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Anotace: 

FRON, R.: Problematika výškových budov nad 60 metrů z hlediska požární bezpečnosti, 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB – TU, FBI, 2013, 61 s. 

     V úvodu práce je uvedena stručná charakteristika výškových budov, specifika vzniku a 

možnosti šíření požáru, v návaznosti jsou statistické údaje o požárech. Samostatná část práce 

řeší výpočtovou metodou analýzu evakuace z reálného projektovaného administrativního 

objektu a její výsledky porovnává s evakuací výškového bytového domu.  

V další části jsou uvedeny zkušenosti z námětových cvičení, rozbor podmínek projektových 

řešení, uvádění objektů do provozu, provádění komplexních zkoušek.    

Následně jsou specifikovány navrhované úpravy projektových řešení a návrhy technicko – 

organizačních opatření, včetně legislativních úprav.  

V závěru je uveden příklad zobecněných postupů při navrhování koordinačních schémat 

návazností požárně bezpečnostních a ostatních technických zařízení ve výškových budovách.   

Klíčová slova: evakuace, koordinační schémata, podmínky projektových řešení, požárně 

bezpečnostní zařízení, výškové budovy 

 

Annotation: 

FRON, R. Issue of constructing of High-rise buildings over 60 meters in case of fire safety, 

Diploma Thesis, VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 

61 p.  

     There is a characterization of high-rise buildings, specifics of a potential spread of fire, and 

there are following statistics on fires, in the thesis introduction. A separate part of the thesis 

refers about calculation method analysis of evacuation from real- projected administrative 

building and compares the results with evacuation high- apartment building.  

Next section describes the experience of thematic exercises, analysis of conditions of design 

solutions, putting objects into an operation, implementation of comprehensive tests. 

Subsequently specifies proposed modifications to design solutions and proposals - technical 

and organizational measures, including legislative amendments.  

There is an example of the generalized approaches to the design of coordination schemes 

continuity of fire safety equipment and other technical equipment in high-rise buildings, in 

conclusion of the thesis.  

Key Words : evacuation, coordination schemes, conditions of design solutions, fire safety 

equipment, high-rise buildings  
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Úvod 

     Během posledních několika let se z celosvětového hlediska ve vývoji výškových objektů 

několik věcí změnilo. Jestliže nejvyšším objektem v roce 2010 byl Burj Khalifa s výškou 828 

metrů, následován dalšími : Taipei (508 metrů), Shanhai World  Financial Center (492 metrů), 

International Commerce Centrum (484 m) a Petronas Tower (452 m), v současné době sice 

první místo zůstává, na dalších místech jsou však objekty jiné : Royal Clock Tower Hotel 

v Saúdské Arábii s výškou 601 metrů, Sheuzen GD v Číně (660 metrů), One WTC (New 

York, 541 metrů), následovány 

spoustou dalších novostaveb, vždy o 

výšce 500 až 600 metrů [39].  

     Je tedy zřejmé, že dochází k dalšímu 

nárůstu výšek těchto staveb, logicky 

v kontextu vývoje nových technologií a 

materiálů. Trend ve Spojených státech 

amerických je stavět „přiměřeně 

vysoko“, zatímco nárůst do extrémních 

výšek je nejlépe patrný na asijském 

kontinentu. Ale i například 

v izraelském Tel Avivu došlo během 

uplynulých tří let k nárůstu výškových 

objektů o více než 100 procent.  

Vývoj v Evropě a v České republice je 

obdobný. V roce 2010 – opomeneme–li 

stávající a již dokončené stavby -  byl 

v ČR ve fázi výstavby jediný objekt.  

V současnosti jsou v Praze již 

dokončené nebo před dokončením           Obrázek č. 1: Royal Clock Tower, nejvyšší hotel světa 

objekty City Towers Hloubětín  

(bytový dům, 25 NP) s výškou 90 metrů, bytový objekt komplexu Metropole Zličín ve 

Stodůlkách s výškou cca 60 metrů. V Brně byl v březnu 2013 dokončen objekt AZ Tower o 

výšce 111 metrů, další se připravují. Jde tedy o objekty, které byly před dvěma lety 

zmiňovány teprve ve formě projektových dokumentací. 
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     Projektových dokumentací ve fázi územních řízení bylo Hasičským záchranným sborem za 

uplynulé dva roky posuzováno jen v Praze přibližně 15 a rychlejšímu procesu jejich výstavby 

brání často jen specifický postoj památkových úřadů či různých občanských sdružení.  

Je tedy zřejmé, že stavět se tyto stavby budou, a to nejen v hlavním městě, ale i v dalších 

velkých městech republiky.  

     Nové trendy jsou i v materiálech: přes ocel se zvýšenou odolností proti požáru (FRS – Fire 

Resistant Steels), kde odolnost není určena jen teplotou, ale vychází z redukčního součinitele 

sledované oceli, která při 600 °C je vykazuje pokles pouze 30 % místo 50 % u ostatních typů 

ocelí, po železobeton, kde klasické výztuže jsou nahrazeny tzv. rozptýlenou výztuží ze 

skleněných vláken nebo z oceli (STEELCRETE) – tyto výztuže zvyšují pevnost v tahu, 

ohybu, houževnatost a rázovou pevnost. Tento materiál navíc není z hlediska požární 

bezpečnosti tolik náchylný k prohřívání a ke ztrátám pevnosti.   

Další, neméně důležitou otázkou v kontextu posuzování výškových staveb je to, jestli se má 

objekt posuzovat pouze na požár, nebo i – v globalizovaném světě – s možností vzniku jiné 

mimořádné události, například výbuchu, zasažení chemickou látkou, atd.  

     Tato práce se bude zabývat některými problematickými aspekty posuzování výškových 

budov, jako jsou například specifické podmínky šíření požáru, způsob provádění cvičných 

poplachů a komplexních zkoušek, zjišťování podmínek evakuace, míra dostatečnosti 

technických podmínek. Bližší popis naplnění těchto hledisek je uveden v následující části. 

Cíl práce  

     V současnosti platné ČSN jsou leckdy nejednoznačné, výklad k ustanovením konkrétních 

článků lze chápat i několika rozdílnými způsoby (poznámka za článkem často mění význam 

článku), vysvětlení konkretizovaného problému je možné pouze na základě individuální 

expertízy nebo analýzy pro jediný objekt. Velký problém představují tak specifické stavby 

jako právě výškové objekty, kde chybí určité mantinely, jak k těmto objektům přistupovat při 

projektování i posuzování. Jednotný přístup není ani v rámci Hasičských záchranných sborů 

jednotlivých krajů. Výsledkem výše uvedeného stavu pak může být nesystémový návrh 

požárně bezpečnostního řešení stavby pro výškový objekt, opřený o expertizní posudky, které 

– opět v kontextu nejednoznačnosti ustanovení příslušných článků technických předpisů – 

mohou být svým postupem, rozborem, výsledky a navrhovaným řešením v hluboce teoretické 

rovině více či méně nepřesné.  
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     Vzhledem k mé dlouholeté působnosti na oddělení speciálních staveb stavební prevence 

Hasičského záchranného sboru (HZS) hlavního města Prahy a výše uvedených skutečnostech 

bych nyní v diplomové práci chtěl vytvořit obecnou koncepci a filosofii, jak k těmto stavbám 

přistupovat. 

     V její první části by měla být vyhodnocena specifika vzniku a rozvoje požáru ve 

výškových budovách, včetně možnosti jeho šíření. V další části bude výpočtovou metodou 

vyhodnocena evakuace konkrétního výškového objektu na základě reálné projektové 

dokumentace.  

     V další části bude proveden rozbor podmínek projektových řešení a uvádění objektů do 

provozu. Na základě všech těchto dílčích poznatků, dle zkušenosti s prováděnými 

námětovými cvičeními, dle modelu vazeb požárně bezpečnostních zařízení by mělo vzniknout 

zobecněné schéma logických vazeb návazností požárně bezpečnostních zařízení. Toto schéma 

by mělo ukázat možnou formu zpracování, která by mohla být například přílohou 

metodického listu, a bylo by tedy jeho logickým vyústěním do skutečné praxe při 

projektování výškových objektů.  

     Závěrem by mělo být celkové vyhodnocení a případný návrh technických a organizačních 

zásad, stanovených jako podklad k projektování, schvalování, realizaci a následnému užívání 

výškových objektů.  

Logika a návaznost jednotlivých kapitol této práce:  
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Rešerše 

COUFAL, K.: Rozbor cvičné požární evakuace Ústřední knihovny v Ostravě. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB -Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2010, 72 s. 

Práce obsahuje popis a rozbor videozáznamů cvičné evakuace, analýzu dat z dotazníků a 

závěrečné srovnání s evakuací v Greenwichi[4]. 

 

FRON, R.: Posouzení problematiky výstavby výškových budov nad 60 metrů z hlediska 

požární bezpečnosti ve vztahu k platným technickým předpisům a porovnání se stavem v EU a 

USA, Bakalářská práce, Ostrava, VŠB – TU, FBI, 2011, 46 s. 

Práce se zabývá dílčím rozborem problematiky výstavby výškových budov. Je zde provedeno 

posouzení platných předpisů v ČR a rámcové posouzení technických a právních předpisů ve 

Spojených státech amerických, v Ruské federaci a ve vybraných zemí v Evropě. V závěru je 

vyhodnocení normativních požadavků v České republice a návrh pro projektování těchto 

staveb, ale i návrh požadavků uplatňovaných při samotné výstavbě.  

 

HOLANCOVÁ, K.: Výškové budovy a jejich specifika z hlediska požární bezpečnosti. 

Ostrava, Diplomová práce VŠB-TUO, FBI, 2008 

Diplomová práce se především zabývá evakuací osob pomocí nových systémů, dále 

podrobněji řeší provoz evakuačních výtahů. V části práce je popisováno úskalí  

protipožárního zásahu[20].  

 

POSPÍŠIL, M.: Podmínky evakuace z objektů s vysokou koncentrací osob. Disertační práce. 

Ostrava: VŠB -Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 

Tato práce se zabývá rozborem podmínek evakuace osob. Zaměřena je především na výškové 

budovy a objekty určené pro shromažďování velkého počtu osob, ale v mnoha částech se 

dotýká obecných principů a faktorů ovlivňujících evakuaci osob[27].  

 

REICHEL, V.: Požární bezpečnost staveb – Výškové budovy; MV Ředitelství HZS ČR, 1995 

příloha časopisu HOŘÍ 11/95, 1995 

Publikace popisuje požár hotelu Olympic s posouzením tehdy platných předpisů. Dále 

v podstatě řeší pouze normové požadavky, aplikovatelné na výškové objekty, s doporučením 

postupovat u těchto objektů formou podrobnějších analýz[28].  
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     Ve Spojených Státech Amerických platí pro výškové objekty zejména technický předpis 

NFPA 101 Life Safety Code®[24]. Tento předpis se také využívá při projektování požární 

bezpečnosti ve všech vyspělých Arabských státech včetně Izraele a podle něj se projektuje i 

v Číně [45]. V Ruské federaci je problematika výškových budov legislativně upravena 

teritoriálními technickými normami číslo TCH21-304-2003 a TCH21-305-205[30],[31]. 

V Německu je vydaná samostatná Směrnice pro výstavbu a provoz výškových budov[29]. 

Francie má pro výškové stavby platnou samostatnou vyhlášku „VPN“ [32]. 

Lze vyvodit, že každý stát, ve kterém se výškové stavby realizují, má pro jejich projektování a 

výstavbu samostatný technický nebo právní předpis.  

     Z hlediska legislativních předpisů v ČR jsou základními zejména Vyhláška č. 23/2008 

Sb.,o stanovení podmínek požární ochrany staveb[33], Zákon č. 350/2012 o územním 

plánování a stavebním řádu [37], Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

[36]. 

Z hlediska technických předpisů se jedná zejména o kodex norem řady ČSN 7308.., pro 

výškové objekty jsou podmínky uvedeny zejména u následujících norem :  

ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty [7] 

Dle této kmenové normy se u výškových objektů řeší například únik i na plochou střechu, 

požární odolnost pro budovy mající více než 20 užitných nadzemních podlaží je předepsaná 

minimálně 120 minut. Dále u budov přes 20 nadzemních podlaží s větším počtem 

evakuovaných osob je nezbytné zajistit minimálně jeden nebo i více bezpečných, zcela 

požárně oddělených a samostatně požárně odvětraných prostorů pro osoby evakuované 

z horní části objektu bez ohledu na ložisko požáru, tyto objekty vyšší než 45 metrů musí být 

vybaveny požárním výtahem dle ČSN EN 81-72[17], který může být při daných rozměrech 

kabiny považován za evakuační.  

ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování [11]:   

Budovy skupiny OB 2 – tedy bytové domy, které mají více než 20 užitných nadzemních 

podlaží, musí mít nosné konstrukce s požární odolností 120 minut; je-li v těchto budovách 

instalováno sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ), postačuje požární odolnost těchto 

konstrukcí 90 minut. Předsíně chráněných únikových cest typu B nebo C musí mít 

půdorysnou plochu nejméně 5,0 m2 a nejmenší rozměr 1,5 m, užívá-li předsíň nejvýše 12 

obytných buněk v podlaží, nebo 10,0 m2 s nejmenším rozměrem 2,4 m, jedná-li se o více než 

12 obytných buněk v podlaží. Budovy s požární výškou h > 30,0 m musí být vybaveny 

nejméně jedním evakuačním výtahem. 
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Při posuzování objektů pro ubytování, tedy objektů OB 4, musí být k dispozici alespoň dvě 

únikové cesty v případech, kdy je objekt vyšší než 45 metrů a má více než 150 unikajících 

osob. 

ČSN 73 0831 – Shromažďovací prostory [10]:   

Dle této normy se stanovují kritéria pro shromažďovací prostory v nadzemních podlažích přes 

30 metrů. Tedy například, že každý takový prostor (restaurace, společenský či kongresový sál, 

vyhlídková terasa, ale i kancelářské prostory typu OPENSPACE) určený pro 100 a více osob 

je shromažďovacím prostorem. Další kritéria se týkají například nutného minimálního počtu 

únikových cest, jejich stavebního provedení, vzniká požadavek na instalaci samočinného 

odvětrávacího zařízení, zřízení místa pro evakuaci, jsou odchylné požadavky na 

vzduchotechniku, atd. 

ČSN 730810 – Společná ustanovení [8]:   

V Příloze B je řešena nutnost součinnosti požárně bezpečnostních a jiných zařízení 

vzájemnou logickou a funkční návazností, rámcově určuje specifikace návazných operací.  

 

Plné znění veškerých článků, uváděných v těchto ČSN a týkajících se výškových budov 

je uvedeno v Příloze A.  

     Dále byla v roce 2011 vydána nová ČSN 73 0875 [13], která zmiňuje nutnost stanovení  

ovládání požárně bezpečnostních zařízení v projektové dokumentaci a obecně formuluje 

pojem koordinační funkční zkoušky. V ustanovení čl. 4.2.2 c) vymezuje povinnost instalovat 

EPS u všech požárních úseků v objektech s výškovou polohou nad 30 metrů, opět s výjimkou 

obytných objektů typu OB 2.  

Posledním posunem je vydání Změny Z1 ČSN 73 0802 [7] v únoru 2013, řešící mimo jiné 

v čl. 3.31, že požární výtah instalovaný běžně pro dopravu osob musí mít dostatečnou ochranu 

řízení a signalizaci, a dále v čl. 9.6.5 [7] že evakuační výtahy musí splňovat požadavky a 

respektovat řídicí systémy, uvedené v ČSN 27 4014 [6].  

Tyto požadavky vyplývaly z mé bakalářské práce v roce 2011 a je tedy velkým zadostiučiním, 

že alespoň jeden ze závěrů je nyní normativně určen. 
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1. Výškové budovy a jejich požární bezpečnost  

1.1 Terminologie   

     Pojem výškový objekt (ekvivalent pojmu HIGH RISE, z angličtiny) je deklarován 

například v ČSN EN 1775 [15]. Dle této normy je to každá stavba, která má výšku měřenou 

od povrchu přilehlého terénu k podlaze nejvyššího užitného podlaží – tedy podlaží, ve kterém 

je jakákoliv obytná místnost nebo stálé pracovní místo – více než 50 metrů (vymezení platí 

pro obytné objekty), respektive má tuto výšku více než 30 metrů, pro ostatní účely užívání 

stavby.  Pro porovnání: například v národních předpisech Spojených států Amerických [24], 

[25]  je výšková budova definovaná již výškou nad 22,5 metrů. 

