
Příloha A – Požadavky ČSN na výškové objekty – plné znění  

 

ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty [7] 

Dle čl 8.15.7 [7] se u stavebních objektů, kde v požárních úsecích ve výškové poloze hp > 45 

metrů jsou osoby, doporučuje umožnit jejich únik i na plochou střechu. Pro tyto případy musí 

být zajištěn přístup osob na střechu po chráněné únikové cestě a vymezená plocha pro 

soustředění osob zajištěna tak, aby osoby nemohly být ohroženy hustotou tepelného toku či 

zplodinami hoření, šířícím se požárem po střešním plášti. Stabilita, resp. požární odolnost 

takto využité ploché střechy musí být zajištěna po dobu nejméně 60 minut ( REI 60DP1 ), 

pokud není dle čl.8.7.1[7] požadována požární odolnost vyšší. Tedy pro budovy mající více 

než 20 užitných nadzemních podlaží je to odolnost 120 minut.  

Dle čl. 9.1.1.1 [7]: U výškových budov - přes 20 nadzemních podlaží - s větším počtem 

evakuovaných osob (tj. přes 500 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; z těchto prostorů musí být 

zajištěna postupná evakuace chráněnou únikovou cestou (cestami) nejméně po dobu 60 minut, 

včetně být druhu DP1 s požární odolností alespoň 120 minut a vstupní požárně odvětranou 

předsíní ( oddělenou požárními uzávěry) do chráněné únikové cesty.  

Dle čl. 9.3.2 [7] Chráněné únikové cesty musí mít při výšce objektu h ≥ 45 m nejméně IV. 

stupeň požární bezpečnosti. 

Dovolený typ chráněné únikové cesty v nadzemních podlažích při výšce objektu h 

nad 45,0 m dle Tabulky 16 [7]:  

Jedna úniková cesta musí být typu CHÚC C. To je z hlediska normy [7] nejvyšší stupeň 

ochrany, jedná se o schodiště se stavebně oddělenou předsíní a nezávislým přetlakovým 

větráním, kterou lze nahradit dvěma únikovými cestami typu B – s nuceným větráním. 

Jako další úniková cesta – k jedné cestě typu C - musí být cesta typu CHÚC B, což je úniková 

cesta se samostatnou předsíní a s nuceným větráním, nebo bez předsíně ale přetlakově 

větraná.  

Z kteréhokoliv místa posuzovaného objektu však musí být možnost úniku k oběma  

chráněným únikovým cestám a tyto cesty musí mít umělé větrání.  

Dle čl. 12.5.5 [7] musí být všechny objekty vyšší než 45 metrů vybaveny požárním výtahem, 

který může být při daných rozměrech kabiny považován za evakuační.  

 



ČSN 73 0833 [11]:   

Dle čl. 5.2.3[11] musí mít budovy skupiny OB 2 – tedy bytové domy, které mají více než 20 

užitných nadzemních podlaží, nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 

s požární odolností 120 minut; je-li v těchto budovách instalováno sprinklerové stabilní hasicí 

zařízení SHZ podle ČSN 73 0810 [8], postačuje požární odolnost těchto konstrukcí 90 minut. 

Dle čl. 5.3.4.1 [11] musí být chráněné únikové cesty typu B, které jsou v budovách s požární 

výškou h ≥ 30 m a všechny chráněné únikové cesty typu C přetlakově větrány včetně předsíní 

a to tak, aby při uzavřených dveří chráněné únikové cesty byl přetlak 50 Pa a v případě 

součinnosti sprinklerového stabilního hasicího zařízení SHZ byl přetlak nejméně 25 Pa; 

přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa.  

Dle čl. 5.3.4.2 [11] musí požární předsíně chráněných únikových cest typu B nebo C podle 

5.3.4.1 [11] 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.  

Dle čl. 5.3.5 [11] musí být budovy s požární výškou h > 30,0 m vybaveny nejméně jedním 

evakuačním výtahem provedeným podle 9.6.5 ČSN 73 0802 [7]. 

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.  

