
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

Analýza postupů evakuace osob z výškových budov 

 

 

 

 

 

Student: Dan Bilka 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kučera, Ph.D. 

Konzultant bakalářské práce: Ing. Kristýna Kutilová 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Termín odevzdání bakalářské práce: 17. dubna 2015



 

 

 





P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, ţe  

 jsem byl seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

 beru na vědomí, ţe odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na 

výsledek obhajoby 1);  

 beru na vědomí, ţe bakalářská práce bude uloţena v elektronické podobě v univerzitním 

informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

 beru na vědomí, ţe VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

bakalářskou práci uţít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

 beru na vědomí, ţe podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na 

uzavření licenční smlouvy o uţití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona;  

 beru na vědomí, ţe podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu uţít své dílo – bakalářskou práci 

nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – 

TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich 

skutečné výše);  

 beru na vědomí, ţe pokud bylo k vypracování bakalářské práce vyuţito softwaru 

poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným 

účelům (tedy pouze k nekomerčnímu vyuţití), nelze výsledky bakalářské práce vyuţít 

ke komerčním účelům;  

 beru na vědomí, ţe pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

povaţují se za součást práce rovněţ i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se 

projekt skládá. Neodevzdání této součásti můţe být důvodem k neobhájení práce.  

 

Dan Bilka 

Štoky 179, Štoky, 582 53 

Dne: 17. dubna 2015                Podpis:………………………  

__________________________  

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla 

obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. 

Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být téţ nejméně pět 

pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlíţení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké 



školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Kaţdý si můţe ze 

zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoţeniny.  

(3) Platí, ţe odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek 

obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, uţije-li nikoli za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené ţákem nebo 

studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému 

či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o uţití 

školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez váţného důvodu, mohou se tyto osoby 

domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, můţe autor školního díla své dílo uţít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s 

oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny poţadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím 

dosaţeného v souvislosti s uţitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, 

které na vytvoření díla vynaloţily, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku 

dosaţeného školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z uţití školního díla podle odstavce 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 17. dubna 2015         ....................... 

                   Dan Bilka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkuji Ing. Petru Kučerovi, Ph.D. a Ing. Kristýně Kutilové působících na VŠB - 

TUO, FBI za odborné vedení, cenné rady a v neposlední řadě za poskytnuté konzultace při 

zpracování bakalářské práce. 



Anotace 

BILKA, Dan. Analýza postupů evakuace osob z výškových budov : Bakalářská práce. 

Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. 50 s. 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou postupů evakuace osob z výškových budov. 

První kapitola podává základní rozdělení a přehled výškových budov v České republice a v 

zahraničí. Druhá kapitola se zabývá zásadami zabezpečení poţární bezpečnosti výškových 

budov plynoucí z poţadavků poţárních a stavebních dokumentů a předpisů. Třetí kapitola 

uvádí evakuační moţnosti, evakuační postupy a strategie evakuace osob z výškových 

budov. Ve čtvrté kapitole je řešen rozbor evakuačních postupů a strategií výškových budov 

formou případové studie konkrétně pro budovu Burj Khalifa. Závěr shrnuje problematiku 

evakuace osob z výškových budov. 

Klíčová slova 

 Evakuace, Poţární bezpečnost, Předpis, Výšková budova 

 

Annotation 

BILKA, Dan. The Analysis of Procedures for the Evacuation of People from High-Rises : 

The Bachelor Thesis. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2015. 50 p. 

 This bachelor thesis deals with the analysis of procedures for the evacuation of 

people from high-rise buildings. The first chapter gives a basic classification and overview 

of high-rise buildings in the Czech Republic and abroad. The second chapter deals with the 

security policies of fire safety requirements of high-rise buildings resulting from fire and 

building documents and regulations. The third chapter presents options of evacuation, the 

evacuation procedures and strategies of the evacuation of people from high-rise buildings. 

The fourth chapter deals with the analysis of the evacuation procedures and strategies of 

high-rise buildings by case study specifically for the Burj Khalifa structure. Problems of 

the evacuation of people from high-rise buildings is summarized in the conclusion. 

Keywords 

 Evacuation, Fire safety, Regulation, High-rise building 



Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 1 

Rešerše .................................................................................................................................. 2 

1 Základní přehled výškových budov ........................................................................... 3 

1.1 Rozdělení výškových budov ................................................................................... 3 

1.1.1 Rozdělení výškových budov v ČR ................................................................... 5 

1.1.2 Rozdělení výškových budov v USA ................................................................ 6 

1.2 Přehled výškových budov ....................................................................................... 7 

1.2.1 Historický přehled výškových budov .............................................................. 7 

1.2.2 Nejvyšší výškové budovy v ČR a v zahraničí ................................................. 8 

1.2.3 Nové výškové budovy ................................................................................... 11 

1.3 Statistika poţárů výškových budov ....................................................................... 12 

1.4 Dílčí shrnutí ........................................................................................................... 14 

2 Zásady zabezpečení požární bezpečnosti výškových budov .................................. 17 

2.1 Poţární bezpečnost výškových budov v ČR ......................................................... 17 

2.1.1 Zakotvení v zákoně a vyhláškách .................................................................. 18 

2.1.2 Normativní poţadavky ................................................................................... 21 

2.2 Poţární bezpečnost výškových budov v USA ...................................................... 24 

2.2.1 Zabezpečení poţární bezpečnosti výškových budov obecně ......................... 24 

2.2.2 Zabezpečení poţární bezpečnosti výškových budov z hlediska vyuţití ........ 25 

3 Možnosti evakuace z výškových budov .................................................................... 26 

3.1 Evakuační postupy ................................................................................................ 26 

3.1.1 Základní rozdělení evakuací .......................................................................... 26 

3.1.2 Evakuace z hlediska organizace .................................................................... 28 

3.2 Evakuační moţnosti .............................................................................................. 30 



3.2.1 Evakuace po schodištích ................................................................................ 31 

3.2.2 Evakuace výtahy ............................................................................................ 32 

3.3 Evakuační strategie ............................................................................................... 33 

4 Rozbor evakuačních postupů a strategií výškových budov ................................... 35 

4.1 Evakuace osob při menší mimořádné události ...................................................... 37 

4.2 Evakuace osob při rozsáhlé mimořádné události .................................................. 38 

Závěr ................................................................................................................................... 41 

Literatura ........................................................................................................................... 43 

Seznam obrázků ................................................................................................................. 48 

Seznam tabulek .................................................................................................................. 49 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 50 



 

 

Seznam použitých zkratek 

I. Symposium   I. Symposium Mezinárodní rady pro výzkum a  

    dokumentaci ve stavebnictví CIB S 41 

ASET    doba dostupná pro evakuaci (Available Safe Egree  

    Time) 

CHÚC    chráněná úniková cesta 

ČR    Česká republika 

ČSN 73 0802   ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní 

    objekty 

ČSN 73 0831   ČSN 73 0831 Poţární bezpečnost staveb -   

    Shromaţďovací prostory 

ČSN 73 0833   ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb - Budovy pro 

    bydlení a ubytování 

EPS    elektrická poţární signalizace 

HZS ČR    Hasičský záchranný sbor České republiky 

IBC    Mezinárodní stavební řád (International Building Code) 

KOPIS    Krajské operační a informační středisko 

NFPA    Národní sdruţení poţární bezpečnosti (National Fire  

    Protection Association) 

NFPA 101   NFPA 101
®
 Life Safety Code

®
 

NP    nadzemní podlaţí 

NÚC    nechráněná úniková cesta 

PBZ    poţárně bezpečnostní zařízení 

PP    podzemní podlaţí 

PÚ    poţární úsek 



 

 

RSET     doba potřebná pro evakuaci (Required Safe Egress  

    Time) 

SOZ    samočinné odvětrací zařízení 

SPB    stupeň poţární bezpečnosti 

SSHZ    samočinné stabilní hasicí zařízení 

technická vyhláška  vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách  

    poţární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 

USA    Spojené státy americké (United States of America) 

ÚC    úniková cesta 

VP    výškové pásmo 

vyhláška o poţární prevenci vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o  

    stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu  

    státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární  

    prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

zákon o poţární ochraně  zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění  

    pozdějších předpisů 



 

1 

 

Úvod 

 V současné době je na světě navrhováno, rozestavěno a postaveno v řádech 

desítek tisíc výškových budov. Trendem výstavby je postavit co nejvyšší budovu. Na 

výšku budovy se však můţeme dívat z více úhlů pohledu. Jeden z nich, který je pouţit i v 

této práci, hodnotí výšku výškové budovy od nejniţší úrovně přilehlého terénu po nejvýše 

poloţený bod (anténa, věţ nebo střecha). Práce se snaţí podat přehled o výškových 

budovách nacházejících se v České republice a v zahraničí a také poskytnout jejich 

základní rozdělení. 

 Důleţitým poţadavkem pro provedení úspěšné evakuace osob z výškových budov 

je dodrţení zásad poţární bezpečnosti staveb. Tyto zásady podléhají v kaţdém státě 

odlišným nárokům, které vyplívají z místních poţárních a stavebních dokumentů a 

předpisů. V České republice se jedná zejména o splnění poţadavků stavebních a poţárních 

předpisů. Pro srovnání je v práci pouţito předpisu NFPA 101
®
 Life Safety Code

® 
[12] 

(dále jen „NFPA 101“), který je závazný nejen ve Spojených státech amerických, ale i 

jinde ve světě. 