Z hlediska stavebního zákona [37], platného do konce roku 2012, ale i dle novely stavebního 

zákona, platného od roku 2013 [37], a jeho prováděcích předpisů není pojem výškové budovy 

vůbec definován, i když je výškové uspořádání objektu jedním ze zásadních faktorů, které 

ovlivňují vlastní stavební provedení budovy.  

V kodexu českých norem řady 73 08… a norem souvisejících jsou až do současnosti 

definované specifické požadavky na provedení staveb, odolnost stavebních konstrukcí, druhy 

únikových cest, požadavky na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními vždy vztažené 

k požární výšce objektu. Za základní a rozhodující je považována hranice 12 metrů, od které 

jsou stanovovány základní podmínky pro vedení protipožárního zásahu. Výšková budova je 

tedy následně definovaná požární výškou nad 23 metrů.  Tato hodnota vychází z reálné 

použitelnosti a dosahu výškové techniky hasičských záchranných sborů při protipožárním 

zásahu. 

1.2 Specifika vzniku a rozvoje požáru 

     Výškové objekty jsou z hlediska rozvoje požáru velice specifické. Z hlediska specifik 

samotného vzniku požáru je jedním z nich například způsob uchycení kabelů k nosným 

konstrukcím v instalačních šachtách, kdy při nevhodném upevnění dochází k zahřívání a ke 

zkratům. Obecně, ale i z hlediska statistik požárovosti, však jsou výškové objekty srovnatelné 

s jakýmkoliv jiným druhem stavby.   

 Z hlediska následného rozvoje požáru pak hraje zásadní roli převažující výška objektu, a tím 

ve vztahu k tlakovým poměrům a vzniku komínového efektu uvnitř i rychlý rozvoj požáru.  
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         Obrázek č. 2: Požár objektu Federation Tower, 3.4.2012, zdroj: ČTK® 

1.3 Možnosti šíření požáru 

     Možnosti šíření požáru ve výškové budově lze v podstatě rozdělit do dvou skupin, a to 

vnějším povrchem a vnitřním prostorem. Šíření požáru logicky ovlivňuje zejména převažující 

vertikální rozměr objektu a z hlediska elementárních fyzikálních zákonů pak například 

tlakové diference vně i uvnitř stavby.  

Možnosti šíření požáru vnějším povrchem objektu   

• v případě neexistence požárních pásů, zejména vodorovných: při navržení a realizaci 

certifikovaných systémů stabilních hasicích zařízení nemusí být v souladu s platnými 

normami [7]  svislé ani vodorovné požární pásy zřizovány – v důsledku jakékoliv,  

i dílčí nefunkčnosti nebo omezené funkčnosti a destrukcí bezpečnostních skel či 

obvodového pláště tohoto systému dochází k přenesení požáru porušeným obvodovým 

pláštěm z místa s požárem přes volný prostor do sousedních podlaží nebo prostor  

• v případě navržených a realizovaných svislých a zejména vodorovných požárních pásů 

dle platných předpisů v šířkách min. 900 mm [7], je při výšce objektu nad 60 metrů, a 

to např. i z hlediska celkových tlakových poměrů a rozdílů vně i uvnitř objektu, 

vztlaku plynů při požáru, atd. tato hodnota na hranici přijatelnosti, resp. při výkonu 

požáru ve vyšších řádech kilowattů snadno dojde k přenesení do dalších podlaží  
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• v případě realizace obvodového pláště tzv. provětrávanými fasádami: při použití 

materiálů a konstrukčních dílů druhu DP1, působících ovšem jako vodiče tepla 

dochází vlivem požáru k jejich prohřívání a v důsledku přenosu tepla v samotné 

konstrukci i v dutinách fasády konvekcí i radiací k následné iniciaci hořlavých hmot 

v sousedním vyšším podlaží  

• padáním částí hořlavých hmot, způsobeným porušení celistvosti obvodového pláště a 

jejich uvolněním při požáru ve vyšších podlažích dochází k rozšíření požáru v těch 

částech objektu, které jsou od původního ohniska vzdáleny 

Možnosti šíření požáru vnitřními prostorami objektu  

• instalační šachty: navrhovanou koncepcí požární bezpečnosti a následně realizovaným 

stavebně - konstrukčním řešením jsou z 90 % realizovaných staveb (zde zpracovatel 

vycházel z vlastní statistiky nových objektů výšky nad 22,5 metrů, již realizovaných 

v uplynulých 15 letech na území hlavního města Prahy) instalační šachty vždy 

navrhovány jako průběžné, tj. procházející vertikálně přes celý objekt.  

  Vzhledem k umístění instalací různého charakteru – většinou kombinace rozvodů 

vody, kanalizace, vytápění, VZT potrubí, slaboproudých a sdělovacích vedení a často i 

silnoproudých rozvodů - ve stísněných podmínkách šachet dochází k přehřívání 

jednotlivých segmentů (například elektroinstalací – kabelových rozvodů, při velkém 

provozním zatížení a velkých odběrech), případně i ke zkratům na menších elektro 

zařízeních, která jsou velice často součástí těchto šachet. Celkové přehřátí pak způsobí 

– opět v důsledku přenosu tepla například na hořlavé izolace - rychlý rozvoj požáru 

v poměrně velkém rozsahu. Pokud je v celém objektu instalována elektrická požární 

signalizace, tak i instalační šachty bývají EPS vybaveny, zde je tedy EPS schopna čas 

nekontrolovaného rozvoje požáru relativně zkrátit, ale samotné hašení šachet je 

z hlediska zasahujících jednotek velice obtížné.  

Problémem jsou ale objekty, kde elektrická požární signalizace není normami 

předepsána (u objektů přes 45 metrů je pouze doporučena) a není realizována – jedná 

se zejména o veškeré bytové domy typu OB 2 

• vzduchotechnické šachty: pokud jsou realizovány samostatné VZT šachty a kanály, 

dochází při porušení stěny tohoto potrubí k rychlému rozvoji požáru, statisticky 

zejména na základě neprovádění údržby potrubí, kdy dochází k jeho zanesení prachem 

a jinými nečistotami, dále při navrhovaných velkých průřezech potrubí je při 
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specifických tlakových poměrech, které v potrubí vznikají při požáru, reálný prošleh 

ohně i na vzdálenost více než jednoho podlaží.   

• výtahové šachty: zde i při předpokladu elektroinstalace provedené kabely 

nepodporující hoření, resp. se zajištěnou funkční schopností při požáru a při provedení 

vlastní výtahové kabiny z hmot třídy reakce na oheň A je opět - na základě 

půdorysných velikostí šachet a tlakových poměrech uvnitř šachty - možné rychlé 

rozšíření požáru na poměrně velkou vzdálenost (např. i explozivním hořením / 

výbuchem), což je ovšem extrém 

• neutěsněné / špatně dotěsněné prostupy požárně dělícími konstrukcemi:  na základě 

bohatých vlastních zkušeností zpracovatele z jeho praxe je na většině velkých staveb 

zcela běžné opětovné „rozebírání“ protipožárních prostupů z důvodů úprav a 

rozšiřování vlastních instalací, tím je většinou porušena původní celistvost těchto 

prostupů požárně dělícími konstrukcemi a následně nejsou tyto prostupy zpětně 

dotěsněny materiály shodných vlastností, jakými byly prostupy těsněny původně.  

Zde je logicky velice pravděpodobná možnost rozšíření požáru do sousedních podlaží, 

i když v tomto případě není rychlost šíření požáru tak dramatická jako například u 

šachet, může však být vzhledem k tomu, že prostupy jsou po dokončení stavby často 

skryty finálními povrchovými úpravami (např. podhledy, zdvojené podlahy) a tím se 

stávají podstatně nebezpečnější z hlediska nekontrolovaného času rozvoje požáru   

• porušení celistvosti vodorovných částí konstrukcí: například při dodatečném 

vyřezávání částí (zejména vodorovných) konstrukcí a jejich následném dobetonování 

na plnou tloušťku konstrukce, atd. nejsou dodrženy požadavky na celistvost 

konstrukce (nenavázání výztuží, jiné vlastnosti použitého betonu, technologická 

nekázeň, atd.) – při tepelném namáhání těchto částí konstrukce dochází k vytvoření 

okrajových trhlin a následném uvolnění těchto částí konstrukcí a k přenosu požáru, 

např. do skrytých prostor konstrukcí zdvojených podlah, podhledů, atd. – opět 

podstatně nebezpečnější z hlediska času nekontrolovaného rozvoje požáru   

• neuzavření požárních uzávěrů otvorů: patrně nejpravděpodobnější způsob rozšíření 

požáru, kdy - pokud pomineme technickou závadu na samozavírači – je to v tomto 

případě pouze „momentální lidský faktor“, který způsobuje v podstatě destrukci celé 

vyprojektované koncepce požární bezpečnosti objektu tím, že ruší dělení do požárních 

úseků 



 

     Při výčtu možností šíření požáru vnit

částečného nebo celkového porušení celistvosti 

konstrukcí, resp. nevyhovující stavy navrhovaných požárních odolností

projektu). Zde se předpokládá, že nosný systém t

minimálně 90, pravděpodobně

v podstatě dá hovořit o počátku jeho 

     V neposlední řadě je nutno zmínit, že na rozvoj požáru m

aspektů vliv nefunkčnost samoč

detekce požáru elektrickou požární signalizací

              

1.4 Údaje o požárech    

     Dle ověřených údajů ze statistiky sledování základních údaj

hlavního města Prahy dochází v

požárů ve výškových budovách, kdy za výškovou budovu se podle této statistiky považují 

všechny stavby, které mají požární výšku v

     Jako teoretické zdůvodnění výše uvedeného nár

jsou vývojem podstatně technicky složit

pravděpodobnost vzniku požáru
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     Z výše uvedených celkových počtů se dle statistiky sledovanosti údajů [38] v uplynulých 

třech letech přibližně každý desátý požár stává mimořádnou událostí se škodou nad 1 milion, 

nebo s více než 7 zraněními nebo s úmrtím. 

     Z dalších statistik SSU [38] vyplývá, že ve výškových objektech dochází k požáru či jiné 

mimořádné události velice často při samotné výstavbě. Ve většině nově budovaných 

výškových objektů došlo k požáru na jejich stavbě minimálně jednou. Důvodem je nejčastěji 

používání otevřeného ohně, svařování, nedodržování technologických postupů. 

      Dle podrobných údajů o zásazích [38] za uplynulých 10 let je dále jednoznačně patrné, že 

zasahující jednotky víceméně nikdy nepoužily vnitřní vybavení objektu (vnitřní nezavodněná 

potrubí, vnitřní hydrantové systémy, evakuační výtahy), a to z důvodů, že neměly jistotu o 

vyhovující technické stránce a 100 % použitelnosti těchto zařízení. Jako zdůvodnění tohoto 

smutného faktu se nabízí právě nejednoznačnost a dostatečná neprůkaznost provádění 

průběžných funkčních zkoušek a revizí.  

     Z hlediska příčin jednotlivých mimořádných událostí není u výškových objektů oproti 

běžným stavbám zásadní rozdíl. Cirka 30 % má příčinu v úmyslu, 30 % je z nedbalosti, 30 % 

mají na svědomí technické závady, zbylých 10 % jsou všechny ostatní důvody.   

 

 

   Obrázek č. 3 : stav po požáru výškového objektu City Towers, zdroj: HZS hlavního města Prahy 
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2. Analýza evakuace výškových objektů  

     V této kapitole je podrobněji rozebrána a popsána evakuace z vybraných typů výškových 

budov. Vzhledem k celkovému zaměření a rozsahu práce není možno provést detailní a 

úplnou expertízu kompletního postupu při vyhlášení požárního poplachu z celého objektu, 

řešení únikových cest a zohlednění okolností, mající vliv na průběh evakuace. Z tohoto 

důvodu bylo přistoupeno k demonstračním výpočtům, jejichž účelem je ověření a vzájemné 

porovnání evakuace z výškového administrativního objektu a výškového bytového objektu 

s poukázáním v závěru na některé zjištěné skutečnosti, které mají vliv jak na stavební řešení, 

tak i technické vybavení zmíněných druhů budov. V zájmu pozornosti je tedy míra 

výsledného času evakuace s možnostmi používání evakuačních výtahů, optimalizace jejich 

počtů vzhledem k dané dispozici, počty únikových cest ve vazbě na prostorové řešení 

jednotlivých podlaží. K výsledným poznatkům bude přihlédnuto současně při zpracování 

koordinačních schémat návazností požárně bezpečnostních a technických zařízení a 

v celkovém návrhu technických opatření v závěru práce.          

     V celosvětovém měřítku bylo vytvořeno mnoho více či méně renomovaných studií a 

sofistikovaných výpočetních modelů a programů pro evakuaci, většinou však byly tyto 

matematické modely pouze přeneseny na papír. Ve Spojených státech amerických proběhlo 

v uplynulých letech několik skutečných evakuací výškových objektů, a to jak na základě 

skutečných mimořádných událostí, které byly náležitě zdokumentovány a zveřejněny, tak na 

základě různých zadání probíhají i cvičné evakuace. V první skupině to byl například objekt 

Cook Country Office Building, Chicago v roce 2003, Parque Central Building, Chicago, 

2004, objekty WTC v New Yorku roku 2001[19]. Závěry a vyhodnocení z těchto evakuací 

s jejich rozborem byly popsány v mnoha odborných publikacích [2],[3],[47],[48]. 

     V rámci České republiky je nutno konstatovat, že do současnosti zde bylo provedeno 

pouze několik reálných nácviků s experimentálním sledováním chování osob v případě 

evakuace. V roce 2010 byla provedena cvičná evakuace omezeného počtu osob v rámci  

námětového cvičení na objektu CITY Empiria (bývalý Motokov) a později obdobný scénář 

evakuace v budově CITY Towers (bývalý Rozhlas) v Praze, dále byl vyhodnocován a 

publikován průběh evakuace na sportovním stadionu v rámci ukončení koncertu  hudební 

skupiny [27], byl prováděn nácvik evakuace knihovny v Ostravě [4].  

     Pro posouzení únikových cest a provedení podrobné analýzy únikových cest byly vybrány 

dva reprezentativní vzorky výškových objektů, které představují charakteristické zástupce 

těchto staveb, co se týče zastoupení, konstrukčního a stavebního provedení a také využití.  
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     Nejčastějším a nejvíce známým zástupcem výškových objektů je typově administrativní, 

popř. administrativně-obchodní centrum. Dalším obvyklým typem jsou bytové domy či 

hotelové komplexy, často též projektované s podnoží centra obchodu a služeb. Obecně jsou 

jimi jednak samostatně stojící objekty, pouze s minimální základnou (garáže, provozní a 

technické zázemí) v podzemí či několika málo nadzemních podlaží, a jednak též rozsáhlejší 

stavby, které zahrnují např. obchodní či společenské plochy v nižších částech - převážně tedy 

rozložené v rámci 1. až 3.NP (s podzemním parkingem a zázemím), dále pokračující do 

vyšších křídel o různých počtech nadzemních podlaží a ukončen zpravidla vystupující 

solitérní věží.  

     Vzhledem k rozsahu diplomové práce, k dostupnosti vstupních technických podkladů a pro 

lepší pochopení rozdílností postupu podmínek evakuace je navrženo porovnání složitějšího 

administrativního komplexu, sestávajícího z několika částí a s dominantním nadlimitním 

křídlem. Druhou variantou je potom výškový, čistě obytný dům. Jedná se o v obou případech 

o stavby navrhované již podle současně platných pravidel a podmínek požární bezpečnosti. 

Navíc u obou uváděných staveb byly zpracovány a schváleny územně příslušným územním 

odborem Hasičského záchranného sboru České republiky projekty požárně bezpečnostního 

řešení ve fázi dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace 

k žádosti o vydání stavebního povolení.  

 

Výběr a představení hodnocených typů výškových objektů 

2.1 Administrativní výškový objekt 

     Objekt administrativy je kombinací výškového objektu s 31 podlažími a deskového 

objektu s 17-ti podlažími. Půdorysně jsou objekty propojeny jako jeden celek. Běžné 

administrativní podlaží má navrženy po obvodu prostory jednotlivých kancelářských 

pracovišť. Ve střední části jsou rozmístěny jednotlivé komunikační vertikály s hygienickým 

zařízením, archivy a zasedacími místnostmi. Technologická zařízení pro tento objekt budou 

situována do 16. a 29. NP a do prostoru podzemních hromadných garáží.  