Dle čl. 7.3.3 [11] se nechráněné únikové cesty delší než 30 m a jakékoliv délky v budovách 

OB4 s obytnými buňkami (pokoji) nad úrovní 45 m doporučuje zajistit nuceným odvětráním 

podle 9.4.2b) ČSN 73 0802 [8]. 

Dle čl. 7.3.4 [11] se v budovách skupiny OB4 musí podrobně posoudit podmínky evakuace 

včetně doby evakuace podle 9.12.2 ČSN 73 0802 [7], jestliže budova má požární výšku h > 

30 m, nebo pokud v této budově je ubytováno více než 150 osob. 

Dle čl. 7.3.6 [11] musí mít veškeré budovy pro ubytování, které mají více než 3 nadzemní 

podlaží evakuační výtahy – není zde ovšem řešeno kolik, kde, jakého provedení. 

ČSN 73 0831 [10]:   

Dle čl. 4.4[10] se stanovují kritéria pro shromažďovací prostory ve výškovém pásmu VP 3, 

kde VP 3 zahrnuje prostory v nadzemních podlažích výšky přes 30 metrů. Tedy každý prostor 

v této výškové úrovni ( například restaurace, společenský či kongresový sál, vyhlídková 

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

shromažďovacím prostorem.  

 



Příloha B - Koordinační schémata požárně bezpečnostních zařízení zón   

5. ZÓNA - typické podlaží : 1. NP až 15. NP = 1. 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 v 1. výškovém pásmu. 
Uzavření požárních klapek v 1. 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 1. 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 1. výškového pásma (pokud je 
instalováno) 

Plyn : vypnutí přívodu plynu do objektu 
El. energie : zapnutí nouzového osvětlení únikových cest 



4. ZÓNA    1. + 2.NP – samostatné komerční prostory = prodejny, služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalizace POŽÁR od tlačítkového nebo 
samočinného hlásiče nebo spuštěním SHZ 

Větrání CHÚC : spuštění větrání všech CHÚC + větrání všech předsíní CHÚC v celém 
objektu. Spuštění větrání šachet všech evakuačních a požárních výtahů. 

Přenos na PCO HZS 

Provozní větrání, VZT klapky  : vypnutí všech provozních VZT pouze v úrovni 
zasaženého podlaží 

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 

Akustický signál vyhlášení poplachu 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 v zasažených komerčních prostorách 

Závory parking : uzavření vjezdových závor a otevření výjezdových závor z parkovišť 
Červené světlo na semaforech přilehlých komunikací 

SOZ : spuštění celého systému v zasažených komerčních prostorách  

Plyn : vypnutí přívodu plynu pouze do samostatných komerčních prostor 
El. energie : --- 



3. ZÓNA   1. PP – samostatné komerční prostory = prodejny, služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalizace POŽÁR od tlačítkového nebo 
samočinného hlásiče nebo spuštěním SHZ 

Větrání CHÚC : spuštění větrání všech CHÚC + větrání všech předsíní CHÚC v celém 
objektu. Spuštění větrání šachet všech evakuačních a požárních výtahů. 

Přenos na PCO HZS 

Provozní větrání, VZT klapky  : vypnutí všech provozních VZT pouze v úrovni 
zasaženého podlaží 

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 

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 nebo níže = vyhlášení poplachu v celém objektu 
 

Dveře, uzávěry : odblokování uzamčených + zavírání v běžném provozu otevřených 
uzávěrů v zasažených komerčních prostorách 

Závory parking : uzavření vjezdových závor a otevření výjezdových závor z parkovišť 
Červené světlo na semaforech přilehlých komunikací 

SOZ : spuštění celého systému v zasažených komerčních prostorách  

Plyn : vypnutí přívodu plynu pouze do samostatných komerčních prostor 
El. energie : --- 



1. ZÓNA   1. PP a nižší – garáže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 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 v zasažených prostorách 

Závory parking : uzavření vjezdových závor a otevření výjezdových závor z parkovišť 
Červené světlo na semaforech přilehlých komunikací 