 Dalším podstatným kritériem při výstavbě a uţívání výškových budov je samotné 

zabezpečení a vytýčení průběhu evakuace osob z výškových budov. Přitom se musí brát 

ohled na různé typy mimořádných událostí, na typy únikových cest a na samotné chování 

osob, jejich fyzickou zdatnost a věk. Na základě všech kritérií je pak zapotřebí správné 

vybrání evakuačního postupu, evakuační strategie a zhodnocení vyuţití schodišť či výtahů 

pro provedení evakuace osob z výškových budov. 

 Cílem bakalářské práce je provedení rozboru moţností evakuace osob z 

výškových budov. Pro dosaţení tohoto cíle slouţí případová studie zaměřená na evakuaci 

osob z nejvyšší budovy světa (Burj Khalifa, 828 m). Studie se zabývá jednotlivými 

moţnými případy mimořádných událostí a podle toho je následně popsáno moţné řešení 

evakuace osob. 

 Téma bakalářské práce jsem si vybral na základě zájmu o problematiku 

projektování a evakuace osob z výškových budov. Dalším impulsem ke zpracování bylo, 

ţe v České republice není takové mnoţství odborné literatury popisující daný problém. Je 

tedy snaha o porovnání evakuace osob z výškových budov ve světovém měřítku.
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Rešerše 

 Cílem rešerše bylo najít informace týkající se problematiky zajištění poţární 

bezpečnosti výškových budov a evakuace osob z těchto budov. Jednalo se zejména o 

informace týkajících se podmínek v České republice a ve Spojených státech amerických. 

 Jako hlavní zdroje informací pro zpracování bakalářské práce byly pouţity platné 

legislativní a normativní dokumenty v aktuálním znění (zákony, vyhlášky, normy), 

zahraniční předpisy a odborné publikace, monografické publikace a odborná literatura. 

Dále byla pouţita seriálová publikace a zdroje na internetu. 

 Informace, ve kterých jsou popsány pouţívané druhy konstrukcí a vybavení ve 

výškových budovách jsou ve zdrojích [15],[16],[19] a [37]. Informační zdroje 

[12],[19],[24] a [28] se zabývají definováním a klasifikací výškových budov. Zdroje [19] a 

[20] doplňují definici výškové budovy z pohledu jednotek poţární ochrany. Informační 

zdroj [5] obsahuje výškové členění budov. Historický přehled výškových budov je v 

informačních zdrojích [28] a [32]. Zdroje [27],[28],[31],[33],[34] a [35] podávají přehled o 

současných a nově navrhovaných výškových budovách. Informační zdroj [11] se zaměřuje 

na statistiku poţárů výškových budov ve Spojených státech amerických. Zdroje 

[25],[26],[27] a [30] uvádí poţáry výškových budov v České republice a v zahraničí. 

 Informační zdroje [1],[3],[4],[5],[6] a [7] se zabývají oblastí poţární ochrany v 

České republice. Zdroj [1] udává obecné poţadavky na výškové budovy a zdroje [3] a [4] 

tyto poţadavky upřesňují. Podrobnější poţadavky v tuzemsku řeší informační zdroj [5] pro 

nevýrobní objekty, zdroj [6] pro shromaţďovací prostory a zdroj [7] pro budovy pro 

bydlení a ubytování. Zdroj [8] uvádí poţadavky na výškové budovy z hlediska plynařů. Ve 

Spojených státech amerických jsou poţadavky na výškové budovy předmětem zdroje [12]. 

 Evakuační postupy řeší informační zdroje [17] a [22]. Informační zdroj [5] ukládá 

své vlastní poţadavky na evakuační postupy. Zdroj [14] řeší evakuaci osob po schodištích 

a zdroj [23] se zaměřuje na chování a evakuaci osob při evakuaci výtahy. Jednotlivé 

evakuační strategie jsou předmětem informačního zdroje [15]. 

 Pro vypracování případové studie byly vhodné informační zdroje [10],[13] a [38], 

které popisují řešenou budovu. Zdroj [2] definuje mimořádné události a stupně poplachu 

aplikovatelné na případovou studii. 
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1 Základní přehled výškových budov 

 První část této kapitoly se věnuje terminologii a rozdělení výškových budov na 

území České republiky (dále jen „ČR“) v porovnání se zahraničím, zejména se Spojenými 

státy americkými (dále jen „USA“). Následující část je zaměřena na přehled výškových 

budov a poslední část je zaměřena na statistiky poţárů výškových budov. 

1.1 Rozdělení výškových budov 

 Pojem „výšková budova“ je obecné označení. Definice a konečné rozdělení 

výškových budov není jednotné. V odborné literatuře je definována výšková budova jako 

stavba, která pro svou výšku vyţaduje zvláštní stavebně-konstrukční, technický a 

technologický návrh. [24] 

 Dnešní konstrukční systémy se rozlišují ve třech skupinách - konstrukční systém 

nehořlavý, smíšený a hořlavý. Výškové budovy mají předepsaný konstrukční systém 

nehořlavý - DP1. Následná konstrukce staveb se odvíjí v závislosti na potřebách investorů, 

kdy je z jejich strany poţadováno např. postavit co nejvyšší stavbu. Takováto výšková 

budova vyţaduje důkladné zhodnocení a následné navrţení vhodného konstrukčního 

systému. Zejména se jedná o vyhodnocení zatíţení, které je přenášeno do základů budovy 

a pak také boční zatíţení, které je přenášeno na výškovou budovu větrem. Nejčastěji se v 

dnešní době pouţívají dva druhy konstrukcí [16],[19]:  

 jádrová konstrukce - Konstrukce budovy je z odlehčené oceli nebo 

ţelezobetonových rámů s vnějším celoskleněným opláštěním. Uprostřed budovy (v 

některých případech na straně) je vnitřní nosné jádro z oceli nebo vyztuţeného 

betonu, na které je přidělána většina provozně technického vybavení budovy. Jádro 

budovy zároveň podporuje budovu proti bočnímu zatíţení větrem.; 

 trubková konstrukce - Jedná se o zásadní změnu návrhu ocelových konstrukcí 

tak, aby budova mohla být velmi vysoká a zároveň aby konstrukce zůstala dost 

silná proti zatíţení bočním větrem a případnému zemětřesení. Trubková konstrukce 

pouţívá nosné vnější nebo obvodové zdi (sloupy), které nesou váhu budovy. 

Rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi viz Obrázek 1. 



 

4 

 

 Výškové budovy jsou navrhovány jako monofunkční (např. obytné domy, hotely) 

nebo jako polyfunkční budovy (např. administrativní budova s obchodním centrem aj.). 

Zpravidla se setkáváme s polyfunkčními výškovými budovami, ve kterých jsou umístěny 

zároveň obchody, restaurace, společenské sály, administrativa, garáţe a další provozy. [24] 

 V závislosti na druhu navrţené výškové budovy se také volí provozně technické 

vybavení budov. Jak uvádí Craighead [16], většina výškových budov disponuje 

schodišťovou šachtou (schodiště), která bývá navrţena jako chráněná úniková cesta (dále 

jen „CHÚC“). Dále jsou zde osobní a servisní výtahové šachty vyuţívané pro běţnou 

přepravu osob a nákladu, šachty pro přívod a odvod vzduchu, telekomunikačními systémy. 

V neposlední řadě jsou ve výškových budovách rozvody vody, elektrické energie, plynu a 

instalační šachty. V závislosti na výšce stavby je i následné rozhodnutí o vybavení těchto 

staveb evakuačními a poţárními šachtami (schodiště, výtahy). 

 Kromě uvedených vybavení se dále ve výškových budovách setkáme s tzv. 

záchranným podlaţím. Jedná se o neobsazené podlaţí (vyuţívané zejména v době 

evakuace), které vytváří dočasný záchranný prostor pro evakuované osoby. Navrhuje se 

např. v rozmezí 25 podlaţí. [15] 

Obrázek 1: Konstrukce výškových budov (zleva - jádrová konstrukce, trubková 

konstrukce) [37] 
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1.1.1 Rozdělení výškových budov v ČR 

 Jak jiţ bylo zmíněno, tak rozdělení výškových budov není vţdy stejné. V ČR je 

pojem „výšková budova“ definován např. v plynařské normě ČSN EN 1775 Zásobování 

plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní poţadavky 

[8]. Podle této normy je výšková budova bytový dům vyšší neţ 50 m a kaţdá jiná budova 

vyšší neţ 30 m. Výška je brána od povrchu přilehlého terénu po podlahu nejvýše 

umístěného podlaţí, ve kterém je obytná nebo pobytová místnost. 

 Pro určení výšky objektu se v rámci českého právního rámce vychází z české 

technické normy ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty [5] (dále 

jen „ČSN 73 0802“). Tato norma definuje výšku budovy pomocí poţární výšky budovy. 

Výška budovy je v tomto případě měřena od podlahy prvního nadzemního podlaţí k 

podlaze posledního uţitného nadzemního (popřípadě podzemního podlaţí).  