Komunikační propojení jednotlivých administrativních podlaží je řešeno uzavřenými 

schodišti, osobními a nákladními výtahy, z nichž některé jsou v provedení jako evakuační 

a požární. Celková výška po atiku střechy výškového administrativního objektu činí cca 

+123,6 m. Vzhledem k situování hlavních vstupů do objektu a k řešení dopravního napojení a 

přístupů požárních jednotek je posouzen jako stavba s 31 nadzemními podlažími. Požární 
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výška ve smyslu platných ČSN je určena pro nadzemní část: hn = max. 116,8 metru. Ve 

smyslu ČSN 73 0802[7] a ČSN 73 0810[8] je jeho konstrukční systém zatříděn do kategorie 

nehořlavý konstrukční systém. Hlavní nosný systém je projektován jako železobetonový. 

Obvodový plášť je řešen vyzdívkami a pásovými okny s použitím zavěšeného obvodového 

pláště z hliníkových konstrukcí. Pro fasády jsou použity výhradně plné uzavřené plochy, bez 

jakýchkoliv (manuálně) otevíratelných dílů.  

Zastřešení objektu je navrženo plochou střechou s finální vrstvou kačírku. Vnitřní stěny a 

příčky jsou navrženy z betonových tvárnic, případně sádrokartonové nebo prosklené.  

Koncepce požární bezpečnosti stavby a normová omezení   

     Samostatné požární úseky tvoří vyhrazené technické a provozní místnosti, dále 

kancelářské prostory jednotlivých administrativních podlaží, uzavřená úniková schodiště a 

komunikace (CHÚC „B“, CHÚC „C“ a prostory bez požárního rizika), instalační šachty a 

výtahové šachty. U výškového objektu bylo kromě klasického členění na požární úseky 

využito i příslušných ustanovení ČSN 73 0802[7] ve vazbě na ČSN 73 0831[10]  - zejména ve 

výškových úrovních.   Mimo standardní požadavky určené pro požární konstrukce z titulu 

jejich zatřídění do SPB, vyplývají pro výškové objekty nadto zpřísněné podmínky na stavební 

konstrukce z ČSN 73 0802 v závislosti na počtu užitných podlaží a požární výšce.  

V našem případě platí tedy – u deskové části s 17-ti NP musí mít nehořlavé konstrukce druhu 

DP1 zajišťující stabilitu objektu požární odolnost minimálně 90 minut a u výškové části 

objektu s 31-ti NP  musí tyto nosné konstrukce vykazovat požární odolnost nejméně 120 

minut. Dále platí obecně, že v našem případě u výškového objektu musí požárně dělicí 

konstrukce být dimenzovány s požární odolností nejméně 60 minut a veškeré požární uzávěry 

potom s odolností nejméně 30 minut, s obecně požadovanými mezními stavy.  

     Z jakého důvodu jsou tedy údaje z pohledu posouzení evakuace důležité a proč je nutno na 

ně poukazovat? Především proto, že mají podstatný, resp. přímý vliv na podmínky při 

evakuaci osob, zejména ve vztahu k době evakuace a se zohledněním jejího průběhu. Jestliže 

můžeme počítat s dobou evakuace nejméně jedné hodiny, po níž bude požárně zabezpečena 

kompletně hranice příslušného požárního úseku, potom lze využít části plochy únikových 

komunikací i pro místní soustředění osob před průchodem do vlastních únikových cest. Tato 

varianta je evidentní především v prostoru nástupních a výstupních stanic evakuačních 

výtahů, které u výškových objektů jsou v praxi hlavními prostředky pro únik osob. 
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Obrázek č. 5 : půdorys typického 9. až 17. NP objektu, varianta využití jako kanceláře s částečným 

otevřením dispozice v ploše jednotlivých křídel  

Obrázek  č. 4: Vizualizace 

posuzovaného objektu, zdroj: ČTK® 
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     Nedá se tedy pochopitelně uvažovat, že by při tak velkých výškových rozdílech většina 

osob použila pro únik úniková schodiště, a to ani u zcela zdravých dospělých (obdobně se 

pohlíží na požární výtah a jeho použití při požáru zasahujícími hasičskými jednotkami). 

V budovách administrativního, zejména pak charakteru veřejných služeb se vyskytují taktéž 

v určitém percentuelním zastoupení lidé starší, popř. s pohybovým nebo jiným omezením.  

Vybavenost objektu požárně bezpečnostními zařízeními  

     Všechny prostory s požárním rizikem, kde lze použít jako hasivo voda, jsou vybaveny 

vodním stabilním hasicím zařízením. Dále zde byla přednostně navržena instalace 

samočinného odvětracího zařízení ve výškovém administrativním objektu s 31-ti nadzemními 

podlažími a v objektu s 17-ti nadzemními podlažími, a to bez ohledu na normové požadavky, 

vyplývající z ČSN 73 0802[7] a ČSN 73 0831[10]. Zařízení EPS přitom slouží pro 

identifikaci vzniklého požáru ve všech prostorech s výskytem rizika ve všech úrovních, dále 

pro ovládání požárně bezpečnostních zařízení – spouštění větrání CHÚC „B“ a „C“ a jejich 

předsíní, prostorů bez požárního rizika, předsíní a šachet evakuačních a požárních výtahů, 

ovládání provozní VZT a klapek, akustického vyhlášení požárního poplachu přes zařízení 

evakuačního rozhlasu, spuštění samočinného odvětracího zařízení, otevírání dveří na 

únikových cestách a přívodních otvorů pro SOZ, uzavírání požárních uzávěrů – dveří, vrat a 

rolet (pokud budou v běžném provozu ponechány v otevřené poloze), ovládání 

komunikačních kanálů - požárního režimu běžných výtahů, evakuačního režimu u výtahů pro 

evakuaci a požárního výtahu, zastavení eskalátorů, odblokování únikových dveří a průchodů, 

optická signalizace v podzemních hromadných garážích (výstražná světelná návěští a zákazy 

na vjezdu z venkovních prostranství a v průjezdech mezi parkovacími úrovněmi), atp. 

Součástí zařízení systému EPS bude obslužné pole požární ochrany a klíčový trezor. 

Požadováno bylo taktéž vybavení systému i zařízením dálkového přenosu na pult 

centralizované ochrany územně příslušného HZS. Výškový 31-podlažní objekt je vybaven 

třemi evakuačními výtahy a jedním požárním výtahem, v nižším 17-ti podlažním křídle jsou 

navíc dva další evakuační výtahy a ještě jeden požární výtah. Ve všech místech únikových 

cest je nouzové osvětlení, rozvody požárního potrubí v CHÚC C a CHÚC B, akustické 

zařízení (evakuační rozhlas v běžných místech a sirény EPS v technických prostorech).                      
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2.2 Obytný výškový objekt  

     Vybraný bytový dům představuje rezidenční areál v centru velkého města. 

Z architektonického hlediska se jedná o projekt tří vertikálních věžových domů s osmnácti, 

patnácti a dvaceti podlažími, které jsou doplněny nižšími horizontálními pětipodlažními a 

čtyřpodlažními křídly v uzavřeném schématu. Uprostřed bude vytvořeno centrální atrium. 

 

        Obrázek č. 6 : obytný výškový dům 

 

     V podzemí jsou umístěny dvě úrovně společných parkovišť s celkovou kapacitou 350 míst 

a technické prostory. Dispozičně jsou všechny tři věže navrženy prakticky shodně – uprostřed 

je vždy centrální schodiště s předsíňkou a dvojicí výtahů s vyústěním v 1. NP. Nejvyšší, 

představovaná věž má z pohledu ČSN 73 0802 celkem 20 užitných nadzemních obytných 

podlaží, celková výška po atiku střechy bytového domu je +63,8 m.  

Ve smyslu ČSN 73 0802[7] a ČSN 73 0810[8] je zatříděn do kategorie nehořlavý konstrukční 

systém. Konstrukčně se opět jedná o železobetonový monolitický stěnový systém.  

Koncepce požární bezpečnosti stavby a normová omezení   

     Samostatné požární úseky tvoří bytové jednotky, únikové komunikace CHÚC C 

s požárním a evakuačním výtahem, domovní zázemí. Stavební konstrukce jsou vzhledem 



19 

 

k podlažnosti stavby dimenzovány na minimálně 90 minut, bez ohledu na případné nižší 

požadavky vyplývající ze zatřídění do nižších stupňů požární bezpečnosti.            

Vybavenost objektu požárně bezpečnostními zařízeními   

     Ve společných částech a v únikových komunikacích je navržen systém EPS se 

samočinnými hlásiči požáru se samostatnou ústřednou EPS, klíčovým trezorem a OPPO, 

v bytových jednotkách jsou autonomní hlásiče požáru, dále je zde nouzové osvětlení a 

akustická signalizace. Věž je vybavena požárním potrubím s čerpadlem napojeným na záložní 

zdroj. EPS ovládá spuštění přetlakového větrání CHÚC C s šachtou požárního a evakuačního 

výtahu, sepnutí do režimu požár požárního a evakuačního výtahu, přepnutí nouzového 

osvětlení, ovládání běžných komunikačních prostředků, odblokování vstupů.             

 

2.3 Analýza evakuace z administrativního objektu  

     Pro reálné zhodnocení a ukázku postupu evakuace bylo uvažováno s několika režimy a 

alternativami, přičemž se vycházelo z běžného rozvržení kanceláří, které je obvyklé u většiny 

firem. U většiny těchto staveb je záměrem vytvořit víceúčelovou, snadno a prakticky 

okamžitě přestavitelnou dispozici podle potřeb daného nájemce či jeho provozu. Kanceláře, 

zejména pronajímatelné, se navrhují a staví ve formě tzv. „SHELL“ projektů, tj. 

s vybudováním pouze síťových komunikačních jader, společných hygienických a technických 

prostorů, standardním protipožárním zajištěním a s maximálním uvolněním dané disponibilní 

plochy (ohraničené pouze po obvodu) pro možnosti využití prostoru prakticky bez omezení.  

     S tímto postupem se setkáváme v současné době na všech nově budovaných 

administrativních, ale i obchodních, centrech, a to i v případě, že projekt je navržen vcelku již 

pro konkrétního investora nebo nájemce. Pro ně je takové řešení vesměs výhodné, neboť 

umožňuje vcelku rychle reagovat na aktuální podmínky provozu a pružně přeskupovat 

jednotlivá pracoviště. Jedná se o trend zavedený především u počítačových a softwarových 

firem, u společností zabývajících se reklamou, bankovními operacemi, telefonními službami. 

Charakteristickým rysem je tendence vytváření velkoprostorových kanceláří zvaných „OPEN 

SPACE“ s ostrovy sdružených pracovišť s maximální obsazeností, jenž jsou ponechány buďto 

zcela bez přepážek, nebo opatřenými pouze minimálními stolními přepážkami vysokými do 

úrovně hrany monitoru PC, tedy bez reálného oddělení mezi sebou. Nejsou výjimkou ani 

společnosti, jenž mají standardy na jednotlivá pracoviště nastaveny tak, že pracovní stolní 

plocha je zmenšena na maximální možnou míru. Z toho titulu by zde opravdu bylo chybné při 
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stanovení obsazenosti ploch používat odkaz na čl. 1.1.2. či dokonce 1.1.3 ČSN 73 0818[9]. 

V praxi se naopak se osvědčilo a je rozhodně na straně bezpečnosti používat čl. 1.1.1[9], i 

když rozloha požárního úseku zdaleka přesahuje výměru 200 m2. S vědomím, že právě ve 

zmiňovaných prostorech může vycházet skutečná půdorysná plocha menší než uváděných 

normových 5 m2 na jednoho pracovníka (v praxi dochází ke snížení až na 3 m2 na osobu), a to 

i ve vztahu k doporučeným plošným požadavkům na kancelářské pracoviště, jak jsou 

specifikovány např. v ČSN 73 5305:2005 tabulce 1 (Administrativní budovy a prostory) [16].  

Kromě toho lze při výše popisované uvolněné vnitřní dispozici celkem často dospět do stadia 

vytvoření vnitřního shromažďovacího prostoru ve smyslu ČSN 73 0831[10], a to přináší další  

komplikace s dopady do technického, konstrukčního i architektonického návrhu a výrazná 

omezení. Zvlášť, že ve znění tabulky A.1 ČSN 73 0831[10] se s rostoucí výškou snižuje 

kritérium pro kategorizaci příslušného provozu jako shromažďovacího prostoru.  

Proto byly pro výpočtové ověření časových relací a průběhu evakuace nakonec určeny 

tyto varianty: 

1/ zcela otevřená dispozice úplného „open space“ variabilního prostoru (tedy kapacitně  

      nejvytíženějšího provozu - viz připojená grafická příloha). 

2/ standardní dispozice kanceláří rozvržených do několika dílčích místností (popř. dílčí open  

      space - viz obrázek č.4)   

Základní podmínkou, od níž se vše odvíjí, je tedy stanovení kapacity ploch kanceláří, 

vymezení tras a průběhu úniku, popř. vytýčení podmínek na zachování průběhů únikových 

cest, dodržení nezbytných šířek, počtů a směrů únikových východů. Toto jsou důležité 

předpoklady pro reálné posouzení únikových cest a jejich provedení.         

       

2.3.1 Stanovení základních podmínek a omezení pro vybraný typ výškové 

budovy    

     Jako ukázkový případ byla určena úroveň 17. NP ve výškové poloze +63,60 m. Budeme-li 

uvažovat jen částečně uvolněný „open space“ prostor v každém křídle půdorysu tvaru kříže, 

vychází nám celkově rozlohy 781 m2 v horní části, 170 m2 na levém kratším křídle, 364 m2 na 

pravém delším křídle a nakonec 953 m2 při spodním bloku pouze „shellových“ kancelářských 

ploch (logicky bez společných komunikací, instalačních a technologických jader).  

V tomto případě a s využitím hodnot dle pol.1.1.1 ČSN 73 0818[9] vychází obsazenost 

zmíněných prostorů na 156, 34, 73 a 191 osob v pořadí dle předchozího dělení. 
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     V případě odstranění všech dělicích přepážek mezi křídly komplexu beze zbytku 

dostaneme k využití plochu cca. 2400 m2 variabilních kancelářských provozů, s celkovou 

obsazeností až 482 osob.       

     Únik osob, jak je zřejmé i z přiloženého půdorysného schématu případového 17. NP, je 

zajištěn v jednotlivých úrovních standardně pomocí nechráněných únikových cest (samostatné 

úseky, prostory), které pokračují do chodeb chráněných únikových cest typu B (dále CHÚC B 

bez předsíně) a chodeb či schodišť chráněných únikových cest typu C (dále CHÚC C s 

předsíní), které tvoří páteř únikových cest a vedou skrz celou výškovou budovu. Všechny tyto 

CHÚC byly navrženy v V. stupni požární bezpečnosti, nejnižší stupeň požární bezpečnosti 

sousedních požárních úseků je IV. SPB (šachty).    

• Ve znění ČSN 73 0802[7], konkrétně podmínek pro použití únikových cest a jejich řešení     

   dle kap. 9 vychází, že při výškové poloze nad 45 m požárního úseku musíme mít k dispozici  

   nejméně jednu CHÚC C a jako další CHÚC  B, přičemž z každého místa musí být  

   dosažitelné vstupy do obou CHÚC.  

   Skutečnost: v našem případě máme k dispozici celkem 4 schodiště CHÚC C, 3 chodby  

   CHÚC B (zde užity jako „předpokoje“ cest vyššího řádu a jako shromaždiště u skupiny  

   výtahů).   

•  Dále musí být k dispozici evakuační výtahy, počet je určen množstvím lidí, kteří jimi mají  

    být evakuováni (problematika bude zmíněna dále v textu).  

    Skutečnost - celkem je k dispozici 5 evakuačních výtahů s nástupišti výhradně z CHÚC B.          

•  Podle výškového rozložení vychází i poměrové zastoupení počtu osob, popř. kategorizace  

   míst s výskytem většího množství lidí ve smyslu ČSN 73 0831[10]. Při stejném  

    interiérovém návrhu (pro zjednodušení) vycházelo následující zatřídění:  

úroveň 1. a 2. NP do 9 m - VP 1   

- při variantě 1 - nedojde k vytvoření vnitřního shromažďovacího prostoru 

- při variantě 2 - vznikne vnitřní shromažďovací prostor velikosti 2SP 

 úroveň 3. až 8. NP do 30 m - VP 2   

- při variantě 1 - nedojde k vytvoření vnitřního shromažďovacího prostoru 

- při variantě 2 - vznikne vnitřní shromažďovací prostor velikosti nad 2SP 

úroveň od 9.NP nad 30 m - VP 3  (včetně vybraného 17.NP)  

- při variantě 1 - dojde k vytvoření dvou vnitřních shromažďovacích prostorů velikosti 1SP 

- při variantě 2 - vznikne vnitřní shromažďovací prostor velikosti 3SP. 
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Pozn.: vztaženo na velkoplošné kanceláře dle pol. 1.4 tab. A.1 ČSN 73 0831[10]  (VP1-250 

osob, VP2-200 osob, VP3-100 osob). 