SOZ : spuštění systému v zasažených prostorách garáží – pokud je instalováno 

Plyn : vypnutí přívodu plynu pouze do samostatných prostor 
El. energie : --- 



Příloha C - Reprezentativní vzorky výpočtového programu pro evakuaci  

                                                                                            [©Pavel Kočí, 2012] 

AKCE:   Výškový administrativní objekt 

POPIS:  17.NP - výšková úroveň +63,6 m 

PROSTOR: Velkoprostorová kancelář typu open space v celé ploše patra - VP3 3SP  

====================================================================== 

 

Varianta 1 : Nechráněná úniková cesta - zhodnocení mezní délky pro 1.ÚC  

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  1  

Mezní délka únikové cesty  41,48 [m] 

Celkový součinitel zvětšení délky únikové cesty 1,50 [-] 

 

Varianta 2 : Nechráněná úniková cesta - zhodnocení mezní délky pro 2.ÚC   

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Mezní délka únikové cesty  63,98 [m] 

Celkový součinitel zvětšení délky únikové cesty 1,50 [-] 

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 1,5 / 0,825 [pruhy/m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě - max. v 1. křídle 170 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty po rovině  

 

Varianta 3 : Nechráněná úniková cesta - zhodnocení kapacity pro 3.ÚC v SP  

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  3  

Mezní délka únikové cesty  63,98 [m] 

Celkový součinitel zvětšení délky únikové cesty 1,50 [-] 

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 4,0 / 2,200 [pruhy/m] 

Mezní kapacita (šířka) únikových cest (max/min) 1,375 / 0,550 [m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě - celkový počet 482 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty po rovině  

 

 

 



Varianta 4 : Výpočet doby evakuace - tu (po dílčích částech ÚC) pro SP  

 

Posouzení až po vstup do CHÚC C v patře pro celkový počet  osob 

  

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  3  

Předpokládaná doba evakuace 545,40 [s] 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 3 

 Délka ÚC na 1. úseku 35,40 [m] 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 85 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 13,80 [m] 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,10 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 170 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 22,80 [m] 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,80 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 482 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

Posouzení až po evakuační výtahy pro dílčí počet osob  

  

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  

 

 

 

 

Předpokládaná doba evakuace   

 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 3 

 Délka ÚC na 1. úseku 35,40 [m]         

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 85 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 33,6 [m]          

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,10 [m] 

 

 

2 

366,3 

 

 

 

[s] 



 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 150 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 19,2 [m]            

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 150 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

 

 

Posouzení až po východ z CHÚC C v 1.NP 

 Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  

Předpokládaná doba evakuace 1008,50 [s] 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 4 

 Délka ÚC na 1. úseku 35,40 [m]         121 s 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 85 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 13,80 [m]          147,8 s 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,10 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 170 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 22,80 [m]           276,8 s 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 482 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 4. úseku 240,40 [m]           463,1 s 

 Šířka ÚC na 4. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 482 [osob] 

 Sklon ÚC schody dolů  [ ] 

 Korekce Ku na 4. úseku  0,75 [-] 

 



Varianta 5 : Chráněná úniková cesta typu C pro celkový počet osob 

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  3  

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 4,5 / 2,475 [pruhy/m] 

Mezní kapacita (šířka) únikových cest (max/min) 1,375 / 0,825 [m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě 482 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty schody dolů  

 

 

 

Varianta 6 : Chráněná úniková cesta typu C pro dílčí   

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  3  

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 4,5 / 2,475 [pruhy/m] 

Mezní kapacita (šířka) únikových cest (max/min) 1,375 / 0,825 [m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě 482 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty schody dolů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE:   Výškový administrativní objekt 

POPIS:  17.NP - výšková úroveň +63,6 m 

PROSTOR: Kanceláře typu open space v části patra - VP3 1SP    

====================================================================== 

Varianta 1 : Nechráněná úniková cesta - zhodnocení kapacity pro 2.ÚC v SP  

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Mezní délka únikové cesty  63,98 [m] 