 ČSN 73 0802 [5] obsahuje výškové členění budovy (12 m, 22,5 m, 30 m, 45 m, 

60 m), dle kterého se poţárním úsekům přiřadí stupeň poţární bezpečnosti a z něj 

vyplívající poţadavky na poţární odolnost stavebních konstrukcí, poţadavky na provedení 

únikových cest a na vybavení poţárně bezpečnostním zařízením (dále jen „PBZ“). Podle 

tohoto výškového členění není určeno, zda se jedná o výškovou budovu či nikoliv. 

Důleţitou roli představuje výška budovy 22,5 m. Překročením této výšky se předpokládá, 

ţe poţární zásah bude veden pomocí vnitřních zásahových cest, které tvoří CHÚC.  

 Výškovou budovu lze tedy podle této normy [5] chápat jako budovu, jejíţ některá 

podlaţí se nacházejí výše, neţ je dosah dostupné výškové techniky Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“). Tedy zmiňovaná výška 22,5 m, při pouţití 

automobilových plošin nebo automobilových ţebříků. [5],[19] 

 HZS ČR, respektive Krajské operační a informační středisko (dále jen „KOPIS“), 

v případě vzniku poţáru v budově rozhodne, na základě zjištěných informací a Bojového 

řádu [20], zda se jedná o poţár nízkopodlaţní či vícepodlaţní budovy, popř. výškové 

budovy. Hlavními charakteristickými rysy poţáru ve vícepodlaţní a výškové budově jsou: 

 přítomnost velkého počtu lidí, místností, rozdílný způsob vyuţívání jednotlivých 

prostor, podlaţí; 

 nedostupnost vyšších podlaţí vnější zásahovou cestou; 
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 šíření poţáru po obvodovém plášti budovy; 

 sloţitost a délka únikových a vnitřních zásahových cest; 

 nebezpečí ztráty orientace, nebezpečí pádu; 

 zvláštní vybavení pro zásah (vnitřní zásahové cesty, evakuační výtahy, poţární 

výtahy, atd.); 

 výrazný komínový efekt; 

 poţární zásah do nejvyšších podlaţí budovy vnitřní zásahovou cestou. 

1.1.2 Rozdělení výškových budov v USA 

 Výšková budova (anglicky high-rise building) je pro USA definována v NFPA 

101
 
[12] jako budova, kde poslední uţitné podlaţí je výše neţ 75 stop (23 m) nad nejniţší 

úrovní přístupu poţárních vozidel. Tato výška byla nastavena na 75 - 100 stop (23 - 30 m) 

či přibliţně sedm aţ deset nadzemních podlaţí [16]. Můţeme tedy říci, ţe je tato výšková 

hranice obdobná s výškovou hranicí v ČR (22,5 m).  

 Naproti tomu neexistuje oficiální nebo formální definice pro nízkopodlaţní 

budovu (anglicky low-rise building), jak uvádí Mujagic [21]. Také ale uvádí nejčastěji 

pouţívanou definici (stavba, která má 4 nebo méně nadzemních podlaţí). Snad 

nejpouţívanější definice, kterou pouţívají stavební inţenýři, vychází z poţadavků 

americké společnosti American Society of Civil Engineers na zatíţení větrem [9],[21]. 

Tato společnost definuje nízkopodlaţní budovy jako uzavřené nebo částečně uzavřené 

budovy, které: 

1) mají střední výšku střechy h ≤ 60 stop (18 m); a 

2) střední výška střechy h nepřesahuje nejmenší horizontální rozměr. 

 Přesná výška, podle které je konkrétní stavba povaţována za výškovou budovu, je 

v USA upřesněna místními poţárními a stavebními dokumenty oblasti (např. New York, 

Colorado, California atd.), ve které se budova nachází. [16] 

 Dalším pojmem, pouţívaným pro označení výškové budovy, je věţový objekt, 

který je definován jako uzavřená nezávislá stavba nebo část budovy s vyvýšeným podlaţím 

pro podpůrná zařízení nebo uţitným podlaţím určeným k pozorování, ovládání, obsluze, 

signalizaci nebo podobnému vyuţití. [12] 
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 Někdy jsou výškové budovy označovány také jako mrakodrapy. Za mrakodrapy 

se povaţuje trvale obyvatelná budova (neohraničená výškou), která z ulice ovlivňuje 

výhled a mění tak panorama [32]. Komise pro navrhování standardů Emporis [28] 

definovala mrakodrap jako budovu vyšší neţ 100 m.  

1.2 Přehled výškových budov 

 Na celém světě se nachází velké mnoţství výškových budov, ale určení výšky 

těchto budov není jednotné. Někdy je udávána výška stavby bez prvků, jako je věţ, anténa, 

socha apod., anebo naopak je při určení výšky s těmito prvky uvaţováno. Pro pochopení 

následující podkapitoly je tedy vhodné uvést upřesňující definice. 

 Jedním z termínů je architektonická výška. Je to vertikální převýšení stavby od 

své paty po nejvyšší architektonický nebo nedílný stavební prvek (např. sochy, věţe, 

parapety, balustrády, ozdobné majáky apod.). [28] 

 Dalšími termíny jsou výška střechy a výška hlavní střechy. Výška střechy je 

vertikální převýšení stavby od své paty po nejvyšší část pláště obklopující vnitřní prostor. 

Výška hlavní střechy se vztahuje na všechny budovy, které mají významné střešní patro 

pod úrovní toho, čemu se říká výška střechy (bez přístřešků a věţiček). [28] 

1.2.1 Historický přehled výškových budov 

 Prvním významným impulsem pro konstrukce výškových budov bylo vynalezení 

výtahu, v roce 1852 americkým vynálezcem Elisha Grave Otisem. Dalším zásadním 

krokem na cestě směřujícím k architektuře výškových budov bylo vynalezení ocelové 

rámové konstrukce, která nese celou tíhu stavby. Jako první budova, ve které mělo být 

pouţito této konstrukce, byla Home Insurance Building v Chicagu (USA) postavené v roce 

1885. Se svými 55 m a deseti podlaţími byla označována jako první výšková budova na 

světě a jako revoluce ve vývoji konstrukcí výškových budov. Po demolici budovy v roce 

1931 proběhlo dodatečné prozkoumání konstrukčních rysů odborníky, které odhalilo, ţe 

ocelová konstrukce nenesla celé zatíţení a postrádala jakékoli stabilizační prvky proti 

zatíţení bočním větrem. Nelze ji tedy povaţovat za výškovou budovu. [28],[32] 

 V článku na webové stránce [32] je uvedeno, ţe titul první výšková budova světa 

nese Equitable Life Assurance Building v New Yorku. V roce 1870 byla slavnostně 
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zpřístupněna, ale práce pokračovaly aţ do roku 1889, kdy jiţ stavba zabírala celý uliční 

blok a dosahovala výšky 52 m. Od roku 1910 bylo plánováno další vertikální rozšíření 

budovy, ale v roce 1912 zachvátil stavbu poţár. Následně proběhla demolice a na uvolněné 

parcele byla do roku 1915 postavena nová budova s výškou 164 m. Tabulka 1 uvádí 

přehled nejvyšších budov na světě od začátku 20. století. 

 

Tabulka 1: Historický přehled nejvyšších budov [28] 

Rok Název budovy Město Počet podlaží 
Výška

1)
 

[m] 

2007 - současnost Burj Khalifa Dubai 163 828 

2004 - 2007 Taipei 101 Taipei 101 509 

1998 - 2004 Petronas Towers Kuala Lumpur 88 452 

1974 - 1998 Willis Tower Chicago 108 442 

1972 - 1974 One World Trade Center New York City 110 417 

1931 - 1972 Empire State Building New York City 102 381 

1930 - 1931 Chrysler Building New York City 77 319 

1930 - 1930 The Trump Building New York City 70 283 

1913 - 1930 Woolworth Building New York City 57 241 

1909 - 1913 Metropolitan Life Tower New York City 50 213 

1908 - 1909 Singer Building New York City 47 187 

1901 - 1908 Philadelphia City Hall Philadelphia 9 167 

1) Jedná se o celkovou výšku budovy včetně věţe. 

1.2.2 Nejvyšší výškové budovy v ČR a v zahraničí 

 V ČR se dají povaţovat za mrakodrapy, podle definice mrakodrapu komise 

Emporis [28], pouze 3 budovy (ostatní jsou výškové budovy). Nejvyšší mrakodrap AZ 

Tower v Brně (viz Obrázek 2) dokončený v roce 2013, má architektonickou výšku 111 m a 

30 nadzemních podlaţí. Druhý nejvyšší mrakodrap je City Tower v Praze dokončený v 

roce 1986, který má architektonickou výšku 109 m a 27 nadzemních podlaţí. Posledním 

mrakodrapem pak je City Empiria v Praze dokončený v roce 1977 s architektonickou 

výškou 104 m a 24 nadzemními podlaţími. 
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Obrázek 2: Nejvyšší budova v ČR - AZ Tower [28] 

  

 V zahraničí je situace ohledně mrakodrapů jiná. Podle architekta Martina 

Hradečného [31] jsou dva důvody, proč se staví mrakodrapy. Prvním je, ţe se stavba stane 

ikonickou (stavba, která znázorňuje např. bohatství, pýchu nebo kulturu státu). Druhý 

důvod vyuţití této stavby je hlavně její funkčnost a ekonomika (mrakodrapy stavěny 

hlavně v přelidněných městech USA a v dnešní době i v Asii v oblastech s prudkým 

vývojem). 