•  Z ČSN 73 0802[7] vychází prostorové a plošné podmínky pro provedení předsíní CHÚC C,    

   evakuačních, resp. též požárních výtahů ve středu dispozice a rovněž v horním křídle.  

   Doporučuje se nejméně 10 m2 s nejmenším rozměrem 2,4 m, s připočtením dalších 3 m2 na  

   každý evakuační či požární výtah.  

   Ve skutečnosti připadá v místě s největším počtem výtahů (3 evakuační výtahy + 1 požární)  

  zhruba ve středu dispozice požadavek na zajištění velikosti prostoru nejméně 22 m2 – reálně 

  je velikost 33,81 m2 s rozměrem 4,0 m. 

• Z pohledu ČSN 73 0802[7] vychází nutnost zajištění odvodu kouře a tepla při požáru –  

   nuceným způsobem, odstupňovaně dle výškové polohy úseku - tj. při hp < 45 m více než  

   150 osob nebo v požárních úsecích s požární výškou hp > 45 m více než 100 osob (tam, kde 

   je zároveň omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře – tj. u prosklených fasád  

   s bezpečnostním sklem vždy). ČSN 73 0831[10] vyžaduje instalaci nuceného odvětracího  

   zařízení (dále SOZ):    

     - v úrovni VP1 – potom při počtu více než 200 osob ve velkoprostorových kancelářích, 

     - při úrovni VP2 - potom při počtu více než 135 osob ve velkoprostorových kancelářích, 

     - při úrovni VP3 – potom při počtu více než 100 osob ve velkoprostorové kanceláři. 

   Ve skutečnosti bylo v našem případě uvažováno s instalací SOZ ve všech požárních úsecích     

   administrativních prostorů - bez ohledu na možnost jejich zatřídění do kategorie   

   shromažďovacích prostorů ve smyslu ČSN 73 0831[10].      

Při výpočtech bylo postupováno podle metodiky ČSN 73 0802[7] kap. 9 za použití 

programového výpočtu (viz obrázek č. 7 s grafickým znázorněním jednoho mezikroku  

postupného výpočtu) zpracovaného podle platného vydání ČSN 73 0802:2009[7] Ing. Pavlem 

Kočím. Dále bylo využito jednotlivých ustanovení navazujících norem - zejména ČSN 27 

4014[6] pro kontrolu počtu a parametrů kapacity evakuačních výtahů, ČSN 73 0831[10]. 

Vybrané vstupní a výsledné hodnoty jsou obsaženy v přílohách.    
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Obrázek č. 7:  Printscreen PC programu pro evakuaci, [©Pavel Kočí, 2012] 

 

2.4 Kapacitní parametry únikových cest s ohledem na specifické 

podmínky provozu a výškové úrovně   

2.4.1 Administrativní budova s charakterem „Open Space“ – varianta 1 

     Postup prověření evakuace z dispozice 17. NP kancelářského patra s úplně otevřenou 

dispozicí dle varianty 1 vycházel jednoznačně ze stavebních a konstrukčních podmínek. Při 

stanovení kapacitních a délkových poměrů únikových cest bylo určujícím zatřídění do 

kategorie vnitřních shromažďovacích prostorů VP3 o velikosti 3SP. Tím je dáno rovněž 

množství únikových východů ve smyslu ČSN 73 0831[10] tab.1- nejméně 3 východy se 

započitatelnou kapacitou od 15 % do 45 % z celkového počtu evakuovaných osob. Prakticky 

tedy od 72 osob do maximálně 217 osob na jeden východ. Z dostupných projekčních 

podkladů byla vzata průměrná hodnota součinitele a = 0,947 zjištěná při výpočtu požárního 

rizika pro celé podlaží, nezbytná pro provedení analýzy (Pozn.: tato hodnota byla pro 

jednoduchost započítána i při zhodnocení varianty č. 2).  Při analýze nebyla posuzována 

možnost ohrožení osob kouřovými zplodinami - v úvodu kapitoly je řečeno, že kanceláře 

budou vybaveny nuceným SOZ, požárně oddělené únikové prostory potom přetlakovým 
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větráním. Vzhledem k charakteru provozů a jejich prostorovou neurčitost bylo uvažováno 

vždy a ve všech případech se snížením kapacity únikového pruhu o 25 % (volný nábytek a 

zařízení, takřka bez faktického ohraničení). Současně byl kladně zhodnocen vliv aktivních 

požárně bezpečnostních zařízení při stanovení mezních délek (SOZ, SHZ, EPS - viz 

předchozí popis). 

Analýza byla provedena s následnými postupnými kroky (viz připojená výpočtová příloha): 

1/ stanovení délky pro 1 nechráněnou únikovou cestu (dále NÚC) 

2/ stanovení délek a šířek pro 2 NÚC pro max. počet osob v jednom křídle (170 osob)  

3/ ověření potřebné kapacity NÚC pro shromažďovací prostor a požadované 3 únikové cesty   

     - součtově 4 u (dále v textu : u = 1 únikový pruh, dle ČSN 73 0802[7] se jedná o hodnotu  

     550 mm) s max. průchodem 1,375 metru   

4/ a) výpočet doby evakuace po částech v daném patře pro vnitřní shromažďovací prostor -    

      tedy po trase od nevzdálenějšího místa „open space“ plochy ke vstupu do stavebně  

      odděleného komunikačního koridoru NÚC (prostor ve smyslu čl. 6.7 ČSN 73 0802[7] - ve  

      výkresové části znázorněno slabším zeleným šrafem), dále ke vstupu do požárně oddělené  

      NÚC bez rizika (samostatný úsek řešen ve smyslu čl. 6.7 ČSN 73 0802[7] - ve výkresové   

      části znázorněno silnějším zeleným šrafem), průchod přes požární úsek CHÚC B (ve  

      výkresu znázorněno žlutou barvou) až ke vstupu do schodiště CHÚC C - dohromady 9,1  

      minut.                

      b) výpočet doby evakuace pro část osob odvezených evakuačními výtahy (jedná se o 30  

       osob x 5 výtahů = 150 osob, tedy maximální počet osob, který je možno dle norem  

       evakuovat - viz další text) obdobným postupem jako v bodě a) - dohromady 6,1 minut. 

     c) výpočet celkové doby evakuace všech osob z daného podlaží až po východ ven  

       z CHÚC C v úrovni 1.NP (výškový rozdíl 63,6 m) - dohromady 16,8 minut.         

    Poznámka: Po odečtení maximálně započitatelného množství osob, které mohou použít  

    evakuační výtahy, se tato doba zkrátí jen na 15,5 minut.                  

5/ výpočet potřebné kapacity CHÚC C pro celkový počet osob v daném patře - celkem 4,5 u 

6/ výpočet potřebné kapacity CHÚC pro normou stanovený počet osob, které mají využít  

   schodiště CHÚC C (tedy mimo osob, které mohou využít evakuační výtahy) - celkem 3 u.      

     

     Po zpracování výpočtové části byly zjištěné údaje ověřeny i prakticky doměřením ve 

výkresové příloze. Znovu je však třeba upozornit, že tato analýza je pouze demonstrační a 
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není možno v jejím rámci zohlednit všechny aspekty podmínek evakuace. Z těchto důvodů je 

v této práci dále shrnuto pouze to nejpodstatnější: 

ad.1) a ad. 2):  

Zajistit dostatečný počet únikových východů z „open space“ ploch do vymezených únikových 

koridorů (prostorů bez rizika či ÚC vyšší kategorie) - viz grafická příloha s ohledem na mezní 

délky pro tento modelový příklad. 

ad. 3): 

Potřebná kapacita je dodržena, únikové východy jsou vyžadovány s min. šířkou 1,1 m ve 

smyslu ČSN 73 0831[10].  

ad. 4): 

Z rozboru je zřejmé, že instalace SOZ je nezbytná (zakouření nastane poměrně brzy). Při 

stanovení šířek vlastních schodišť a průchodů únikových chodeb byla stanovena minimální  

šířka 1,65 metru (3u), která vychází z posouzení kapacity hlavních únikových komunikací 

schodišť CHÚC C a z podmínek ČSN 73 0831[10].  

Součástí této části analýzy bylo zhodnocení množství a parametrů evakuačních výtahů, které 

jsou zde vyžadovány. Základní parametry jsou stanoveny čl. 9.6.4, 9.6.5 a započitatelná 

kapacita potom z čl. 9.11.15 ČSN 73 0802[7] s tím, že se nepočítá s evakuací osob na lůžku, 

jako je tomu u zdravotnických zařízení. Pro stanovení nezbytného počtu evakuačních výtahů 

je v tomto případě vhodnější metodika dle ČSN 27 4014[6] čl. 4, kde jsou uvedeny rovněž 

minimální technické parametry evakuačních výtahů. Při nosnosti 1000 kg vychází počet 

stojících 12 osob (na straně bezpečnosti - neuvažuje se s vyšší nosností), včetně doprovodu. 

Počet osob pro evakuaci výtahy vychází z úvahy o jejich využitelnosti ve standardním režimu 

(v koncepčním zhodnocení v závěru této práce je uvedeno doporučení na ponechání normální 

funkce výtahu a nikoliv okamžité přepnutí do evakuačního režimu při požáru a tím zpomalení 

celého procesu) dle citované ČSN 73 5305[16], kde je minimálně 20 % z celkového počtu 

osob = 96 osob. Doba jednoho cyklu evakuace výtahem je právě normových nejvýše 2,5 

minut. Tato hodnota se ale může podstatně měnit, a to podle skutečných reálných parametrů, 

zejména nosnosti, rychlosti pohybu klece, způsobu otevírání křídel, což jsou všechno 

technické údaje velmi konkrétní a platné přímo pro konkrétní použitý výrobek. Pro náš případ 

nezbývalo než použít standardní hodnoty pro rychlost v =1,0-1,6 m.s-1 a časovou ztrátu při 

rozjezdu a dojezdu 3+3 s, ztrátu při nástupu osob 6 s a při otevírání až 9 s.    

     Pro tento stav vychází minimální počet 4 výtahy, v našem případě je celkový počet 5 

výtahů z podlaží. Započitatelná kapacita jednoho výtahu zde vychází 30 osob, celkově tedy 
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lze zahrnout 150 osob, které by mohly být těmito výtahy evakuovány z budovy. Při 

obsazenosti 12 přepravovaných osob vychází maximálně tři jízdy každým výtahem, přestože 

normově a technicky zabezpečená jízda jednoho cyklu by umožňovala mnohonásobné využití 

po dobu jejich funkčnosti (požadavek 45 minut). Vyvstává tedy otázka, nakolik jsou 

evakuační výtahy využitelné pro započtení evakuace dle těchto předpisů. Výsledkem tedy je, 

že tyto údaje lze ověřit až při aplikaci konkrétních hodnot z technických listů daného výrobce.                                                     

ad. 5) a ad. 6):  

Pro celkový počet osob stanovený pro variantu 1 úplného „open space“ vychází kapacita 

CHÚC C maximálně 4,5u, tj. pro 3 cesty rozloženě cca 1,1 m (ve vztahu k ČSN 73 0831[10] 

a minimálnímu průchodu). Při jiné dispozici 17. NP by toto řešení bylo možné, v našem 

případě však s ohledem na křížení křídel vychází i s ohledem na mezí délky a rozložení tras 

úniku větší počet CHÚC C - konkrétně 4 únikové cesty. Při minimální šířce 1,65 metru 

každého schodiště a nejmenšího IV. SPB okolních úseků potom vychází celková kapacita 

jednoho schodiště 1350 osob, s doporučeným omezením na 900 osob pro jednotlivou CHÚC 

C (tedy 4x 3600 osob), což v našem případě znamená, že variantu plnohodnotných „open 

space“ ploch mohu navrhovat na maximálně 7 podlaží. V případě, že by bylo nutno „open 

space“ prostory mít ve větším rozsahu, kapacity únikových cest nevyhoví a bude nutno 

navrhovat další opatření (například zvýšení stupňů požární bezpečnosti, doplnění dalších 

schodišť, prostorové omezení).     

  

2.4.2 Administrativní budova se standardní dispozicí – varianta 2  

     Postup prověření evakuace z dispozice 17. NP kancelářského patra s částečně omezenou 

dispozicí dle varianty 2 byl proveden fakticky obdobně, s využitím dříve specifikovaných 

hodnot a údajů. Při stanovení kapacit a délek únikových cest bylo určujícím zatřídění do 

kategorie vnitřních shromažďovacích prostorů VP3 o velikosti 1SP u dvou největších ploch 

s kapacitou 156 a 191 osob. Tím je dáno rovněž množství únikových východů ve smyslu ČSN 

73 0831[10] tab. 1 - nejméně 2 východy se započitatelnou kapacitou od 30 % do 70 % 

z celkového počtu evakuovaných osob. Tedy od 47 osob do 109 osob na jeden východ 

v menším úseku a od 57 do 144 osob pro větší úsek. Průměrná hodnota součinitele je opět a = 

0,947. Ani zde nebyla uvažována možnost ohrožení osob kouřovými zplodinami. Vzhledem 

k charakteru prostoru bylo opět uvažováno se snížením kapacity únikového pruhu o 25 % a s  

vlivem aktivních požárně bezpečnostních zařízení. 
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Analýza byla provedena s následnými postupnými kroky (viz připojená výpočtová příloha): 

1/ ověření potřebné kapacity NÚC pro shromažďovací prostor s obsazeností 156 osob a  

    žádané 2 únikové cesty  - součtově 1,5 s průchodem 0,825 m dle ČSN 73 0802[7],  

    upraveno na 1,1 m  ČSN 73 0831 však plyne 1,1 m.    

2/ shodně jako u případu 1/ 

3/ a) výpočet doby evakuace po částech v daném patře pro vnitřní shromažďovací prostor 156  

     osob - opět po trase od nejvzdálenějšího místa jednotlivých kanceláří, rozvržených do 

     několika dílčích celků (dílčí open space) ke vstupu do komunikačního koridoru NÚC  

     - ve výkresové části opět znázorněno světle zeleným šrafem, dále ke vstupu do požárně  

     oddělené nechráněné únikové cesty (samostatný úsek, dle čl. 6.7 ČSN 73 0802[7]) –  

     ve výkresové části tmavší zelená, přes požární úsek CHÚC B - žlutá barva, až po vstup do  

     schodiště CHÚC C - dohromady 6,74 minut.                

   b) výpočet celkové doby evakuace všech osob jen z daného úseku až po východ ven  

     z CHÚC C v úrovni 1.NP (výškový rozdíl 63,6 m) - dohromady 12 minut.         

4) výpočet potřebné kapacity CHÚC C pro celkový počet osob v úseku - celkem 1,5u 

5/ a) výpočet doby evakuace po částech v daném patře pro vnitřní shromažďovací prostor 191  

     osob - tedy po trase od nevzdálenějšího místa jednotlivých kanceláří, rozvržených do 

     několika dílčích celků (dílčí open space) – analogicky jako v předchozím bodě 3/a) až po  

     vstup do schodiště CHÚC C - dohromady 5,98 minut (příznivější podmínky - širší úniková  

     cesta 3u).                

   b) výpočet celkové doby evakuace všech osob jen z daného úseku až po východ ven  

     z CHÚC C v úrovni 1. NP (výškový rozdíl 63,6 m) - dohromady 12 minut.         

