicí systémy (SHZ) 
 

Stabilní hasicí systémy na bázi vody 
Sprinklerové systémy  
Podrobné statistické záznamy o chování sprinklerových systémů vede 
NFPA (National Fire Protection Association – Národní asociace požární 
ochrany v USA): 

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. 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Sprinklerové systémy a jejich využití v památkových objektechSprinklerové systémy jsou vysoce efektivním zařízením výrazně snižující hrozby, které požár pro kulturní dědictví představuje. Oheň buď zcela uhasí, nebo lokalizují a zabraňují jeho dalšímu šíření. Jejich instalace ale s sebou nese některá rizika. První a pro památkové objekty nejvýznamnější je poměrně masivní zásah do interiérů budovy. Rozvodná potrubí musí být pevně instalována do stropů nebo stěn, což bývá v některých typech interiérů téměř nemožné kvůli jejich znehodnocení. Další faktor je estetický - potrubí nebo minimálně sprinklery jsou viditelné, výrazně vystupují do prostoru a s historickými interiéry nesouhlasí. Další nevýhodou je statické zatížení stavební konstrukce budovy (zejména u systémů mokrého potrubí), které musí být vždy bráno v úvahu při projektování. Problémem sprinklerových systémů je i koroze potrubí (pokud je potrubí z nelegované oceli). Problémem může být i tvrdost a biologická kvalita vody - nekvalitní voda může způsobit ucpání filtrů, příp. i zatuhnutí ventilů, což může být pro funkčnost systému fatální následky. Nutné je rovněž splnění podmínek na tlak a průtok vody. S výjimkou tlakových nádrží je nutné mít k dispozici objem vody dostatečný na dobu činnosti sprinklerového systému po dobu 30 min. (u třídy nebezpečí LH), 60 min. (pro třídu nebezpečí OH) a 90 min. 



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 Stabilní hasicí systémy na bázi vody 

Sprinklerové systémy  
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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 
 
 

 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Systémy nízkotlaké vodní mlhy vytváří kapky odpovídající velikosti sprinklerovému systému a současně i malé kapky jako vysokotlaké systémy, které omezují požár chladícím a inertizačním efektem. Průměr kapek se pohybuje od 150 do 300 µm, pracovní tlak bývá 1,25 MPa. Ve srovnání se sprinklery spotřebují 20-30 % vody. Potrubí bývá z nerezavějící oceli nebo mědi. Voda musí být pečlivě filtrována kvůli možnému zanesení trysek, proto se do potrubí systému vkládají síta. Průměry trubek se pohybuji mezi 10 až 40 mm. Nádrže na vodu nízkotlakých systémů obsahují pouze cca 10 % objemu nádrží sprinklerových. Nízkotlaké systémy lze v některých případech napojit na běžný vodovodní řad. Hubice nízkotlaké mlhy bývají nejčastěji otevřené se šroubovicí.



 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
 Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 

• Systémy na bázi halonových alternativ  
• Systémy na bázi inertních plynů  
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 Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 

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. 
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 Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 

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

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 % 
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 Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 

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  
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 Stabilní hasicí systémy na bázi plynů 

Systémy na bázi inertních plynů - Inertizace hypoxickým 
vzduchem  
• způsob ochrany je založen na trvalém snížení obsahu kyslíku 
ve střeženém uzavřeném prostoru na 13-15 % 

 
 

Typical System for a warehouse  
1 Protected area; 2 Nitrogen input pipe; 3 Operating 
zone; 4 Nitrogen generation; 5 OxyControl control 
panel;  
6 Alarms; 7 OXY•SENS® oxygen sensor; 8 TITANUS® 
air sampling smoke detection system  



• Bezpečnostní systém jsou nejen instalovaná zařízení a 
vnitřní směrnice, ale neustálý proces jejich 
zdokonalování 
• Bezpečnostní systém předpokládá multidisciplinární 
přístup všech zaměstnanců muzea, zásahových jednotek 
a veřejné správy 
• Bezpečnostní systém je kombinací konstrukčních, 
organizačních a technických opatření  
• Bezpečnostní systém je kombinací prevence a 
prostředků k omezení následků 
• Bezpečnost je věcí nás všech 

Závěry 



 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

  
 Ing. Pavel Jirásek 
 pavel.jirasek@culturetech.cz 
 602 171996 
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