 Jako příklad ikonické stavby se dá označit nynější nejvyšší mrakodrap Burj 

Khalifa v Dubaji (viz Obrázek 3) dokončený v roce 2010, s architektonickou výškou 828 

m a 163 nadzemními podlaţími [28]. Dalším příkladem ikonické stavby je vznikající 

mrakodrap Kingdom Tower ve městě Jeddah (Dţidda), který má plánované dokončení v 

roce 2018. Plánovaná výška je 1000 m se 167 nadzemními podlaţími [31]. 

 Z hlediska druhého důvodu, tedy vyuţití stavby, je příkladem téměř dokončený 

mrakodrap Shanghai Tower v přelidněné Shanghaii (Šanghaji), s plánem celkového 

dokončení stavby ke konci roku 2015. Architektonická výška je 632 m a počet nadzemních 
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podlaţí 121. Po dokončení bude mít Shanghai Tower nejrychlejší výtah na světě (rychlost 

výtahu 18 m·s
-1

). [28],[31] 

 

  

 Nejvyšších deset budov v ČR a nejvyšších deset budov v zahraničí je uvedeno v 

Příloze 1. Z údajů uvedených v Příloze 1 je zřejmé, ţe nejvyšší budova postavená na území 

ČR, AZ Tower, nedosahuje takových výškových úrovní, aby byla schopna konkurovat 

nejvyšším budovám na světě.  

 V seznamu Emporis [28], kde je uvedených 200 nejvyšších budov světa, je na 

posledním místě mrakodrap (Al Faisaliyah Center s architektonickou výškou 267 m ve 

městě Riyadh (Rijád)), se kterým se můţe nejvyšší budova v ČR měřit. Ovšem pouze jen v 

případě počtu nadzemních podlaţí (30), který mají stejný. Srovnání výškových rozdílů 

výškových budov v ČR a v zahraničí viz Obrázek 4. 

Obrázek 3: Nejvyšší budova světa - Burj Khalifa [28] 
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Obrázek 4: Porovnání výškových rozdílů budov v ČR a v zahraničí [35] 

1.2.3 Nové výškové budovy 

 V ČR je v tuto chvíli připravována výstavba dvojice budov, pojmenovaných 

Prague Eye Towers [34], které svou výškou překonají nynější nejvyšší mrakodrap v 

tuzemsku. Východní věţ bude mít 33 nadzemních podlaţí, výšku 139 m a při započítání 

telekomunikační antény výšku 153 m. Západní věţ bude o třiceti nadzemních podlaţích a o 

11 m niţší neţ východní věţ. Plánované dokončení stavby je v roce 2018. 

 V zahraničí je včetně jiţ zmiňovaného mrakodrapu Kingdom Tower mnoho 

dalších projektů, které změní pořadí nejvyšších budov světa. V nejbliţší době se jedná 

např. o čínský mrakodrap Ping An International Finance Center ve městě Shenzen (Šen-

čen) s výškou 600 m a 116 nadzemními podlaţími. Plánovaný termín dokončení stavby je 

ke konci roku 2015. [28],[31] 

 V současné době je ale spousta jiných navrţených, naplánovaných a 

rozestavěných budov, které do roku 2020 změní pořadí nejvyšších budov světa a pokud se 
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nic nezmění, pak ţebříček dle webu SkyscraperPage [35] bude následující. Nejvyšší 

budovou by měl být Kingdom Tower (arch. výška 1000 m), druhá nejvyšší budova pak 

Burj Khalifa (arch. výška 828 m) a následovat budou dvě čínské stavby Suzhou Zhongnan 

Center (arch. výška 729 m) a Wuhan Greenland Center (arch. výška 636 m). Z uvedeného 

je patrné, ţe nejvyšší budovy se budou nacházet na asijském kontinentu. 

 Další nově plánovanou budovou je dřevěná výšková budova s názvem HoHo 

Viena ve Vídni (výška 84 m a 24 nadzemních podlaţí). Bude se jednat o nejvyšší dřevěnou 

budovu. Minimální podíl dřeva bude 75 % ze všech pouţitých stavebních materiálů. Plán 

zahájení stavby je na jaře 2016 a dokončení stavby v roce 2017. Překoná tak dosavadní 

nejvyšší budovu ze dřeva (Forte v Melbourne s výškou 32 m). [27],[33] 

1.3 Statistika požárů výškových budov 

 Poţáry výškových budov v ČR jsou ojedinělé (budovy s výškou h > 45 m). Je 

tomu tak především proto, ţe v tuzemsku se nenachází takové mnoţství výškových budov. 

Tím pádem procento poţárů ve výškových budovách se blíţí nule. 

 Za zmínku stojí poţár, který se odehrál v Hotelu Olympik v Praze roku 1995. 

Jedná se o budovu s 18 nadzemními podlaţími a výškou 73 m. Poţár ohlásilo čidlo 

elektrické poţární signalizace (dále jen „EPS“) 26. května v 18:07. Lokalizace
1
 poţáru 

proběhla v 21:26 a likvidace
2
 21:44 tentýţ den. Poţár vznikl v důsledku porušení předpisů 

v úklidové místnosti v 10. nadzemním podlaţí. Byla zde umístěna chladnička a personál si 

na ní dělal odkládací místo pro ručníky a časopisy coţ zapříčinilo, ţe chladič chladničky 

nefungoval správně. Kumulované teplo pak zapříčinilo iniciaci těchto materiálů s 

následným poţárem. O ţivot tehdy přišlo 8 lidí a 36 bylo zraněno (včetně dvou hasičů). 

[25],[30] 

 Národní sdruţení poţární bezpečnosti (National Fire Protection Association) v 

USA (dále jen „NFPA“) vydala v roce 2013 statistický přehled [11] poţárů výškových 

budov (budovy nad 22,5 m) v letech 2007 - 2011. Uvádí, ţe v průměru bylo ročně 

nahlášeno 15 400 poţárů konstrukcí výškových budov, při kterých zemřelo 46 osob, 530 

                                                 
1
 Jedná se o první fázi zásahu jednotek poţární ochrany. Síly a prostředky jednotek poţární ochrany postačují 

k zabránění šíření poţáru. [2] 
2
 Tato fáze nastává po lokalizaci. Zásahem jednotek poţární ochrany je ukončeno neţádoucí hoření. [2] 
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osob bylo zraněno a roční vzniklé škody na majetku se pohybovaly okolo 219 milionů 

amerických dolarů. 

 Tento přehled [11] uvádí, ţe polovina poţárů
3
 ve výškových budovách se dělí do 

čtyř kategorií podle provozovaných činností. Jsou jimi bytové jednotky (45 % ze všech 

poţárů výškových budov), hotely (3 % ze všech poţárů výškových budov), administrativa 

(2 % ze všech poţárů výškových budov) a zařízení starající se o nemocné (1 % ze všech 

poţárů výškových budov). Tyto kategorie pak, v letech 2007 - 2011, mají společně hlášeno 

7 700 poţárů výškových budov ročně se souvisejícími ztrátami 27 mrtvých osob, 370 

zraněných osob a s ročními škodami na majetku 92 milionů amerických dolarů. Jiné 

provozy, jako např. obchody a restaurace, představují pouze jedno podlaţí ve vysoké 

budově a nepředstavují takové nebezpečí poţáru. 

 Dále je v přehledu [11] uvedeno, ţe nebezpečí poţáru a s ním související ztráty 

jsou ve výškových budovách niţší neţ v ostatních budovách se stejnou kategorií 

provozované činnosti. Hlavním důvodem, proč je nebezpečí poţáru ve výškových 

budovách menší, je pravděpodobně mnohem větší vyuţití systémů poţární ochrany a prvků 

protipoţární ochrany v těchto budovách. Hodnota systémů a prvků poţární ochrany můţe 

být vnímána v rozdílech konečného rozsahu poškození poţárem (viz Obrázek 5). Toto 

prohlášení se týká nebezpečí poţáru a jeho následků vztahující se na jiţ zmiňované čtyři 

majetkové kategorie.  

 

Obrázek 5: Rozdíl poškození poţárem (mimo místnosti vzniku poţáru) u výškových a 

nízkopodlaţních budov [11] 

                                                 
3
 Druhou polovinu poţárů výškových budov tvoří ostatní provozy (provozy o jednom nadzemním podlaţí, 

kde je niţší pravděpodobnost poţáru). 
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 Dle statistiky [11] nejvíce poţárů výškových budov nevzniká výše neţ v 6. 

podlaţí. Pro byty, hotely a motely a zařízení starající se o nemocné je nebezpečí vzniku 

poţáru vyšší ve spodních patrech, ale pro administrativu je nebezpečí vzniku poţáru vyšší 

v patrech vyšších (viz Obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Statistika poţárů výškových budov v USA podle podlaţí vzniku poţáru [11] 

 

 Nejnovější případ vzniku poţáru ve výškové budově je v Dubaji v mrakodrapu 

The Torch (výška 337 m, 79 nadzemních podlaţí) [28]. Poţár vznikl okolo druhé hodiny 

ranní 21. února 2015 v 51. nadzemním podlaţí v jednom z bytů zatím z nezjištěných 

důvodů. Poţár se po plášti budovy rozšířil i do jiných podlaţí. Evakuovány byly stovky lidí 

a tato událost se obešla bez ztráty na ţivotech. [26],[27] 

1.4 Dílčí shrnutí 

 Moţnost, jak určit zda se jedná o výškovou budovu či nikoli, poskytuje i I. 