6) výpočet potřebné kapacity CHÚC C pro celkový počet osob v úseku - opět celkem 1,5u 

 

Pro srovnání s variantou 1/ jsou dále uvedeny podstatné informace: 

ad.1) a ad. 2) Opět zajistit dostatečný počet únikových východů z kancelářských ploch do 

vymezených únikových koridorů (prostorů bez rizika či ÚC vyšší kategorie) - viz obrázek č. 5 

s ohledem na mezní délky pro tento modelový příklad. Potřebná kapacita je dodržena, 

únikové východy jsou však vyžadovány s min. šířkou 1,1 m ve smyslu ČSN 73 0831[10].  

ad. 3 a 4)  Z rozkladu je zřejmé, že instalace SOZ je nezbytná (zakouření nastane poměrně 

brzy). Při stanovení šířek vlastních schodišť a průchodů únikových chodeb byla stanovena 

min. šířka 1,65 m (3u), která vychází z posouzení kapacity hlavních únikových komunikací 

schodišť CHÚC C a z podmínek ČSN 73 0831[10].  
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ad. 5) a ad. 6) Pro celkový počet osob stanovený pro obě variace 1SP vychází kapacita 

CHÚC C 1,5 u, tj. pro 2 cesty rozloženě cca 1,1 m (ve vztahu k ČSN 73 0831[10] a min. 

průchodu). I zde vychází s ohledem na křížení křídel a na mezí délky (viz. výpočtové přílohy, 

v závislosti na koeficientu „a“) a strategické rozložení tras úniku větší počet CHÚC C - 

konkrétně v každém křídle 1, avšak s dodržením nevyhnutelné podmínky dosažitelnosti 2 cest 

(viz předchozí). Kapacitní poměry nejsou odlišné od varianty 1, avšak vyznívají příznivě pro 

rozložení tohoto počtu osob (celkem 454 osob), kde lze podobnou dispozici uplatnit pro až  

8 stejných pater.  

Při porovnání Varianty 1 (plný Open space) a Varianty 2 (částečné členění) vychází u druhé 

varianty celková doba evakuace kratší, ale výsledný rozdíl není tak výrazný.    

Doba evakuace dle 1. varianty je jen o 4,8 minut delší, a to při takřka 2,5 násobném počtu 

osob ze shromažďovacího prostoru oproti 2. variantě. Tato informace má zde pouze 

informativní charakter, pro zcela detailní posouzení by bylo nutno použít podrobnější 

simulační program, což však není předmětem této práce.                

 

2.4.3 Poznatky z provedené analýzy evakuace administrativního objektu 

1/  Z hlediska stanovení obsazenosti administrativních ploch nelze jednoznačně vycházet a 

uplatňovat položky 1.1.2 či 1.1.3 ČSN 73 0818[9] pro všechny plošně rozsáhlejší 

administrativní patra či křídla nad 100, resp. 200 m2. Uvedené zvětšení plochy připadající na 

osobu je možno oprávněně aplikovat pouze v případě stavebně zcela stavebně oddělených 

shluků kanceláří - nikoliv volných a přestavitelných ploch projektovaných v shellové fázi. 

Naopak ve všech případech, kde vnitřní dispozice kanceláří není jednoznačně konstrukčně 

dána, je nezbytné postupovat při stanovení kapacity podle pol. 1.1.1, popř. pol. 1.1.5 ČSN 73 

0818[9]. S tímto souvisí skutečnost mnohem častějšího výskytu vnitřních shromažďovacích 

prostorů v závislosti na výškové poloze. 

 

2/  Bez ohledu na velikost administrativní či jiné komerční plochy je nezbytné zajistit vždy 

z každého křídla, oddělení či plochy nájemce 2 únikové východy tak, aby byla dosažitelná 

dvě úniková schodiště nebo variantně únikové schodiště a evakuační výtah. Tedy nikoliv 

pouze evakuační výtahy! Přitom je nutno dodržet mezní vzdálenost východů mezi sebou a 

jejich rozmístění dle čl. 9.9.2 ČSN 73 0802[7].  
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3/  Při stavebně nedělených volných plochách (tzv. shellový projekt pro různé nájemce) musí 

být dopředu dodrženy a zrealizovány trvalé stavebně oddělené společné únikové koridory - 

řešené nejméně jako prostory bez rizika ve smyslu čl. 6.7 a 7.2.3 ČSN 73 0802[7]. 

Doporučuje se jejich stavební oddělení od zbytku nehořlavými konstrukcemi (druhu DP1) 

s požární odolností nejméně 15 minut, pokud z nich vede vstup do požárně odděleného 

nástupního prostoru evakuačního výtahu, nebo před vstupem do schodiště CHÚC C (v našem 

hodnoceném případě) -  potom nejméně 30 minut. Výhodnější variantou jsou potom 

samostatné požární úseky bez rizika, u nichž se doporučuje i nucené větrání přetlakovým 

způsobem s minimálně 15ti násobnou výměnou vzduchu, s napojením ze zálohovaného zdroje 

po dobu nejméně 15 minut. Tyto prostory však slouží pouze pro přesun osob do požárních 

úseků chráněných prostorů vyšší kvality a provedení (CHÚC B, CHÚC C).       

 

4/  Světlá šířka těchto koridorů je dána dispozičním řešením, avšak z taktických, ale i z 

psychologických a orientačních aspektů by neměla být menší než 1,1 m, ale ani širší než 2,2 

metru. Dveře v průchodech a dveře vedoucí z jednotlivých kancelářských bloků do těchto 

koridorů by neměly mít menší efektivní šířku průchodu než 1,1 metru. Toto se jeví jako 

výhodnější i v případech, kdy by se nejednalo o vnitřní shromažďovací prostor. Nelze 

současně opomenout znění čl. 5.4.1 ČSN 73 5305[16] pro čistě administrativní prostory, kde 

se vyžaduje u velkoprostorových, flexibilních a kombinovaných zachování hlavních 

společných komunikací nejméně v šířce 1,60 metru, u vedlejších chodeb min. 1,2 metru, což 

lze považovat za nesoulad mezi jednotlivými technickými předpisy.         

 

5/  Vyhýbat se takové dispozici, kdy je v budově jedno centrální komunikační jádro (byť 

s více než jedním schodištěm či schodištěm a evakuačním výtahem, jakožto náhradou únikové 

cesty ve smyslu  čl. 9.6.6 ČSN 73 0802[7]), k němuž směřují okružní únikové koridory jako 

do středu v podstatě jedním směrem, a to i v případě, že únikové cesty jsou z hlediska 

kapacity a délek vyhovující.  Rozhodně by toto řešení nemělo být použito v případě, kdy 

nejvzdálenější místo ke vstupu do CHÚC bude na hranici mezní délky úniku pro jeden směr 

evakuace, a to ani v případě, že okružní koridor bude řešen dokola tak, že prakticky bude 

vyhovovat normovému ustanovení pro přijetí více směrů úniku. Únikové koridory by tudíž 

měly být z taktických důvodů rozmístěny co nejvíce v krajních částech dispozice tak, aby 

byly fakticky zachovány 2 směry evakuace vždy. Totéž se týká i rozmístění evakuačních 

výtahů. Toto řešení ovšem z konstrukčního hlediska nelze vždy provést. 
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6/  Nedoporučuje se nahrazovat únikovou cestu evakuačním výtahem ve smyslu čl. 9.6.6 

písm. b) ČSN 73 0802[7]. Počet únikových cest musí být plně zachován dle kapacity a  

podlažnosti daného objektu. Počet evakuačních výtahů lze stanovit podle předpokládané 

kapacity a využitelnosti v daném čase a místě a s ohledem na zadanou dispozici.          

 

7/  U výškových objektů není vhodné navrhovat úniková schodiště v jedné šachtě po celé 

výšce, nejen z hlediska úniku a průběhu evakuace je výhodnější přerušit schodiště po 

maximálně 60-ti metrech a navázat dalším schodištěm, popř. s průchodem k evakuačním 

výtahům.                 

 

8/  Nedoporučuje se ihned při požáru přerušit běžný provoz a funkci evakuačních a požárních 

výtahů (panika, zpomalení provozu). Naopak je výhodnější ponechat je v dosavadním režimu, 

dokud nedojde k jejich aktivaci do evakuačního režimu pomocí speciálního klíče, který má 

k dispozici proškolená a určená obsluha objektu. Při signalizaci vzniku požáru, všeobecném 

poplachu by však měla být svedena například světelná signalizace o vyhlášení požárního 

poplachu do kabiny, tedy upozornění na možnost budoucí změny režimu.            

 

9/ Nouzové osvětlení v hlavních komunikačních prostorech (schodištích, koridorech, 

nástupních místech evakuačních a požárních výtahů) provést na plnou intenzitu, v intencích 

dle příslušných ČSN[16]. 

 

10/  Podle čl. 9.1.1 ČSN 73 0802[7] se žádá u výškových budov s více než 20-ti podlažími a 

kapacitou nad 500 osob vytvoření samostatných požárně oddělených a odvětraných míst, pro 

jejich soustředění před dalším pokračováním v úniku směrem dolů, s poukazem na jejich 

vybavenost a stavebně konstrukční provedení jako CHÚC C, po dobu nejméně 60 minut  

(konstrukce mají vykazovat odolnost nejméně 120 DP1). Toto ustanovení, co se týče 

podmínek pro konstrukce, koresponduje s požadavky na nosné a požárně dělicí konstrukce 

budov s více než 20 patry, avšak se podstatně rozchází s omezením faktické doby 

použitelnosti CHÚC C (jako nejvyšší kategorie) pro pobyt osob, jenž činí paradoxně normově 

pouze 30 minut. Znamená to tedy nutnost zvýšení požadavků na ohraničující konstrukce - 

např. až na 180 minut u pevných částí a min. 90 min. u uzávěrů, včetně doby funkčnosti 

větrání v podmínkách požáru tak, abychom byli schopni deklarovat potřebnou - alespoň 

hodinovou funkčnost těchto shromaždišť, jinak jejich existence nemá opodstatnění.                             
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11/  Chybí jednoznačné potvrzení doby funkčnosti evakuačních výtahů s ohledem na 

normativní omezení jejich kapacity a použitelnosti a stanovení přehledné metodiky pro jejich 

přesnější parametrizaci, kapacitní možnosti s následným přesahem do technických a 

konstrukčních podmínek (obdobně jako je tomu například u doby využitelnosti CHÚC C). 

Tedy v příslušné ČSN 73 0802[7] jsou popsány technické parametry, které jsou u těchto 

výtahů požadovány, současně s předepsanou požadovanou funkčností při požáru je zde jejich 

využitelná kapacita omezena. Dle ČSN 27 4014[6] lze počet evakuovaných poměrně přesně 

výpočtově určit. Zde je tedy potřeba ustanovení obou předpisů sjednotit, nebo přinejmenším 

okomentovat.  

 

2.5 Analýza evakuace z bytového objektu 

     Tato stať je připojena pouze jako ukázka dalšího typu objektu. Kapacita bytové části 

bytového domu obvykle závisí podle konečné velikosti a standardu bytových jednotek. 

Vzhledem k existenci pouze jediné ÚC je však principielně omezena z ČSN 73 0833[11] na 

obsazenost maximálně 25 osob na patře. Únik osob ze všech podlaží bude zabezpečen po 

nechráněných únikových cestách navazujících na chráněné únikové cesty - v našem případě  

je vytvořena chráněná úniková cesta typu C, kam vedou přímo vstupy z bytů. Evakuace osob 

z bytových jednotek z úrovní 1.- 20. NP výškového obytného bloku je tedy řešena přímo do 

předsíně dané CHÚC C. Ve smyslu ČSN 73 0833 se zde obecně hodnotí pouze délka jedné 

NÚC vedoucí do CHÚC (max. 20 m), což je v našem případě tedy evidentně dodrženo. Vstup 

do evakuačních výtahů je zajištěn z prostorů CHÚC C, resp. jejich předsíní. Ve smyslu 

podmínek ČSN 73 0802 musí být před evakuačními výtahy vytvořen dostatečný manipulační 

prostor, konkrétně v případě vyústění výtahu do místnosti předsíní CHÚC C musí mít tento 

prostor velikost nejméně 11 m2 u nástupního prostoru (kde je zabudován evakuační i požární 

výtah).  

     Jako ukázka a pro doplnění tématu evakuace výškových objektů byla stanovena mezní 

doba evakuace všech osob z tohoto objektu zhruba stejně výškově položeného 18. NP 

v úrovni +60,0 m, která je vzhledem k poměrně jednoznačné dispozici přehledná. CHÚC C je 

zatříděna do III. SPB, což dává kapacitu při normové šířce 1,5 u max. 450 osob, tedy právě 

celková maximální obsazenost osob v domě (18 x 25 osob na patro). Celková doba evakuace 

je 33 minut, což je však o něco více než připouští využitelnost CHÚC pro účely pobytu osob. 

Z tohoto titulu zde vyvstává otázka opravdu nutného využití evakuačních výtahu a jeho 



32 

 

důsledné technického a konstrukčního dimenzování s ohledem na prostor a charakter stavby.  

Při zhodnocení i zde byla upravena kapacita únikových cest se snížením o 25 %.     

Pro vlastní použití evakuačního výtahu je vzhledem k faktu, že v podobném bytovém domě 

nebude ihned přítomná osoba schopná výtah ovládat v evakuačním režimu, maximálně 

efektivní ponechat normální funkce výtahu. Tedy nikoliv okamžité přepnutí do evakuačního 

režimu při požáru a tím zpomalení celého procesu.  
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3. Zkušenosti s prováděním cvičných požárních poplachů a 

námětových cvičení     

     V odborné literatuře byly popsány průběhy desítek různých evakuací, prováděných 

k prověření jejich specifických aspektů. V tomto textu je dále popsáno několik obecných 

faktorů, které rychlost a průběh evakuace větším či menším způsobem ovlivňují. Ve 

Spojených státech amerických byl proveden experiment na 20-ti podlažním objektu, 

zaplněném dvěma typy kouře, s různou dráždivostí. Rychlost pohybu osob v podmínkách 

agresivnějšího kouře, který vznikal spalováním kerosinu, se v počátku pohybovala kolem  

1 m/s, následně klesala a zastavila se až ve zcela zasaženém prostředí. Osoby, které se 

zúčastnily experimentu, nebyly schopny otevřít podrážděné oči. V méně dráždivém kouři 

(vznikajícím spalováním dřevěných latí) se velmi rychle rychlost osob dostala na poloviční 

hodnotu, tedy zhruba na 0,5 m/s. [27] 

     Další popisy experimentů, prováděných v rámci námětových cvičení, se v odborné 

zahraniční literatuře vyskytují v poměrně velkém počtu.  Pro každý objekt je ovšem 

navrhován průběh cvičení rozdílně, vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru 

konkrétní stavby.  

     Z hlediska simulace zakouření jsou používány vyvíječe kouře různých provedení, 

principielně lze dělit pouze na vyvíječe studeného kouře a vyvíječe teplého kouře, kdy jejich 

fyzikální vlastnosti jsou dosti odlišné.   

     Jsou k dispozici například vyvíječe přes horkou suchou páru s teplotami okolo 300°C, 

vyvíječe založené na chemickém proniku rozkladu látek. Do kouře lze přidávat různá aditiva, 

avšak při experimentech, prováděných v objektech za provozu, se fakticky používají pouze 

studené nebo teplé kouře čisté, bez jakýchkoliv přísad. Ve světě i v České republice se i 

vzhledem k provozním nákladům při zkouškách používají vyvíječe studeného kouře, a to jak 

parní, tak chemické. Vliv tohoto kouře je při cvičných evakuacích pouze ilustrativní, 

s realitou nemá víceméně nic společného. Dalším zásadním určujícím prvkem na průběh 

evakuace je vliv dispozice jednotlivých podlaží, respektive návrhu členění celého objektu. 

     Pro příklad z České republiky jsou uvedeny cvičné evakuace, které byly prováděny 

v rámci komplexních námětových cvičení, prováděných společně s Hasičským záchranným 

sborem hlavního města Prahy v objektech CITY Tower a CITY Empiria, kde jsou celá 

schodišťová ramena včetně podest z ocelových prvků. Vlivem množství osob, unikajících po 

schodištích, docházelo k otřesům ocelových konstrukcí a značnému hluku. Výsledkem těchto 
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vibrací bylo viditelné psychické zneklidnění osob při postupu po schodech, snížení rychlosti 

pohybu a tím i jednoznačné zpomalení evakuace. [27] 

     Jako nepřehlédnutelnou lze popsat i vlastní zkušenost, kdy bylo umožněno menší skupině 

osob procházet celé únikové cesty v podstatě všech pražských výškových objektů v provozu, 

tedy CITY Tower, CITY Empiria, objektů České spořitelny, TOWERS Hotel, PANORAMA 

Hotel, BARCELÓ Hotel, včetně televizní věže na Žižkově, a dále několika bytových objektů 

ve fázi před dokončením. Tyto prohlídky probíhaly částečně i v nouzových režimech, tj. 

pouze s nasvětlením nouzovými svítidly, v několika případech se spuštěnou zvukovou 

signalizací a spuštěným požárním větráním.   