Celkový součinitel zvětšení délky únikové cesty 1,50 [-] 

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 1,5 / 0,825 [pruhy/m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě  156 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty po rovině  

 

Varianta 2 : Nechráněná úniková cesta - zhodnocení kapacity pro 2.ÚC v SP  

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Mezní délka únikové cesty  63,98 [m] 

Celkový součinitel zvětšení délky únikové cesty 1,50 [-] 

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 1,5 / 0,825 [pruhy/m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě  191 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty po rovině  

 

Varianta 3 : Výpočet doby evakuace - tu (po dílčích částech ÚC) pro SP  

 

Posouzení až po vstup do CHÚC C v patře pro celkový počet  osob 

  

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Předpokládaná doba evakuace 404,30 [s] 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 3 

 Délka ÚC na 1. úseku 16,20 [m] 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 98 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 



 Délka ÚC na 2. úseku 22,40 [m] 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,10 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 156 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 37,90 [m] 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 156 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

 

Posouzení až po východ z CHÚC C v 1.NP 

 Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Předpokládaná doba evakuace 722,50 [s] 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 4 

 Délka ÚC na 1. úseku 16,20 [m]         118,4 s 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 98 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 22,40 [m]          144 s 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,10 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 156 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 37,90 [m]           115,7 s 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 156 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 4. úseku 240,40 [m]           344,4 s 

 Šířka ÚC na 4. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 156 [osob] 



 Sklon ÚC schody dolů  [ ] 

 Korekce Ku na 4. úseku  0,75 [-] 

 

Varianta 4 : Chráněná úniková cesta typu C pro celkový počet osob 

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 1,5 / 0,825 [pruhy/m] 

Mezní kapacita (šířka) únikových cest (max/min) 0,825 / 0,825 [m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě 156 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty schody dolů  

 

 

Varianta 5 : Výpočet doby evakuace - tu (po dílčích částech ÚC) pro SP  

 

Posouzení až po vstup do CHÚC C v patře pro celkový počet  osob 

  

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Předpokládaná doba evakuace 359,1 [s] 

 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 3 

 Délka ÚC na 1. úseku 30,6 [m] 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 95 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 13,7 [m] 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 191 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 18,7 [m] 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 191 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

   



Posouzení až po východ z CHÚC C v 1.NP 

 Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Předpokládaná doba evakuace 726,8 [s] 

Počet dílčích částí ÚC s rozdílnými parametry - 4 

 Délka ÚC na 1. úseku 30,6 [m]         127,6 s 

 Šířka ÚC na 1. úseku 0,90 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 95 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině [ ] 

 Korekce Ku na 1. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 2. úseku 13,7 [m]          113,6 s 

 Šířka ÚC na 2. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 191 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 2. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 3. úseku 18,7 [m]           117,9 s 

 Šířka ÚC na 3. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 191 [osob] 

 Sklon ÚC po rovině  [ ] 

 Korekce Ku na 3. úseku  0,75 [-] 

 Délka ÚC na 4. úseku 240,40 [m]           367,7 s 

 Šířka ÚC na 4. úseku 1,65 [m] 

 Součin E*s [osob] pro dílčí část ÚC 191 [osob] 

 Sklon ÚC schody dolů  [ ] 

 Korekce Ku na 4. úseku  0,75 [-] 

 

Varianta 6 : Chráněná úniková cesta typu C pro celkový počet osob 

   

Počet únikových cest z posuzovaného PÚ  2  

Nejmenší počet únikových pruhů / součtová šířka 2 / 1,1 [pruhy/m] 

Mezní kapacita (šířka) únikových cest (max/min) 0,825 / 0,825 [m] 

Počet evakuovaných osob (E*s) na únikové cestě 191 [osob] 

Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu 0,75 [%] 

Započítaný sklon únikové cesty schody dolů  

 

 



Příloha D – Vzorový půdorys 18.NP administrativního objektu  

                  dle podkladů ©NV- PROPO,2012 - volně vložená, formát 4xA4  

 

 

 