Symposium Mezinárodní rady pro výzkum a dokumentaci ve stavebnictví CIB S 41 [24] 

(dále jen „I. Symposium“), které se konalo v roce 1971. Hranice mezi vícepodlaţními a 

výškovými budovami byla stanovena na 40 podlaţí (viz Tabulka 2). Od 41. do 60. podlaţí 

se tyto budovy povaţují za výškové a od 61. podlaţí za velmi vysoké [24]. Pokud toto 

rozdělení pouţijeme v ČR, zjistíme, ţe v ČR ţádné výškové budovy nejsou. Současná 
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nejvyšší budova v ČR AZ Tower má pouze 30 nadzemních podlaţí (111 m) [28]. Jedná se 

tedy o vícepodlaţní budovu III. skupiny. 

 

Tabulka 2: Doporučená klasifikace výškových budov projednaná na I. Symposiu [24] 

Třída Počet podlaží Výška [m] 

Vícepodlaţní - I. skupina 9 - 16 < 50 

Vícepodlaţní -II. skupina 17 - 25 50 - 75 

Vícepodlaţní - III. skupina 26 - 40 75 - 120 

Výškové 41 - 60 120 - 200 

Velmi vysoké > 60 > 200 

 

 V roce 1971, kdy zasedalo I. Symposium, byla nejvyšší budovou světa Empire 

State Building v New York City (výška 381 m, 102 nadzemních podlaţí). Od této výšky se 

pravděpodobně odvíjelo usnesení Mezinárodní rady pro výzkum a dokumentaci ve 

stavebnictví, ţe budovy nad 200 m a nad 60 nadzemních podlaţí budou povaţovány za 

„Velmi vysoké“. 

 Ze zjištěných informací lze konstatovat, ţe výška budov se ne vţdy měří od 

úrovně terénu po úroveň střechy. Na tyto budovy je mnohdy přistavěna např. anténa a pak 

se uvádí celková výška i s touto anténou. Dalším závěrem je, ţe nejvyšší počet výškových 

budov se nachází na území Asie a na druhém místě je USA [28]. Nejvyšší budovy se pak 

nacházejí taktéţ na asijském kontinentu.  

 Podle zjištěných statistik poţárů výškových budov v USA můţeme říci, ţe poţáry 

výškových budov jsou ovlivněny zejména způsobem vyuţití. Nejvyšší podíl poškození 

budov poţárem mají administrativní budovy a to jak ve výškových, tak v nízkopodlaţních 

budovách. Hned za administrativními budovami jsou bytové domy a hotely. Nejvíce 

poţárů vzniká v bytových domech a to mezi druhým aţ šestým nadzemním podlaţím.  

 Tabulka 3 uvádí navrhovanou klasifikaci budov na základě zjištěných informací o 

výškových budovách. Tato klasifikace vychází ze získaných zkušeností a definicí 

uvedených výše v práci. 
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Tabulka 3: Navrhovaná klasifikace budov 

Třída Počet podlaží Výška [m] 

Nízkopodlaţní ≤ 4 ≤ 18 

Vícepodlaţní - I. skupina 5 - 7 18 - 23 

Vícepodlaţní - II. skupina 8 - 12 23 - 45 

Výškové 13 - 40 45 - 100 

Mrakodrapy - I. skupina 41 - 60 100 - 200 

Mrakodrapy - II. skupina 61 - 100 > 200 

Mrakodrapy - III. skupina > 100 > 500 

  

 Třída „Nízkopodlaţní“ je určená v závislosti na poţadavcích amerických 

stavebních inţenýrů na zatíţení budov větrem. Třídy „Vícepodlaţní - I. skupina“ a  

„Vícepodlaţní - II. skupina“ pak závisí na dostupnosti výškové techniky HZS ČR. Další 

třída „Výškové“ je takovým mezistupněm mezi vícepodlaţními budovami a mrakodrapy. 

Následně třída „Mrakodrapy - I. skupina“ vychází jiţ z definice pro mrakodrap. Třída 

„Mrakodrapy - II. skupina“ je v podstatě stejná třída jako třída „Výškové“, kterou 

doporučovalo I. Symposium. A poslední třída „Mrakodrapy - III. skupina“ je doplnění, 

protoţe dnešní budovy přesahují výšku 500 m. 
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2 Zásady zabezpečení požární bezpečnosti výškových budov 

 Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících poţární bezpečnost výškových budov 

je jejich vyuţití. To znamená, ţe jinak se řeší poţární bezpečnost u výškových budov 

určených pro bydlení a ubytování, administrativu, obchody, zdravotnictví apod.. 

 Podmínky poţární bezpečnosti se stanovují tak, aby bylo zabráněno vzniku 

poţáru a zamezeno jeho šíření a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku poţáru. 

[3] 

2.1 Požární bezpečnost výškových budov v ČR 

 Obecné poţadavky na budovy jsou uváděny v zákonech (zákon o poţární ochraně 

a stavební zákon), které jsou následovně upřesněny v jejich prováděcích vyhláškách 

(vyhláška o poţární prevenci a vyhláška o technických podmínkách staveb). Podrobnější 

poţadavky jsou předmětem českých technických norem zaměřených na oblast poţární 

ochrany. Právní rámec poţární bezpečnosti výškových budov v ČR tak na sebe navzájem 

navazuje a doplňuje se (viz Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Právní rámec ČR 
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2.1.1 Zakotvení v zákoně a vyhláškách 

Zákon o požární ochraně 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1] (dále 

jen „zákon o poţární ochraně“) řeší zařazení objektu podle provozovaných činností. 

Činnosti, které jsou posuzovány, jako činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím dle 

tohoto zákona jsou uvedeny v § 4, odst. 2 [1]. Jedná se zejména o písmena: 

 g) budovy o 7 a více nadzemních podlaţích nebo o výšce větší neţ 22,5 m; 

 h) stavby pro shromaţďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby 

ubytovacích zařízení atd.;  

 j) stavby, u kterých nejsou běţné podmínky pro zásah (sloţité podmínky pro 

zásah  - § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů [3] (dále jen „vyhláška o poţární 

prevenci“)). 

 Dále v § 4, odst. 3 zákona o poţární ochraně [1] jsou vyjmenované činnosti, které 

jsou hodnoceny jako činnosti s vysokým poţárním nebezpečím. Zásadní je písmeno d) - 

budovy o 15 a více nadzemních podlaţích nebo o výšce větší neţ 45 m.  

 Pokud takovéto skutečnosti vyplynou právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám, tak mají za povinnost podle § 6 zákona o poţární ochraně [1] zpracovat posouzení 

poţárního nebezpečí. 

Vyhláška o požární prevenci 

 Vyhláška o poţární prevenci [3] uvádí v § 15 způsob určení podmínek poţární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným poţárním nebezpečím. Jedná se o prokazatelné 

vyhodnocení, zda se v posuzovaném prostoru vyskytují moţné zdroje zapálení, 

vyhodnocení poţárně technických charakteristik (popř. technicko-bezpečnostních 

parametrů vyskytujících se látek) a vyhodnocení základních charakteristik poţární 

bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové (popř. 

bezpečnostní) vzdálenosti, dělení do poţárních úseků) z hlediska jejich vlivu na vznik a 

šíření poţáru a zplodin hoření. Na základě tohoto vyhodnocení se dle § 15 vyhlášky o 

poţární prevenci [3] stanoví podmínky poţární bezpečnosti, které jsou uvedené v Příloze 2. 
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 Tyto podmínky musí být zpracovány do příslušných druhů dokumentace určených 

taktéţ vyhláškou o poţární prevenci [3] v § 27 (dokumentace o začlenění do kategorie 

činností, posouzení poţárního nebezpečí, poţární řád, poţární poplachové směrnice atd.). 

 Dále vyhláška o poţární prevenci [3] uvádí v § 16 způsob určení podmínek 

poţární bezpečnosti při činnostech s vysokým poţárním nebezpečím. Při posuzování se 

postupuje podobně podle § 15 této vyhlášky [3], klade se ale důraz na případné 

kumulativní účinky poţárního nebezpečí. Zásadním je zjištění a zhodnocení rozhodujících 

vlivů z hlediska moţnosti vzniku a šíření poţáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik 

ohroţení osob a zhodnocení záchranných a likvidačních prací poţáru s popisem jeho 

moţných následků. Následně se podle § 16 vyhlášky [3] udělají návrhy na opatření 

vycházející z vyhodnocených skutečností. Tato opatření jsou uvedena v Příloze 2. 

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb, ve 

znění pozdějších předpisů [4] (dále jen „ technická vyhláška“) v § 9 odst. 3 vyţaduje, aby 

ve stavbě s výškou 45 m a vyšší byla nízkotlaká plynová kotelna umístěna na střeše nebo v 

posledním nadzemním podlaţí. Plynové rozvody musí být uvnitř obvodové konstrukce.  