 

Ze všech výše uvedených skutečností vychází tyto postřehy :  

Vliv kouře  

     Z dlouhodobých výzkumů prováděných při reálných požárech či simulacích vyplývá, že 

pokud se unikající osoby setkají s kouřem, jejich pohyb se zastaví, případně se zcela obrátí. 

Tyto osoby pak mají tendenci vyhledávat jiné prostředky pro evakuaci. 

Ze cvičení, při kterých byly použity vyvíječe kouře, vyplynulo, že i když je schodiště 

vybavené přetlakovou ventilací, opětovným pohybem osob z prostoru do schodiště dochází  

k určitému průniku kouřových zplodin do horních částí schodišťového prostoru. 

Z výsledků mnoha pozorování vyplývá fakt, že hlavní motivací osob k pohybu přes 

zakouřenou část objektu je znalost pouze jednoho prostředku pro evakuaci (tedy např. pouze 

jediného schodiště), následovaná potřebou co nejdříve se dostat do úrovně východů na terén.  

V mnohých případech je jednoznačně bezpečnější vyčkat určitou kratší dobu v samostatném a 

požárně odděleném prostoru. Přítomnost kouře má zásadní dopad na rychlost unikajících 

osob. V různých zdrojích, z výzkumů a experimentů, jsou uváděné výpočtové parametry 

rychlostí pohybu osob jako ve skutečných podmínkách požáru, kde například parametry 

kouře, hustota a toxicita, významně ovlivňují chování osob při evakuaci. 

Stavební provedení schodiště  

     Mimo základní pojmy jako šířka schodiště, šířka vstupů do schodiště, šířka vyústění 

schodiště na volné prostranství, má zásadní vliv například i hloubka nášlapů jednotlivých 

stupňů a výška stupňů.    

Povrchové úpravy a nášlapné vrstvy schodiště – ve většině nově navrhovaných výškových 

objektů tvoří nosnou konstrukci jádra objektu i vlastních schodišťových prostor, včetně jejich 

ramen a podest monolitické železobetonové konstrukce.  
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Dveře na schodištích (instalované například z důvodů zajištění rovnoměrnosti přetlaku 

v chráněné únikové cestě) mají značný vliv na průběh evakuace. V případě cvičné evakuace 

z objektu CITY Tower se staly kritickým místem, kdy se postup osob unikajících po schodišti   

v tomto místě značně zpomalil, respektive se v určitých místech zcela zastavil. [27]  

Znalost prostředí  

     Ve výškových budovách, kde se vesměs vyskytují osoby, které prošly určitou odbornou 

přípravou, cvičným požárním poplachem s evakuací a objekt znají, se uvádí tzv. „zpoždění“  

(= doba od vyhlášení evakuace do doby, kdy se člověk skutečně začíná pohybovat) většiny 

osob v rozmezí 1 – 3 minut. Pro srovnání se uvádí zaznamenané pozorování reakce osob 

v prostoru stadionu (tedy v prostoru, kde osoby objekt neznají ani nebyly předem poučeny), 

kdy po skončení koncertu bylo zaznamenáno zpoždění v rozmezí 1 – 8 minut [27]  

Postupná evakuace  

     Systém postupné evakuace se prokázal jako plně funkční pouze v případě cvičných 

evakuací. U evakuací, které proběhly na základě skutečných událostí, se na základě zdrojů 

uváděných v této práci ukázal tento způsob nefunkční, tedy bylo prokázáno, že evakuace 

v podstatě vždy probíhá víceméně současně.  

Psychologické hledisko 

     Je to jeden z nejzásadnějších aspektů, majících podstatný vliv na evakuaci. Konkrétní jevy 

lze ovšem obtížně odhadovat a popisovat, tedy na projevy jednání evakuujících se osob 

z hlediska psychického nelze navrhovat žádná technická ani organizační řešení.  

Charakter evakuace  

     Cvičné poplachy a evakuace jsou prováděny až na výjimky v denní dobu, všechny 

zúčastněné osoby jsou informovány dostatečně v předstihu, s přítomností záchranných složek 

je navozován pocit zvýšeného bezpečí. Výsledkem tedy je naprosto rozdílné chování, včetně 

rychlosti pohybu.  

Zjištěné nedostatky cvičných evakuací  

     I když se v rámci cvičných evakuací ukážou chyby nebo nedostatky, v praxi jsou známé i 

případy, kdy se tyto skutečnosti nepromítnou dále, tj. například se nevytvoří nová směrnice, 

není upravena dokumentace požární ochrany, není napraven nevyhovující „stavební stav“. 

Toto konstatování je sice velice kontroverzní, ale vychází z osobních zkušeností. Projektant 

požární bezpečnosti ani osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona [36] nejsou schopni tyto 

změny prosadit. Možné řešení je navrženo v závěru této práce.  
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4. Rozbor podmínek projektových řešení při výstavbě výškových 

budov 

     Cílem je rozbor stavů při uvádění objektu do provozu a aplikace podmínek požární 

bezpečnosti při provozování objektu, zkušenosti z významných realizovaných projektů a 

staveb, způsob uvádění do praxe níže uvedených podmínek požární bezpečnosti. 

 

4.1 Podmínky projektových řešení  

Stanovení koncepce požární bezpečnosti 

     Při projektování koncepce požární bezpečnosti jsou zohledňovány zejména faktory, 

ovlivňující bezpečnost osob, zvířat a v neposlední řadě i možných ekonomických ztrát při 

požárech nebo jiných mimořádných událostech.  

Pro zjednodušení je soubor možných mimořádných událostí, zahrnující požáry, výbuchy, 

možné útoky extrémistických skupin, živelných katastrof atd., definován obecně jako 

„požáry“. 

Provádí se prostřednictvím požárně bezpečnostního řešení, návrh zahrnuje zejména : 

• Určení základních charakteristik požární bezpečnosti - požární výška, druh 

konstrukčního systému, podlažnost objektu apod.; 

• Návrh dělení objektu na požární úseky; 

• Stanovení podmínek vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními a jejich 

vzájemné funkce; 

• Stanovení požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí, případně navržení 

způsobu ochrany stavebních konstrukcí; 

• Určení podmínek bezpečné evakuace osob; 

• Stanovení podmínek pro možnosti účinného protipožárního zásahu. 

 

4.2 Uvádění objektů do užívání  

4.2.1 Odpovědnosti 

Zpracovatel Požárně bezpečnostního řešení stavby  

     Provádí návrh koncepce požární bezpečnosti objektu. Stanovuje podmínky pro součinnost 

a koordinaci vzájemných vazeb požárně bezpečnostních zařízení. 
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Ze zákona je v rámci projekčních prací odpovědnou osobou právě zpracovatel požárně 

bezpečnostního řešení. 

Generální dodavatel stavby  

     V rámci stavby je odpovědný generální dodavatel stavby, který si v ideálním případě 

přizve a pověří těmito povinnostmi autora požárně bezpečnostního řešení, případně jinou 

autorizovanou osobu v oblasti požární bezpečnosti staveb, schopnou orientovat se v dané 

problematice a rozsahu prováděných prací. 

Právnické či podnikající fyzické osoby provozující činnosti  

     Jsou zodpovědné za udržování a provozování požární techniky, prostředků požární 

ochrany, zařízení pro evakuaci osob a protipožární zásah a požárně bezpečnostní zařízení  

v provozuschopném stavu. 

Provozovatel objektu či činnosti pověřuje plněním povinností na úseku požární ochrany, ve 

smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně (dále jen zákon) osobu odborně způsobilou.  

 

4.2.2 Průběh realizace stavby  

Zde je chronologicky uveden časový průběh činností, které jsou v praxi vykonávány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor a budoucí finální uživatel objektu pověří projekční tým zpracováním projektu  a 

požárně bezpečnostního řešení za podmínek dodržení všech předpisů 

Výstavbou a kontrolou nad dodržováním podmínek výstavby investor pověří např. 

developerskou společnost 

Dodavatel stavby (stavební firma) provede stavbu za dodržení projekčních podkladů a 

v rámci stavby provede koordinaci všech prvků stavby ovlivňující bezpečnostní 

standardy objektu. 

Dodavatel stavby dovede objekt do stavu schopného obstát při kolaudačních řízeních; 

provede komplexní kontrolu všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení; 

doloží příslušné doklady a získá kladné stanovisko dotčeného orgánu státní správy – 

v našem případě místně příslušného Hasičského záchranného sboru 
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4.2.3 Uvádění objektu do provozu  

     V následujícím textu jsou uvedeny některé aspekty, ovlivňující konečný stav objektu po 

jeho předání ke stálému užívání, a mohou být i dlouhodobě přetrvávající. 

• Nedodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývající z požárně bezpečnostního 

řešení 

• Ztráta informací rozhodujících pro provozování objektu z hlediska požární 

bezpečnosti při předávání objektu uživateli 

     Zkušenosti z poslední let jsou takové, že ačkoli je objekt navržen dle všech zásad, norem a 

předpisů, v rámci stavby jsou všechny prvky požární bezpečnosti osazeny a odzkoušeny, 

objekt úspěšně projde kolaudačním řízením, přesto není po zahájení provozu a provozování 

objektu bezpečnost osob a objektu zajištěna. V praxi nejsou výjimečná částečná, případně i 

úplná odstavení požárně bezpečnostních zařízení z provozu, bez zajištění adekvátní náhrady  

(tedy souboru technických a organizačních opatření suplující v této kritické době požárně 

bezpečnostní zařízení), což je v přímém rozporu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb.[34]. Je nutno 

podotknout, že nejde o drobné provozovny, ale o objekty, které v sobě zahrnují prostory 

definované jako shromažďovací, výškové objekty, případně objekty, kde hrozí při selhání 

požárně bezpečnostních zařízení vysoké ekonomické ztráty.  

Nastává období trvající týdny či měsíce, kdy je objekt předáván pověřenému zástupci 

majitele, což např. je výše zmiňovaný developer stavby; 

Poznámka: tento děj však dle zkušeností probíhá již bez aktivní přítomnosti zpracovatele 

požárně bezpečnostního řešení, případně osoby, která provádí koordinaci systémů; 

dochází tak nejen ke ztrátě dat, informací a podmínek z projekční fáze, tak i z části 

realizace stavby. 

Dále je objekt předán vlastnímu uživateli objektu. 

Výsledkem takového postupu potom je, že k osobám, které mají později při 

vlastním provozu objektu odpovědnost za provozování požárně bezpečnostních 

zařízení, se opět nedostanou tolik potřebné vstupy. Stejně tak zmiňovaná odborně 

způsobilá osoba dostává minimum informací, nezbytných pro plnění povinností na 

úseku požární ochrany. 
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4.2.4 Příklady z praxe 

     Na základě mnohaletých zkušeností autora diplomové práce je zde uvedeno několik, 

nejčastěji se opakujících nedostatků, které mohou mít za následek jakoukoliv krizovou 

událost. 

Nedostatečné informování, proškolení a předání informací provozovateli objektu 

     Dodavatel požárně bezpečnostního zařízení instaluje daný prvek do stavby v souladu 

s požárně bezpečnostním zařízením a schválenou projektovou dokumentací. 

 

Předá generálnímu dodavateli stavby doklady, opravňující dodavatele požárně bezpečnostního 

zařízení k instalaci do stavby. 

Provede proškolení osob odpovědných za provoz zařízení, což bývá v době před kolaudací 

pracovník dodavatelské firmy, případně někdo z technického oddělení budoucího uživatele 

objektu; tomu však většinou končí smlouva měsíc po uvedení objektu do provozu a zařízení 

pak bude obsluhovat někdo úplně jiný. V lepším případě předá část dokumentace, která se 

k němu dostane a část informací osobám, které pak skutečně obsluhují zařízení.  

    Výsledkem je, že osoby, které mají požárně bezpečnostní zařízení obsluhovat, mají kusé, 

často nedostatečně jasné pokyny pro obsluhu těchto zařízení, případně vůbec žádné. Ve finále 

pak vzniká mezidobí od kolaudace objektu do zahájení užívání (nastěhování osob do objektu, 

dokončení technologie, apod.), kdy dodavatelé jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení 

již nejsou v objektu k dosažení a dochází ke ztrátě informací a podkladů nezbytných pro 

správné fungování a obsluhu požárně bezpečnostních zařízení. 

     Z praxe je známo, že je často prakticky nemožné shromáždit později u provozovatele 

doklady k zařízením, která zajišťují bezpečnost objektu, stejně tak jako doklady o proškolení 

osob, které tato zařízení provozují.  

 

Odstavení čidel elektrické požární signalizace od provozu. 

Nedodržování podmínky trvalé obsluhy u ústředny elektrické požární signalizace.  

Znemožnění bezpečné evakuace osob.  

Odstavení systému nouzového zvukového systému.  

Pro dokreslení je uvedeno několik konkrétních, skutečných příkladů: 

• Odstavení samočinných či tlačítkových čidel elektrické požární signalizace z provozu,  

argumentace – „linka příliš často spouští plané poplachy“, případně „je obava o 
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zneužití tlačítkových hlásičů požáru návštěvníky a následně průběhu návazných 

operací elektrické požární signalizace“; 

• Nedodržování základní podmínky trvalé obsluhy u panelu elektrické požární 

signalizace – argumentace typu : „v noci máme pouze jednočlennou ostrahu, která 

musí provádět také pochůzkovou činnost po areálu“; 

• Odstavení systému nouzového zvukového systému – systému vyhlašování poplachu 

(pro zjednodušení se bude dále tento systém nazývat „evakuační rozhlas“), 

argumentace - „aby nerušil při případném vyhlášení poplachu umělecký zážitek 

z kulturní, případně společenské akce“; 

• Znemožnění bezpečné evakuace osob - uzavření východů ze shromažďovacích 

prostorů, instalace zámků na dveře, zatarasení únikových východů regály, nábytkem  

i stavebními konstrukcemi; 

     Je nutno podotknout, že výše uvedené záležitosti se děly bez stanovení mimořádných 

opatření. Argumentace provozovatelů objektu, že funkce požárně bezpečnostních zařízení 

není slučitelná s provozováním objektu, je rozhodně zcela nepřípustná.  

 

4.3 Provádění komplexních zkoušek Požárně bezpečnostních zařízení,  

technických zařízení a ovládaných zařízení  

     Základní povinnosti a požadavky na provádění revizí a zkoušek jsou určeny zák. č. 

133/1985 Sb., v platném znění [36], Vyhláškou 246/2001 Sb. [34] a dalšími prováděcími 

předpisy [1]. 

     Mimo systémů samočinného stabilního hasicího zařízení a elektrické požární signalizace, 

kde je v příslušných technických normách rozsah jejich zkoušek stanoven, u ostatních zařízení 

neexistuje vždy příslušný předpis, určující konkrétnějším způsobem rozsah prováděných 

zkoušek. Ve výškových objektech patří k nejčastěji prováděným zkoušky vnitřních odběrních 

míst, posilovacích čerpadel, zařízení pro akustický signál, elektrické požární signalizace, 

evakuačního rozhlasu, funkčnosti nouzového osvětlení.  

Například dle běžného standardu, uváděného v Příloze C normy [12] se tlaková zkouška u 

požárního nezavodněného potrubí vykonává pouze pomocí zkušebního přetlaku 1,2 MPa, což 

je při porovnání se skutečnými pracovními tlaky čerpadel a techniky naprosto neprůkazné.  

     Jako příklad je uvedeno provádění funkčních zkoušek v rámci námětového cvičení u 

objektu CITY Tower v létě 2010. Při zkoušce a naplnění celého systému vodou došlo ke 



41 

 

stavu, že čerpadla zkušební tlak vody nevydržela a došlo k destrukci tlakové armatury. 

Současně docházelo v důsledku vysoké zátěže k opětovnému rozpínání hlavních jističů 

elektrické energie. Celý systém tedy nemohl být funkční.   

     Obecně lze tedy říci, že funkční zkoušky probíhají pouze po samostatných částech, bez 

navazujících dějů, v případě revize elektrické požární signalizace končí zkouška většinou 

sepnutím koncových relé u ovládaných zařízení, součinnost všech zařízení se v plném 

provozu objektu provádí jen výjimečně.  

     Pro zásadní přiblížení stavu těchto zařízení při zkouškách ke skutečnosti a eliminaci 

nevratných následků je nutno oproti současnému stavu stanovit podrobný způsob provádění 

revizí všech požárně bezpečnostních zařízení, včetně návazných zařízení, a to včetně jejich 

součinností.  