 Podle technické vyhlášky [4] musí mít stavba zajištěnou přístupovou komunikaci 

včetně nástupní plochy pro poţární techniku, vnitřní a vnější zásahové cesty, které navazují 

na přístupovou komunikaci a PBZ. Vybavení stavby PBZ vyplývá z českých technických 

norem. Nutnost vybavení PBZ je na základě expertního posudku i v případě, kdy je danou 

normou toto vybavení pouze doporučené. 

 V bytovém domě musí být podle technické vyhlášky [4] kaţdý byt vybaven 

zařízením autonomní detekce a signalizace umístěným v části bytu vedoucí směrem do 

únikové cesty. Pokud je podlahová plocha bytu větší neţ 150 m
2
, tak musí být umístěno 

další zařízení v jiné vyhovující části bytu (např. loţnice). 

 Pro stavby ubytovacího zařízení jsou zde uvedeny hlavní podmínky poţární 

bezpečnosti podle technické vyhlášky [4] (ostatní podmínky jsou uvedeny v Příloze 2). 

Podmínky jsou následující: 

 úniková cesta (dále jen „ÚC“) musí být vybavena nouzovým osvětlením a nesmí 

zde být umístěny reflexní plochy nebo zrcadla, které mohou zmýlit unikající osoby; 
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 pokud je v budově projektovaná kapacita 20 a více osob a jsou v ní více jak tři 

nadzemní podlaţí, musí být zřízen evakuační výtah a na kaţdém podlaţí musí být 

navrţeny hadicové systémy vzdálené od sebe maximálně 25 m; 

 stavba s projektovanou kapacitou nad 100 ubytovaných osob musí mít v prostoru 

určeném pro ubytování prokázanou zkoušku na zápalnost textilní záclony a závěsu 

delší neţ 20 sekund a vyhovující zkoušku na zápalnost čalounických materiálů. 

 Stavby zdravotnického zařízení a sociální péče musí podle technické vyhlášky [4] 

splňovat tyto hlavní podmínky poţární bezpečnosti (ostatní podmínky jsou uvedeny v 

Příloze 2): 

 poţárně dělící a nosná stavební konstrukce musí být navrţena s poţární odolností 

alespoň 30 minut, pokud česká technická norma nestanoví poţární odolnost vyšší; 

 stavba s projektovanou kapacitou nad 50 ubytovaných osob musí mít v lůţkových 

částech prokázanou zkoušku na zápalnost textilní záclony a závěsu delší neţ 20 

sekund a vyhovující zkoušku na zápalnost čalounických materiálů. 

 Hlavní podmínky poţární bezpečnosti pro stavby se shromaţďovacím prostorem, 

podle technické vyhlášky [4], jsou následující (ostatní podmínky jsou uvedeny v  

Příloze 2): 

 konstrukce pevně zabudované lavice nebo sedadla musí být třídy reakce na oheň 

alespoň D; 

 nosná konstrukce střechy nad shromaţďovacím prostorem a nosná konstrukce 

zajišťující stabilitu stavby musí být navrţena s poţární odolností odpovídající 

dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace (minimálně 15 minut); 

 pokud je shromaţďovací prostor projektován na více jak 2500 osob, tak poţární 

odolnost střešní konstrukce musí odpovídat dvojnásobné hodnotě předpokládané 

doby evakuace (minimálně 30 minut); 

 stavby s vnitřním shromaţďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 (výšková pásma) 

musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kdy je z podlaţí tohoto 

prostoru umoţněn únik na volné prostranství (po rovině nebo rampě). 

 Pro stavby ubytovacího zařízení, stavby zdravotnického zařízení a sociální péče a 

pro stavby se shromaţďovacím prostorem je jednotné, ţe schodiště procházející více neţ 

třemi nadzemními podlaţími (dále jen „NP“) nebo třemi a více podzemními podlaţími 



 

21 

 

(dále jen „PP“) musí být označeno u vstupu do kaţdého podlaţí - označení je sloţeno z 

pořadového čísla podlaţí a doplněné písmeny „NP“ nebo „PP“; 

2.1.2 Normativní požadavky 

ČSN 73 0802 

 ČSN 73 0802 [5] je základní normou pro navrhování poţární bezpečnosti staveb, 

jedná-li se o nevýrobní objekty. Normu ČSN 73 0802 [5] doplňují a navazují na ni další 

normy. Jedná se o např. ČSN 73 0831 Poţární bezpečnost staveb - Shromaţďovací 

prostory [6] (dále jen „ČSN 73 0831“).  

 Podle ČSN 73 0802 [5] je poţární bezpečnost stavebních objektů schopnost bránit 

ztrátám na ţivotech a zdraví osob (zvířat) a ztrátám na majetku v případě poţáru. Tohoto 

poţadavku se dosáhne vhodným urbanistickým zatříděním objektu, dispozičním, 

konstrukčním a materiálovým řešením nebo PBZ a opatřeními. 

 Z hlediska ČSN 73 0802  [5] musí tvořit některé prostory a provozy samostatné 

poţární úseky (dále jen „PÚ“). Tyto PÚ jsou uvedeny v Příloze 2.  

 V podlaţích s výškovou polohou poţárního úseku > 30 m mohou mít PÚ 

(nevybavené samočinným stabilním hasicím zařízením (dále jen „SSHZ“)) pouze jedno 

uţitné podlaţí (např. administrativní, restaurační a shromaţďovací prostory). Dále v 

podlaţích s výškovou polohou poţárního úseku > 60 m (vybavené SSHZ) mohou mít PÚ 

pouze jedno uţitné podlaţí. Tato dvě ustanovení se dle ČSN 73 0802 [5] netýkají CHÚC, 

výtahových, instalačních a jiných šachet a bytů (OB 2) řešených v ČSN 73 0833 Poţární 

bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování [7] (dále jen „ČSN 73 0833“). 

 Základním kamenem normy ČSN 73 0802 [5] je požární riziko vyjádřené 

výpočtovým poţárním zatíţením, od kterého se odvíjí veškeré zabezpečení poţární 

bezpečnosti. V závislosti na výpočtovém poţárním zatíţení, konstrukčním systému, výšce 

objektu, výškové poloze PÚ se určí stupeň poţární bezpečnosti PÚ a mezní velikost PÚ. 

Následně ze stupně poţární bezpečnosti nám vyplynou poţadavky na poţární odolnost 

stavebních konstrukcí a jejich druh. 

 Poţadavky normy ČSN 73 0802 [5] na vybavení staveb EPS, SSHZ a 

samočinným odvětracím zařízením (dále jen „SOZ“) je uvedeno v Příloze 2. Kromě těchto 
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případů musí být aktivní PBZ instalována tam, kde se na základě expertizního posudku 

prokáţe nezbytná potřeba těchto zařízení. Základní poţadavky na vybrané stavební 

konstrukce výškových budov jsou uvedeny v Příloze 2. 

 V budovách, kde výšková poloha PÚ je > 45 m a nacházejí se zde osoby, norma 

ČSN 73 0802 [5] doporučuje únik těchto osob i na plochou střechu při splnění 

následujících podmínek: 

 zajištění přístupu osob na střechu po CHÚC; 

 vymezení plochy pro soustředění osob; 

 zajištění stability ploché střechy po dobu minimálně 60 minut. 

 Stavební provedení únikových cest ve výškových budovách (dle ČSN 73 0802 - 

22,5 m) má jasně daná specifika. Poţadavky normy ČSN 73 0802 [5] jsou následující. 

Poţární předsíně: 

 prostup zplodin hoření nesmí znemoţnit uţití prostoru při evakuaci (musí být 

samostatně větrané) a 

 poţární uzávěry musí být kouřotěsné. 

Schodišťové šachty: 

 musí být větrány přirozenou nebo nucenou ventilací,  

 poţární uzávěry ústící do schodišť musí bránit šíření poţáru, 

 dveře na ÚC musí být vybaveny samozavíracím zařízením. 

Evakuační výtahy (zřízení je poţadováno ve stavbách, kde je více neţ 50 osob 

nacházejících se v podlaţích výše neţ 45 m): 

 musí splňovat podmínky pro zařazení výtahu jako evakuačního (musí být z 

výrobků třídy reakce na oheň  A1 nebo A2, dodávka elektrické energie nejméně 45 

minut atd.), 

 výtah musí být v případě poţáru vyhrazen pro evakuaci (zaručeno sjetí klece do 

určité stanice impulsem od EPS nebo pomocí klíčového spínače (bypass)), 

 východy z výtahu musí ústit do PÚ bez poţárního rizika. 
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ČSN 73 0833 

 Pro budovy pro bydlení (skupina OB 2) platí podle normy ČSN 73 0833 [7], ţe 

CHÚC typu B (v budovách s výškou ≥ 30 m) a C musí být přetlakově větrány. Při 

uzavřených dveřích je poţadován přetlak 50 Pa a v obytných buňkách 25 Pa. Přetlak nesmí 

přesáhnout 100 Pa. Poţární předsíně CHÚC typu B nebo C musí mít půdorysnou plochu 

minimálně 5 m
2
 s nejmenším rozměrem 1,5 m (pokud slouţí maximálně 12 obytným 

buňkám) nebo 10 m
2
 s nejmenším rozměrem 2,4 m (> 12 obytných buněk). Budovy 

skupiny OB 2 s poţární výškou > 30 m musí být podle ČSN 73 0833 [7] vybaveny alespoň 

jedním evakuačním výtahem podle ČSN 73 0802 [5]. Dále se v těchto budovách s výškou 

≥ 45 m doporučuje instalace EPS, alespoň v prostorech mimo obytné buňky. 