 

4.4 Součinnost požárně bezpečnostních zařízení a ovládaných zařízení  

     Zabezpečení objektu zahrnuje pasivní (členění do požárních úseků, dispozice únikových 

cest, požární uzávěry, atd.) a aktivní (požárně bezpečnostní zařízení, ovládaná technická 

zařízení) požární bezpečnost. Účinnost těchto zařízení je tedy podmíněna jejich vzájemnou 

logickou a funkční návazností, kdy základním prvkem aktivního požárně bezpečnostního 

zařízení je zpravidla elektrická požární signalizace.     

Základní principy a návaznosti požárně bezpečnostních zařízení mají vždy vycházet z celkové 

koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby. Primárně je tento požadavek řešen v ČSN 

730875 [13].  

Základní schéma a časová osa jsou následující:  

a) Hlášení elektrické požární signalizace od samočinného hlásiče požáru: 

• Poplach je vyhlašován na základě potvrzení všeobecného poplachu  – tj. po vypršení 

časů T1  a T2 nebo po potvrzení požáru obsluhou (po prověření) -viz. bod 6.1 

• Čas T1  je nastavován od 20 do 60 sekund, čas T2 je v běžných případech maximálně 6 

minut.  

• Při signalizaci dvou a více samočinných hlásičů reaguje celý systém jako při aktivaci 

tlačítkovým hlásičem požáru. 

b) Hlášení elektrické požární signalizace od tlačítkového hlásiče požáru + Hlášení od  

     průtokového hlásiče samočinného stabilního hasicího zařízení: 
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• Poplach je vyhlašován okamžitě – tj. bez vypršení časů T1  a T2 nebo potvrzení požáru 

obsluhou. 

 

Následující přehled uvádí základní, obecně platné principy a zásady vazeb požárně 

bezpečnostních zařízení, které by měly nastat na základě vyhlášení všeobecného požárního 

poplachu :  

Vyhlášení poplachu v celém objektu, případně úsekový poplach 

Spuštění větrání chráněných únikových cest 

Vypnutí běžného hygienického a provozního větrání v celém objektu 

Sjetí evakuačních výtahů do výchozích stanic a převedení do zvláštního režimu 

Dojezd ostatních výtahů do výchozích stanic a vyřazení z provozu 

Uzavření hlavního přívodu plynu do objektu 

Uzavření veškerých požárních uzávěrů, které jsou v provozním stavu otevřené 

Odblokování zámků na únikových cestách v celém objektu 

Uzavření požárních klapek na vzduchotechnice 

Aktivace samočinného odvětracího zařízení (pokud je instalováno) 

Aktivace dalších ovládaných zařízení  

 

Pokud se některá zařízení aktivují pouze v určitých částech objektu, případně v jiném čase než 

T2, je nutno v požárně bezpečnostním řešení stanovit jednoznačně proč, a vše zdůvodnit. 
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5. Navrhované úpravy projektových řešení, návrhy technických  a 

organizačních opatření  

     Na základě závěrů, vyplývajících z předchozích kapitol práce, je cílem vytvořit soubor 

doporučujících technických řešení a organizačních opatření, které by zpřesňovaly a 

doplňovaly stávající normové a právní požadavky na projektování výškových objektů. Tato 

řešení by byla podnětem a možným podkladem k budoucímu zpracování „Metodického 

návrhu k projektování, schvalování, realizaci a provozování výškových objektů nad 60 

metrů“.  

5.1 Úpravy a návrhy projektových řešení   

Evakuační výtahy + požární výtahy: jejich užívání v běžném stavu i ve stavu „požáru“ se 

doporučuje sloučit do jedné funkce, což není v rozporu s ustanoveními ČSN [7].   

Dále je jednoznačné doporučení jejich šachty navrhovat tak, aby šachta nebyla průběžná přes 

celou výšku objektu, ale šachty byly dělené, tedy půdorysně oproti sobě vzájemně posunuté, 

např. po 50 metrech, zejména v těch případech, že je projektován a navržen tzv. evakuační 

prostor. Průběžně přes celou výšku objektu je v tomto případě navrhován např. jen jeden 

„rychlovýtah“. Pokud evakuační prostory navrženy nejsou, doporučuje se výtahy dělit po 

maximálně 100 metrech, vždy však striktně oddělovat výtahové šachty v nadzemních částech 

od výtahů v podzemních podlažích. Toto řešení je v současnosti praktikováno ve většině 

novostaveb v zahraničí.   

 

Prostory pro evakuaci: každých 15 podlaží, respektive každých cca 50 metrů má být 

vytvořen prostor pro evakuaci, provedený například dle čl. 9.1.1.1 ČSN [7].  Tento prostor 

musí mít konkrétní minimální rozměry, a to při posuzování součtu všech osob, 

projektovaných v celé horní části objektu až do místa zřízeného evakuačního prostoru. 

Konkrétní plochy přitom musí vycházet z podrobného rozboru evakuace, není vhodné je řešit 

pouze jako minima příslušné normy.  

Zdůvodnění: vzhledem k analýze evakuace zde v textu a ke všem teoretickým analýzám ve 

světě i v ČR [45],[46],[47],[48],[49],[23] ale i ke skutečným případům v objektu WTC New 

York 2002, Chicago 2006 [27],[19] se při současné evakuaci (fungující systém postupné 

evakuace nebyl v podstatě v reálné praxi nikdy zaznamenán) jednoznačně tvoří „špunty“, 

rychlosti pohybu osob při skutečných evakuacích se podstatně liší od teoreticky spočítaných, 

resp. normových, ale i od těch, které byly prováděny v rámci cvičných poplachů.  
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Zabudovaný INTERCOM:  nutnost instalace vestavěného dorozumívacího oboustranného 

systému, pevně spojeného s objektem, s jednotlivými prvky s funkční integritou při požáru 

minimálně 120 minut, jednoznačné a neměnné umístění dorozumívacích prvků v rámci 

každého podlaží a v evakuačních místech, v místech řízení zásahu, ve výtahových kabinách 

všech nouzových výtahů a na všech podlažích v prostoru chráněných únikových cest.    

Zdůvodnění: bezdrátové spojení v železobetonových skeletech často nefunguje, je 

problematické. Tento systém by mohl mít i další funkce : (propojení v evakuačními i 

požárními výtahy, vazba na EPS, ve funkci sdruženého ovládání výtahů – viz. výše). 

 

Dvě schodiště: vždy navrhovat minimálně 2 nezávislá schodiště, respektive počet schodišť 

musí vycházet z podrobné analýzy evakuace. Nelze tedy nahradit druhou únikovou cestu 

evakuačními výtahy tak, jak je popsáno v ČSN 73 0802 [7].  

Zdůvodnění: na základě konspektu vydaného MV GŘ HZS [21], ze semináře v Paříži [43], 

z konference v Bruselu [48], z poznatků a analýz skutečných evakuací v USA [45] : má být 

vždy jedna úniková cesta je navrhovaná prioritně pro únik a druhá úniková cesta pro zásah.  

V souvislosti s faktem, že skutečná doba evakuace je u těchto objektů dlouhá - větší než 45 

minut a v té době již stoprocentně probíhá zásah, je problémem, že evakuovaným překáží 

hadice, atd. Navíc i vzhledem k doporučením renomovaných odborníků a platným směrnicím 

ze světa probíhá evakuace ve výškových budovách až na výjimky vždy v podstatě současně.  

 

Dva směry úniku: z každého podlaží vždy navrhovat přístup ke dvěma únikovým cestám 

Jde o případy pronajímání jednotlivých částí nebo pronajímatelných celků podlaží různým 

nájemcům (například v administrativě) a tím „zablokování“ druhé ÚC.  

V projektových řešeních je už v prvních koncepčních návrzích nutno dispoziční členění 

společných chodeb navrhovat tak, aby byly volně dosažitelné vždy dva směry úniku.  

 

Využití evakuačních a požárních výtahů: tyto výtahy není výhodné převádět do 

evakuačního režimu rovnou v čase T1, resp. T2, tj. při vyhlášení a potvrzení všeobecného 

poplachu, kdy tyto výtahy sjedou do úrovně určeného výstupního podlaží, ale dále mají zůstat 

v režimu běžného provozu, dokud nebude aktivován jejich nouzový režim prostřednictvím 

školené obsluhy a klíče.   

Zdůvodnění: doba skutečné evakuace pouze po schodištích se u těchto objektů předpokládá 

často větší než hodnoty použitelnosti chráněných únikových cest dle norem, pokud se tedy  
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výtahy vypnou hned při vyhlášení poplachu, celková doba evakuace se podstatně prodlužuje. 

 

Ovládání evakuačních a požárních výtahů: má být sjednoceno a povinně propojeno se 

systémem EPS, v logických schématech např. dle ČSN 27 4014 [6].  

Jako příklad jeden scénář: výtah nezastaví v tom  podlaží, kde byl vyhlášen poplach, ale např. 

pokud někdo použije vestavěný Intercom, zastaví výtah o 1 podlaží níže. Tato logika by byla 

obsažena vždy v koordinačním schématu návazností požárně bezpečnostních a technických 

zařízení.   

 

Nouzové osvětlení: ve všech prostorách únikových cest a ve všech evakuačních prostorách 

navrhovat na plnou intenzitu, ne pouze s intenzitou 2 luxy, resp. 5 luxů.  

Zdůvodnění: na základě studií ze zahraničí i z vlastní zkušenosti – plošná intenzita 1- 2 luxy 

je psychicky nepříznivá, prokazatelně dochází k prodloužení rychlosti pohybu a celkové doby 

evakuace. 

 

Konstrukce: veškeré svislé i vodorovné nosné konstrukce mají být navrhovány bez rozdílu 

s požadovanou požární odolností minimálně 180 minut (REI 180 DP1). 

Veškeré svislé i vodorovné požárně dělící konstrukce projektovaného evakuačního prostoru 

jsou navrhovány bez rozdílu s požadovanou požární odolností min. 180 minut (REI 180 DP1). 

Dále se doporučuje nenavrhovat schodiště CHÚC ocelová, nutno dbát i např. na sklon 

schodiště (výška a hloubka stupňů), v souladu se stavebními předpisy a normami [16] [37]. 

Zdůvodnění: materiálové rezonance jsou psychicky nepříznivé, prokazatelně dochází 

k podstatnému zmenšení rychlosti pohybu a následnému prodloužení doby evakuace. 

 

Elektrická požární signalizace: nelze navrhovat žádný výškový objekt bez celoplošné 

instalace EPS a to ani bytový objekt typu OB 2. Problém přístupu do bytů (v rámci 

nedotknutelnosti obydlí) při následných revizích lze po právní stránce upravit při podpisu 

smlouvy nebo dekretu na byt. Na celém světě není možné nevybavit stavbu tohoto charakteru 

elektrickou požární signalizací.  

 

Stabilní hasicí zařízení: nelze navrhovat žádný výškový objekt bez celoplošné instalace 

SHZ, a to ani bytový objekt typu OB 2. I zde lze problém přístupu do bytů při následných 

revizích po právní stránce upravit při podpisu smlouvy nebo dekretu na byt. 
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K dispozici musí být v pozicích páteřních rozvodů vždy dvě zavodněná plnohodnotná potrubí, 

na sobě nezávislá. Centrální nádrž na SHZ musí mít objem minimálně 240 m3 vody a musí 

sloužit pouze pro zásah. Systém SHZ musí mít dvě na sobě nezávislá čerpadla, která musí být 

umístěna ve dvou požárně oddělených místnostech. Tento systém je vyžadován na základě 

předpisů například ve Spojených státech amerických [24], [25], [26], ve Francii [32]. 

 

Nezavodněná požární potrubí, vnitřní hydrantové systémy: veškerá páteřní vedení a 

všechny hlavní rozvody musí být zdvojeny.  

Vnitřní hydrantové systémy by bylo možné v určitých případech zcela vynechat (dle 

dlouhodobých statistik SSU [38] dochází v České republice k použití vnitřních hydrantových 

systémů pouze výjimečně, asi v 5 % případů všech požárů). 

 

5.2 Návrhy a organizačních opatření  

     Z hlediska existující legislativy, platné v obecném kontextu, je navrhováno příslušné 

právní předpisy upravit i pro tento druh staveb, tedy pro výškové objekty. 

Je tedy nutno řešit zejména následující požadavky:   

• Legislativní stanovení podmínek, vztahující se na zpracovatele požárně 

bezpečnostního řešení, na dodavatele stavby, na investora i provozovatele 

objektu.  

            Cílem je eliminovat ztrátu informací při uvádění objektu do provozu. Základní  

            stanovení povinností je obsaženo v platných právních předpisech [36],[37], ovšem 

            konkrétní přenesení zodpovědností za další fáze v podstatě neexistuje, protože  

            v zásadě neexistuje jakákoliv právní vazba například na mezidobí při uvádění stavby  

            do užívání. 

• Požárně bezpečnostní řešení stavby – ve skutečném provedení stavby stanovit 

závazné podmínky pro budoucího uživatele objektu.  

            Pokud budou tyto skutečnosti součástí schváleného požárně bezpečnostního řešení  

           stavby, měly by se stát z hlediska platné legislativy závaznými  

• Zohlednění organizační složky, nezbytné pro dodržení podmínek evakuace, 

způsob ovládání požárně bezpečnostních zařízení, podmínek při protipožárním 

zásahu.  

Jde o stanovení závazných podmínek pro budoucího uživatele objektu již v projektové  
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           dokumentaci. Tyto podmínky a požadavky by bylo možné uplatnit již při dimenzování  

           a stanovování parametrů zařízení a vybavení objektu z hlediska požárního zabezpečení  

           objektu, což v praxi většinou není vůbec řešeno.  

• Ustanovení povinnosti provozovatele objektu, aby před uvedením objektu do 

provozu předložil doklad prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti. 

Garantem tohoto dokladu by měla být osoba pověřená provozovatelem objektu. Tedy 

osoba znalá podmínek požárně bezpečnostního řešení a vzájemných vazeb požárně 

bezpečnostních zařízení. 

• Jako součást povinné dokumentace v rámci stavebních řízení a kontrolních 

prohlídek je nutno požadovat předložení dokladu o dodržování podmínek 

požární bezpečnosti v objektu příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.  

Zde by byl určen termín pro proškolení obsluhy požárně bezpečnostních zařízení a 

termín pro stanovení organizační a technické struktury fungování všech složek 

zajišťující bezpečnost v objektu. Dále by byla stanovena doba pro odstranění 

provozních nedostatků, ovlivňujících funkci požárně bezpečnostních zařízení – vliv 

technologie, provozních podmínek, atd. 

            Tento doklad by obsahoval především : 

            - Prohlášení dodavatele stavby o komplexní instalaci požárně bezpečnostních zařízení,  

               včetně dokladu prokazující jejich funkčnost a souběh a vzájemné vazby jednotlivých  

               zařízení; 

           - Od provozovatele objektu doklad, že je objekt provozován v souladu s navrženým  

                bezpečnostním standardem, že je zajištěna obsluha, určení odpovědných osob a  

                proškolení u všech požárně bezpečnostních zařízení; 

            - Doklad od provozovatele objektu o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

                v objektu – např. formou předložení dokumentace požární ochrany a dokladu o  

                proškolení osob. 

            Garantem uvedených dokladů by měla být konkrétní osoba. Osoba znalá podmínek  

            požárně bezpečnostního řešení, ideálně zpracovatel PBŘ, případně osoba podílející  

            se na procesu výstavby a uvádění požárně bezpečnostních zařízení do provozu. 
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5.3 Vliv technologií inteligentních budov  

    V současné době je u výškových budov běžným standardem jejich ovládání sofistikovaným 

řídicím systémem, kdy výsledkem má být optimalizace čtyř základních prvků: konstrukční 

systém, použité materiály, systémy technického zařízení budov (TZB) a vlastní provozování 

budovy. 

Jde tedy o tzv. systémovou techniku budov, která popisuje propojení sítí sestavených ze 

systémových komponent a účastnických stanic pomocí instalačních sběrnic do jednoho 

inteligentního systému.  

Příklad základních infrastruktur:   

- regulace osvětlení / denního světlo / omezení slunečního světla  

- kombinované datové, energetické a hlasové komunikační systémy  

- vytápění, klimatizace a vzduchotechnika,  

- řízení spotřeby elektrické energie a dalších médií, a systémy měření   

- systémy pro ochranu majetku a osob (kontrola přístupu, zabezpečovací signalizace a  

          digitální kamerové okruhy CCTV)  

- řízení výtahů, žaluzií a rolet  

- řízení parkování  

Mezi pokročilé funkce řízení budov patří například:  

- automatizace údržby 

- kontrola pomocí videoarchivu (= porovnávání stavů)  

- řízení poloprůmyslových procesů (trafostanice, dieselagregáty atd.) 

- návaznost na podnikové systémy (krizový management, logistika) 

- vzdálený přístup (internet, WAP, Bluetooth, atd.) 

- inteligentní detekce (multifunkční čidla, infrakamerové systémy) 

Z hlediska orientace pro evakuaci i pro zásah jsou posledními trendy sofistikované systémy, 

spojující síť WIFI s lokálními vnitřními GPS systémy, případně různé majákové 

synchronizační systémy, umožňující lokalizaci polohy například  pomocí mobilních telefonů.   

     Novinky jsou i v oblasti stavebních materiálů, kde se například spojují běžné materiály a 

elektrické rozvody v tzv. inteligentních omítkách. Ty potom umožňují například provádění 

detekce zcela jiným způsobem, například změnou odporů, celoplošným a podstatně 

přesnějším snímáním teplot včetně barevné signalizace, atd. 

Tím vším pak vznikají inteligentní budovy, které jsou schopny kontroly sama sebe.  
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Možné problémy spojené s těmito novými technologiemi:  

- zásadní je u staveb výškového charakteru problém elektromagnetické kompatibility, 

vlivu energie a rušení: řešením jsou opatření založené na omezení vlivu silnoproudých 

rozvodů a nové návrhy projektování skladeb instalací budoucích silových rozvodů  

- vysoká sofistikovanost, použití několika systémů = náchylnost k vlastnímu 

vzájemnému „přeprogramování“ bez možnosti zásahu obsluhy  

- výpadek systému na bázi jevu „Black Out“ 
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6. Koordinační schéma návazností požárně bezpečnostních 

zařízení  

6.1 Rozbor a zdůvodnění 

     Na základě rozboru požadavků ČSN, zkušenosti s požáry, statistikami požárů, výsledky 

cvičných evakuací, modelováním evakuace konkrétního objektu, který je ve fázi projektových 

příprav, bude proveden rozbor součinnosti požárně bezpečnostních zařízení a návazných 

technických zařízení. 

     Samotná nutnost koordinačních schémat vyplývá i z příslušných ČSN. V této práci jsou 

tedy navrženy pouze specifické části těchto schémat tak, jak je předpisy nestanovují.      

Dále v textu je jakákoliv mimořádná událost, způsobující vyhlášení poplachu a chod 

následných událostí, nazývána zjednodušeně „Požár“ 

Pro časy T jsou dle ČSN 73 0875[13] obecně navrhovány tyto hodnoty :  

T0 = 0 s ( pro aktivaci prostřednictvím tlačítkových hlásičů )  

T1 = 30 s 

T2 = 360 s = 6 minut   

Čas T1 je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace na 

ústředně, čas T2 vychází z možné rychlosti „doběhu“ obsluhy EPS do nevzdálenějšího místa 

v objektu. V konkrétním případě výškového objektu (h = cca.110 metrů) se při použití výtahu 

v neevakuačním módu jedná o samotný čas jízdy přibližně 4,5 minuty (při jednoduchém 

výpočtu a minimální rychlosti evakuačního výtahu v=1,2 m/s) + další minimálně 4 minuty, 

než se proškolená osoba dokáže dostat na místo v nejvzdálenějším místě podlaží. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že výsledný čas vychází delší než 6 minut a 

s přihlédnutím k faktu, že možnou vyšší hodnotu času T2 dle ČSN [13] pro výškový objekt 

tohoto charakteru nelze akceptovat, bude nutno navrhnout jiné opatření.  

Standardem ve všech vyspělých zemích Evropy, ve Spojených státech americkým, v Ruské 

federaci, je v těchto objektech zřizovat dvě místa nepřetržité obsluhy, s plnohodnotným a 

srovnatelným vybavením [24] [31] [32]. Tedy řešení složitější a nákladné, pro bezpečnost 

výškové stavby však prioritní. 

Výšková pásma  

Pro obecné rozčlenění objektu je pro potřebu této práce navrženo dělení pouze do dvou 

výškových pásem, podle kterých bude objekt posuzován pro následné zjednodušené návrhy 
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po zónách. Dělení do dvou pásem má i logiku v konečném návrhu například evakuačních 

prostor, dělení výtahových a instalačních šachet, atd. 

1. výškové pásmo = úroveň od 1. NP do 15. NP včetně 

2. výškové pásmo = úroveň od 16. NP výše  

Úroveň od 31. NP výše je zařazena jako 3. výškové pásmo, pro zpřehlednění však v této práci 

tato úroveň není posuzována.  

Dále jsou veškeré činnosti navrhovány s následující logikou a tímto rozdělením:  

 „V“ : vratné děje, tj. jejich aktivací nedojde k následným nevratným dějům 

  např. spuštění větrání chráněných únikových cest, sjetí výtahů do 1. NP, atd.  

 „N“ : nevratné děje : např. vyhlášení evakuace, uzavření hlavních uzávěrů plynu, 

vypnutí všech běžných přívodů el. energie,  uzavření VZT klapek, které nejsou 

napojeny na servomotory, atd. 

Pro účely této práce je provedeno zobecnění principů pro širší využití u výškových objektů. 

 

6.2 Koordinační schéma návazností požárně bezpečnostních zařízení  

Posuzována budou tato zařízení ( ve vazbě na požár v dané zóně ) :   

 Elektrická požární signalizace (EPS) – vlastní detekce  

 Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) – signalizace na ústřednu EPS  

 dálkový přenos signálu EPS  

 akustický signál / vyhlášení evakuace / provoz evakuačního rozhlasu  

 provozní ozvučení – vypínání  

 větrání CHÚC + předsíní CHÚC  

 větrání šachet evakuačních a požárních výtahů  

 VZT provozní + požární klapky na VZT 

 výtahy evakuační + výtahy požární  

 výtahy běžné  

 požární uzávěry (odblokování + zavírání v běžném provozu otevřených uzávěrů) 

 závory z parkingu – otevírání + zavírání   

 spouštění SOZ (shromažďovací prostory) 

 posilovací čerpadla pro vnitřní nezavodněná potrubí a hydrantové systémy 

 hlavní uzávěr plynu   

 dodávka elektrické energie pro nepožární zařízení - silnoproud + slaboproud 
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6.2.1 Aktivační část – návaznosti  

Pro zobecnění je běžný výškový objekt rozdělen do 6 částí – zón:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZÓNA    typické podlaží : 16. NP a vyšší 
= 2. výškové pásmo 
5. ZÓNA    typické podlaží : 1. NP až 15. NP 
= 1. výškové pásmo 
4. ZÓNA    1. + 2. NP – samostatné komerční 
prostory = prodejny, služby 
3. ZÓNA   1. PP – samostatné komerční 
prostory = prodejny, služby 
2. ZÓNA   1. PP a nižší – skladové a technické 
prostory 
1. ZÓNA   1. PP a nižší – garáže 

 
      

 

     Z následných zjednodušených schémat vyplývá jediný závěr: v každém výškovém objektu 

nad 60 metrů je při finálních návrzích koordinací požárně bezpečnostních zařízení a dalších 

ovládaných zařízení jednoznačně nutno rozlišovat, kde došlo k požáru a podle toho aktivovat 

nebo neaktivovat, spínat, vypínat příslušná požárně bezpečnostní zařízení i návazná ovládaná 

zařízení pouze v určitých částech budovy.  

Z hlediska popisu činností kterékoliv položky v těchto schématech vždy může existovat více 

interpretací, tato konkrétní řešení návazností požárně bezpečnostních a dalších technických 

zařízení však opírá autor diplomové práce o své dlouhodobé zkušenosti z praxe. 
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6. ZÓNA - typické podlaží : 16. NP a vyšší = 2. výškové pásmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalizace POŽÁR od tlačítkového nebo 
samočinného hlásiče nebo spuštěním SHZ 

Akustický signál vyhlášení poplachu = aktivace v podlaží, kde je požár + 1 podlaží nad 
požárem + 1 podlaží pod požárem 

2. tlačítkový hlásič v podlaží požáru nebo výše = vyhlášení poplachu v celém objektu 

Přenos na PCO HZS 

Provozní větrání, VZT klapky  : vypnutí všech provozních VZT ve 2. výškovém pásmu. 
Uzavření požárních klapek ve 2. výškovém pásmu. 

Evakuační a požární výtahy : Běžný režim bez omezení až do přivolání do úrovně 
výstupu z objektu nebo do evakuačních prostor ( pokud jsou zřízeny ) prostřednictvím 

ovládacího klíče 

Běžné výtahy : Sjetí do úrovně výstupu z objektu a vyřazení z běžného provozu 

Větrání CHÚC : spuštění větrání všech CHÚC + větrání všech předsíní CHÚC v celém 
objektu. Spuštění větrání šachet všech evakuačních a požárních výtahů. 

 

Dveře, uzávěry : odblokování uzamčených dveří / východů + zavírání v běžném provozu 
otevřených uzávěrů / rolet ve všech prostorách 2. výškového pásma 

Závory parking : uzavření vjezdových závor a otevření výjezdových závor z parkovišť 
Červené světlo na semaforech přilehlých komunikací 

SOZ : spuštění celého systému ve všech prostorách 2. výškového pásma (pokud je 
instalováno) 

Plyn : vypnutí přívodu plynu do objektu 
El. energie : zapnutí nouzového osvětlení únikových cest 
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2. ZÓNA   1. PP a nižší – skladové prostory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalizace POŽÁR od tlačítkového nebo 
samočinného hlásiče nebo spuštěním SHZ 

Větrání CHÚC : spuštění větrání všech CHÚC + větrání všech předsíní CHÚC pouze 
v PP (pokud jsou odděleny). Spuštění větrání šachet všech evakuačních a požárních 

výtahů pouze po potvrzení tlačítkem. 

Přenos na PCO HZS 

Provozní větrání, VZT klapky  : vypnutí všech provozních VZT pouze v úrovni 
zasaženého podlaží 

Evakuační a požární výtahy (nadzemní podlaží): Běžný režim bez omezení až do 
přivolání do úrovně výstupu z objektu nebo do evakuačních prostor (pokud jsou zřízeny) 

prostřednictvím ovládacího klíče 

Běžné výtahy : Vyjetí do úrovně výstupu z objektu a vyřazení z běžného provozu 

Akustický signál vyhlášení poplachu = aktivace ER v podlaží, kde je požár + 1 podlaží 
nad požárem + 1 podlaží pod požárem 

2. tlačítkový hlásič v podlaží požáru = vyhlášení poplachu v celém objektu 
 

Dveře, uzávěry : odblokování uzamčených + zavírání v běžném provozu otevřených 
uzávěrů pouze v zasažených prostorách 

Závory parking : uzavření vjezdových závor a otevření výjezdových závor z parkovišť 
Červené světlo na semaforech přilehlých komunikací 

Plyn : vypnutí přívodu plynu pouze do samostatných komerčních prostor 
El. energie : --- 
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     Tato schémata kladou důraz na komplexní provázanost mezi všemi zařízeními, které mají 

jakýkoliv vliv na celkovou požární bezpečnost objektu. Nejde tedy jen o klasická známá 

schémata vazeb, ale je nutno zahrnout do těchto „uskupení“ i další, zdánlivě nesouvisející 

zařízení. Například světelnou signalizaci na výjezdech z garáží, ale i na nejbližších veřejných 

komunikacích, specifické vazby na vnitřní zabezpečovací systém objektu, který umožňuje 

hromadné zaslání SMS mobilních operátorů osobám v dosahu vnitřního pokrytí.  

Z hlediska kontinuity pak schémata mají dávat heslovité rámcové instrukce, jak tato zařízení 

fungují a zejména jakou reakci jejich (de)aktivace v objektu vyvolají.  

Jejich přínos tkví v tom, aby každý zpracovatel požárně bezpečnostního řešení, ale i zástupci 

další odborné veřejnosti měli určité povědomí, že každá výšková stavba toto schéma 

vyžaduje. Zároveň je třeba upozornit, že je třeba těmto schématům přistupovat zcela 

individuálně.  

     V tomto textu jsou pro přehlednost uvedena pouze obecná koordinační schémata dvou zón, 

schémata ostatních zón jsou uložena v Příloze B.  
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Závěr 

     V rámci této diplomové práce bylo určeno několik cílů, které byly postupně řešeny. 

Jedním ze stanovených cílů bylo porovnání evakuace, dále bylo vyhodnoceno provádění 

cvičných poplachů a evakuací a rozbor podmínek při výstavbě a užívání. To vše jako podklad 

pro obecné schéma navrhování principů a návazností požárně bezpečnostních a technických 

zařízení a k vytvoření návrhů některých technických a organizačních opatření pro tyto stavby.   

     Z hlediska stavebně technického je pro výškové budovy například doporučeno, aby byly 

projektovány se schopností pojmout celkovou kapacitu osob při současné evakuaci objektu, 

například v tzv. evakuačních prostorech. Kapacita a počty schodišť, evakuačních a 

požárních výtahů by měly být adekvátní předpokládanému celkovému počtu osob z výškové 

budovy. Běžně aplikovaný model postupné evakuace se jeví v místních podmínkách jako 

zcela neefektivní. Tedy již v rámci návrhů a studií je nutno provést podrobný výpočet 

evakuace, při předpokladu celkové, současné evakuace osob, coby nejsložitější varianty. 

Osvětlení únikových cest, především chráněných, má být navrhováno na plnou intenzitu 

osvětlení. V předchozím textu je na konkrétních případech zmiňována pozorovaná nejistota 

unikajících osob a výrazné zpomalení rychlosti evakuace osob na únikových cestách při 

nedostatečném osvětlení. Z hlediska návrhu požárně bezpečnostních zařízení je doporučeno 

vybavovat výškové budovy jakéhokoliv účelu užívání systémem elektrické požární 

signalizace. Obdobně se doporučuje bez rozdílu využití objektů instalovat samočinné stabilní 

hasicí zařízení. Z dalších technických zařízení je důležitá například instalace jednoduchého 

dorozumívacího zařízení, pevně spojeného s budovou.  

Používání evakuačních výtahů bez omezení v počátečních fázích evakuace jednoznačně 

celkovou evakuaci zkracuje, a i když je konkrétně tento argument pro část odborné veřejnosti 

– zejména v České republice - neakceptovatelný, zkušenosti mluví naprosto jinak.  

     Z hlediska organizačního je například při samotné výstavbě nutno určit koordinátora 

stavby. Při uvádění objektu do provozu je zapotřebí eliminovat ztrátu informací a dat, 

nezbytných pro bezchybnou funkci objektu z hlediska požární bezpečnosti. Je třeba stanovit 

podmínky, vztahující se jednotlivě na zpracovatele požárně bezpečnostního řešení, na 

dodavatele stavby, na investora a provozovatele objektu. 

Jako součást povinné dokumentace v rámci závěrečných kontrolních prohlídek je nutno 

požadovat předložení dokladu o dodržování podmínek požární bezpečnosti v objektu 

příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. Rovněž je zapotřebí stanovit již v rámci 

projektu závazné podmínky pro budoucího uživatele objektu, včetně určení termínů pro 
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školení obsluh požárně bezpečnostních zařízení a termínů pro stanovení organizační a 

technické struktury složek, zajišťujících bezpečnost v objektu. Svůj význam má i zlepšování 

spolupráce provozovatelů těchto budov s jednotkami hasičských záchranných sborů – tedy 

zapojení jednotek HZS do systému přípravy při evakuaci osob. Dochází tím jak ke zlepšení 

připravenosti členů jednotek na protipožární zásah, tak pro uživatele objektu je to cenná 

zkušenost, se kterou se přibližují podmínkám při reálných mimořádných událostech.  

     Ze všech výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá požadavek, aby tyto objekty 

byly posuzovány nad rámec platných technických předpisů, a to jak koncepčně, tak 

s navržením určitých technických nadstandardů.   

     Požární zabezpečení výškových objektů je tedy aktuální téma, ve kterém je vzhledem 

k charakteru těchto objektů stále co řešit. Potvrzením je například letošní ročník celostátní 

konference Mosty, která bude zaměřena na výškové objekty a bude se konat v nejvyšším 

podlaží objektu City Towers.   

     Skutečným záměrem této práce bylo mimo jiné pouze poukázat na konkrétní problémy a 

navrhnout možnosti jejich řešení, nikoliv vše definitivně vyřešit. To spadá do kompetence 

příslušných orgánů státní správy a Hasičského záchranného sboru České republiky.   
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