 Na chráněných i nechráněných únikových cestách budov pro ubytování (skupina 

OB 3) musí být podle ČSN 73 0833 [7] nouzové osvětlení funkční alespoň 30 minut. 

Pokud tyto budovy mají tři a více NP je poţadováno zřízení evakuačního výtahu podle 

ČSN 73 0802 [5]. 

 Při posuzování budov pro ubytování (skupina OB 4) ČSN 73 0833 [7] uvádí, ţe je 

zapotřebí alespoň dvou ÚC za předpokladu, ţe výška budovy je  

> 45 m a bude unikat více neţ 150 osob. Nechráněné únikové cesty (dále jen „NÚC“) delší 

neţ 30 m, v budovách OB 4 s obytnými buňkami nad úrovní 45 m, se doporučují zajistit 

nuceným odvětráním podle ČSN 73 0802 [5]. Jestliţe má budova výšku > 30 m nebo 

pokud je zde ubytováno více jak 150 osob, tak musí být podrobně posouzeny podmínky 

evakuace podle ČSN 73 0802 [5]. V budovách skupiny OB 4, kde je tři a více NP musí být 

zřízeny evakuační výtahy navrţenými dle ČSN 73 0802 [5]. 

ČSN 73 0831 

 Norma ČSN 73 0831 [6] je zaměřena na projektování poţární bezpečnosti pro 

shromaţďovací prostory. Člení vnitřní shromaţďovací prostory z hlediska jejich výškové 

polohy do tří výškových pásem (dále jen „VP“): 

 VP 1 - prostory v 1. PP a v NP do výškové polohy PÚ ≤ 9 m; 

 VP 2 - prostory ve 2. PP a v NP výškové polohy PÚ 9 - 30 m; 

 VP 3 - prostory ve 3. či dalším PP a v NP výškové polohy PÚ > 30 m. 
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 Podle jednotlivých VP se následně určí z ČSN 73 0831 [6] její Přílohy A zda se 

jedná o vnitřní shromaţďovací prostor či nikoliv. Např. pro VP 3 platí, ţe kaţdý prostor v 

této výškové úrovni (např. zasedací místnosti, přednáškové a jednací síně, restaurace) 

projektovaný pro 100 a více osob je shromaţďovacím prostorem. 

2.2 Požární bezpečnost výškových budov v USA 

 V USA je spousta dokumentů, které se zabývají poţární bezpečností. Jedním ze 

základních dokumentů poţární bezpečnosti je technický předpis NFPA 101 [12], který 

obsahuje komplexní řešení a navrhování poţární bezpečnosti staveb. Tento předpis je 

nejvíce vyuţíván ve své vlastní zemi, tedy v USA, je však také pouţívaný jinde ve světě 

(např. Asie). 

2.2.1 Zabezpečení požární bezpečnosti výškových budov obecně 

 Základní poţadavky na poţární bezpečnost výškových staveb (budovy s výškou 

h > 23 m) jsou dle NFPA 101 [12] definovány následovně: 

 výšková budova musí být všude chráněna SSHZ; 

 výšková budova musí být vybavena rozvodem poţární vody; 

 ve výškové budově musí být nainstalována EPS; 

 výšková budova musí disponovat dvoucestným komunikačním zařízením pro 

jednotky poţární ochrany (spojení velitele zásahu s kaţdým výtahem, předsíní 

výtahu a s kaţdým podlaţím únikových schodišť); 

 ve výškové budově musí být nainstalováno nouzové osvětlení; 

 výškové budovy musí být vybaveny náhradním zdrojem elektrické energie, který 

zajišťuje napájení všech napojených zařízení (např. poţární čerpadla, nouzové 

osvětlení, alespoň jeden výtah slouţící všem podlaţím apod.); 

 ve výškové budově musí být velín, ve kterém je ústředna domácího rozhlasu, 

panely a ovladače dvoucestného komunikačního zařízení, ústředna EPS a další, 

které určuje předpis NFPA 101 [12]. 
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2.2.2 Zabezpečení požární bezpečnosti výškových budov z hlediska využití 

 Ve výškových budovách (nebo v jejich částech) lze podle předpisu NFPA 101 

[12] navrhovat nové shromažďovací prostory při splnění základních poţadavků 

uvedených výše a poţadavků na stavební konstrukce, které jsou uvedeny také v tomto 

předpisu. Ve stávajících výškových budovách lze část výškové budovy vyuţít jako 

shromaţďovací prostor. Předpokladem je, ţe podlaţí se shromaţďovacím prostorem a 

všechna podlaţí pod tímto prostorem budou vybavena SSHZ. 

 Ve výškových budovách (nebo v jejich částech) mohou být rovněţ vzdělávací 

zařízení. Tyto nové prostory lze navrhovat podle předpisu NFPA 101 [12] při splnění jiţ 

uvedených základních poţadavků na výškové budovy. U jiţ existujících vzdělávacích 

zařízení vyţaduje předpis NFPA 101 [12], aby tato zařízení byla vybavena SSHZ. 

 Dalším provozem, který se můţe vyskytnout ve výškových budovách (nebo v 

jejich části) jsou zařízení denní péče
4
. Zařízení denní péče musí být navrţena v souladu se 

základními poţadavky poţární ochrany staveb předpisu NFPA 101 [12], pokud se tato 

zařízení nacházejí v části výškové budovy výše neţ 75 stop (23 m) nad nejniţší úrovní 

přístupu vozidel poţární ochrany. Musí být také splněny poţadavky na stavební 

konstrukce. Tyto poţadavky udává předpis NFPA 101 [12]. To samé platí i pro jiţ 

existující zařízení denní péče s tím, ţe předpis udává jiné (upravené) poţadavky na 

stavební konstrukce. 

 Pro nová zdravotnická zařízení platí taktéţ předpis NFPA 101 [12]. Musí být 

navrţeny podle základních poţadavků poţární bezpečnosti staveb a poţadavků na stavební 

konstrukce uvedených v NFPA 101 [12].  

 Dále jsou v předpise popsány poţadavky i pro jiné provozy, jako ubytovací 

zařízení, hotely a ubytování, budovy pro bydlení (apartmány, residence), obchody atd. Jak 

vyplývá z jiţ výše uvedeného, tak poţadavky NFPA 101 [12] na různé provozy ve 

výškových budovách jsou vesměs obdobné. 

                                                 
4
 Zařízením denní péče se rozumí zařízení, kde se starají o děti v předškolním věku (např. jesle, školky atp.). 
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3 Možnosti evakuace z výškových budov 

 Z hlediska úspěšného provedení evakuace osob z budov je základní podmínkou 

bezpečné a rychlé opuštění místa, ve kterém došlo k poţáru nebo je toto místo ohroţené 

poţárem, resp. účinky poţáru (teplo, kouř, toxické plyny atd.). Jednoduchým vysvětlením, 

proč v některých případech poţárů výškových budov lidé umírají nebo jsou zraněni, je, ţe 

se tito lidé nedostanou pryč z ohroţeného místa včas. 

 Evakuaci lze podle odborné literatury [17] povaţovat za bezpečnou, kdyţ doba 

potřebná pro evakuaci (RSET - Required Safe Egress Time) je menší nebo rovna dostupné 

době pro evakuaci (ASET - Available Safe Egree Time). Doba evakuace viz Obrázek 8. 

 

 

Obrázek 8: Dostupná doba evakuace osob [22] 

3.1 Evakuační postupy 

3.1.1 Základní rozdělení evakuací 

 Ve světě, ale i v ČR se můţeme setkat většinou se dvěma typy evakuace. Jedná se 

o evakuaci osob z hlediska poţární ochrany a evakuaci obyvatelstva z hlediska ochrany 

obyvatelstva [17]. Jednotlivé pokyny a procesy evakuace probíhají jinak z pohledu poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva viz Obrázek 9.  
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 Na základě těchto dvou typů evakuace se dále evakuace dělí z hlediska rozsahu 

provedených opatření a z hlediska doby trvání evakuace v závislosti na rozsahu mimořádné 

události (viz Obrázek 10). Jak uvádí odborná literatura [17],[29], rozsahem provedených 

opatření rozlišujeme: 

 evakuace objektová - evakuují se všechny osoby (Total Evacuation) nebo část osob 

(Stay in Place, Defend in Place) jedné nebo malého počtu obytných budov, 

administrativních budov apod., 

 evakuace plošná - evakuuje se obyvatelstvo z části nebo z celého urbanistického 

celku (City Evacuation), či většího území - všechny civilní osoby v místech 

ohroţených mimořádnou událostí, 

 a z hlediska doby trvání mimořádné události rozlišujeme: 

Obrázek 9: Proces evakuace z pohledu poţární ochrany a ochrany obyvatelstva [17] 
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 evakuace krátkodobá - není předpokládáno dlouhodobé opuštění stavby (prostoru) 

a není zapotřebí realizace opatření, jako např. náhradní ubytování a stravování 

evakuovaných osob, 

 evakuace dlouhodobá - mimořádná událost vyţaduje dlouhodobější opuštění stavby 

(prostoru) a je zapotřebí realizovat opatření, jako např. náhradní ubytování a 

stravování evakuovaných osob. 

 

Obrázek 10: Dělení evakuace z pohledu rozsahu provedených opatření a  

doby trvání [17] 

 Další část práce se bude věnovat evakuaci osob z pohledu poţární ochrany a 

rozsahu prováděných opatření. 

3.1.2 Evakuace z hlediska organizace 

 Evakuace osob z hlediska organizace můţe být současná (neřízená) nebo postupná 

(fázová, řízená). Jak uvádí Folwarczny a Pokorný [17], současná evakuace je jednodušší v 

provedení (stačí jednotná informace k zahájení evakuace) a má minimální poţadavky na 

výcvik personálu. Postupná evakuace je pak opakem současné evakuace. Je zpravidla 

sloţitější a má vyšší nároky na provedení a na výcvik personálu. 

 Smyslem současné evakuace je, ţe by všechny osoby nacházející se v budově 

měly zahájit evakuaci z budovy v přibliţně stejném čase (neuspořádaná - minimální 
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koordinace). Z tohoto důvodu pak na ÚC zpravidla dochází ke kumulaci osob a tvorbě 

front. Zároveň lze předpokládat přetíţení ÚC. Při současné evakuaci osob je nevýhodou, ţe 

je otevřený velký počet uzávěrů otvorů ústících na evakuační schodiště a s tím spojené 

ohroţení evakuovaných osob kouřem (důsledek komínového efektu). [17] 

 Podle ČSN 73 0802 [5] se za současnou evakuaci povaţuje evakuace:  

 po NÚC v posuzovaném PÚ,  

 po CHÚC ven z objektu, do které ústí cesty maximálně ze tří PÚ, 

 po CHÚC, do které ústí PÚ s počtem evakuovaných osob > 50 % kapacity CHÚC. 

 Předpokládaný průběh současné evakuace osob z budovy o 15 NP viz Obrázek 

11. Horizontálními křivkami je znázorněno řazení osob do front a vertikálními je 

znázorněn samotný únik osob únikovým schodištěm. [17] 

 Při postupné evakuaci osob dochází zpravidla k evakuaci osob z podlaţí, kde 

dochází k rozvoji poţáru. Následně jsou evakuovány osoby z podlaţí nad poţárem, dále z 

podlaţí pod poţárem a nakonec jsou evakuovány osoby z ostatních podlaţí. Těsně před 

ukončením evakuace osob z jednoho podlaţí začne evakuace osob z dalšího podlaţí a tím 

by měla být zaručena plynulost pohybu unikajících osob. Pokud jsou parametry ÚC 

dostatečné, tak můţe probíhat evakuace osob ze dvou i více podlaţí. Při tomto evakuačním 

postupu je minimalizována moţnost vzniku front a moţnost zakouření ÚC. Nevýhodou je, 

ţe můţe být časově náročnější neţ současná evakuace osob. [17] 

Obrázek 11: Předpokládaná současná evakuace budovy (15 NP) [22] 
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 Podle ČSN 73 0802 [5] se za postupnou evakuaci povaţuje evakuace po CHÚC, 

do které ústí cesty z více neţ tří PÚ, aniţ by počet osob překročil 50 % kapacity této 

CHÚC. 

 Předpokládaný průběh postupné evakuace osob z budovy o 15 NP viz Obrázek 

12. V porovnání se současnou evakuací je zřejmé, ţe rychlost pohybu osob na schodišti je 

vyšší a rychlost zaplňování schodiště osobami je niţší. [17] 

3.2 Evakuační možnosti 

 Úspěšná evakuace osob z výškových budov závisí na mnoha faktorech. Zejména 

se sledují parametry provedení ÚC (kapacita, evakuační a poţární výtahy apod.), dynamika 

evakuace (přítomnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace, rychlost pohybu 

osob apod.) a organizace průběhu evakuace (současná, postupná). 

 Evakuačních moţností je v odborné literatuře [15] popsáno několik. Jedná se 

zejména o evakuaci osob po schodištích a výtahy, které jsou popsány v této práci. Dalším 

příkladem mohou být moţnosti, jako např. vyuţití záchranných podlaţí, tzv. nebeské 

mosty (sky-bridges) a alternativní moţnosti evakuace (výšková technika jednotek poţární 

ochrany, helikoptéry). 

Obrázek 12: Předpokládaná postupná evakuace budovy (15 NP) [22] 
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 V současné době musí být při evakuaci osob zohledněno několik faktorů. Hlavně 

výška budovy, fyzická a psychická zdatnost a věk osob. Nejlepším řešením je potom pro 

provedení efektivní evakuace pouţití výtahů v kombinaci se schodišti (viz Příloha 3). [23] 

3.2.1 Evakuace po schodištích 

 Odborná literatura [14] uvádí, ţe při evakuaci osob z budovy hraje hlavní roli čas. 

Čas potřebný pro evakuaci po schodištích se odhaduje z měřitelných proměnných, jako je 

geometrie schodiště (ušlá vzdálenost po schodišti, šířka a výška schodišťových stupňů a 

podest), rychlost unikajících osob, hustota osob na schodišti a ze sledování zpoţdění
5
 osob. 

Z uvedených proměnných je nejpodstatnější šířka schodiště, rychlost a hustota osob, ze 

kterých vyplývá nejpodstatnější parametr - tok osob na schodišti. 

 Dalším kritériem úspěšné evakuace po schodišti je vyhodnocení pohybu 

unikajících osob. Jak uvádí Kuligowski [14], pohyb osob po schodištích je určován na 

základě reálného poţáru, evakuačního cvičení, pozorování běţného pohybu osob nebo na 

základě teoretických postupů.  

 V odborné literatuře [14] je dále uvedeno, ţe měřenými a sledovanými parametry 

jsou rychlost pohybu unikajících osob, hustota osob na schodištích a pohyb osob celkově. 

Samotný pohyb osob vychází z věku, fyzické zdatnosti, pohlaví, chování a spolupráce 

mezi jednotlivými osobami atd. Příklad rychlosti pohybu osob unikajících po schodišti 

podle pohlaví a věku viz Tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů (výška schodu 178 mm, 

nášlapná plocha 286 mm) [18] 

Pohlaví Věk (roky) Rychlost [m·s
-1

] 

Muţi 

< 30 0,98 

30 - 50 0,81 

> 50 0,67 

Ţeny 

< 30 0,70 

30 - 50 0,60 

> 50 0,56 

                                                 
5
 Zpoţdění je myšleno od vydání informace k evakuaci (vyhlášení poplachu) po vkročení evakuované osoby 

na evakuační schodiště. 
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 Pro porovnání norma ČSN 73 0802 [5] uvádí rychlost pohybu osob po schodech 

směrem dolů 30 m·min
-1

 (0,50 m·s
-1

). 

3.2.2 Evakuace výtahy 

 Podle Heyesové [23] je vyuţívání výtahů povaţováno za novodobou koncepci 

evakuace pro objektovou evakuaci osob, která nabírá na síle po celém světě a stále větší 

počet budov vyuţívá tyto technologie. Nedávné začlenění doloţek do Mezinárodního 

stavebního řádu (International Building Code - IBC) reguluje návrh a provedení 

evakuačních výtahů. 

 Nově navrhované výškové budovy jiţ musí být vybaveny, co do kapacity výtahů, 

pro většinu moţných vyskytujících se osob [23]. Důleţitým aspektem potom je, ţe čas 

potřebný pro evakuaci osob se výrazně zkrátí. Zároveň je i předpokladem, ţe čím výše se 

nacházejí evakuované osoby, tím více budou pouţívat výtahy během nastalé mimořádné 

události (viz Obrázek 13). V předpokladu je zahrnuto procento osob s omezenou 

schopností pohybu, kterým by evakuační výtahy měly slouţit primárně. Je také uvaţováno 

s procentem osob, které má psychologické bariéry (nepovaţují evakuaci výtahy během 

poţáru za bezpečnou) nebo jsou špatně informovaní o moţnosti pouţití výtahu k evakuaci. 

 

Obrázek 13: Předpokládané vyuţití výtahů osobami v případě mimořádné události [23] 
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 Dalším předpokladem uváděným Heyesovou [23] je, ţe s narůstající dobou čekání 

osob na výtahy se počet osob sniţuje (vyuţijí jinou evakuační moţnost). Toto tvrzení je 

podloţené i provedenými průzkumy (viz Obrázek 14). 

3.3 Evakuační strategie 

 Moţnosti evakuace osob z ohroţených prostorů výškových budov, jsou závislé 

také na správném výběru strategie evakuace. Při výběru evakuační strategie výškových 

budov se vychází hlavně z objektové evakuace v návaznosti na evakuaci současnou nebo 

postupnou. Evakuační strategie musí mít přijatelnou míru bezpečnosti a musí zabránit 

ztrátám na ţivotech a zdraví nebo škodám. Pro správný výběr evakuační strategie se musí 

postupovat podle následujících pravidel [15]: 

 určení rozsahu události; 

 určení počtu osob, které se budou evakuovat, včetně zhodnocení zda jsou 

vystaveny nebezpečným podmínkám; 

 určení počtu personálu zabezpečujícího evakuaci; 

 strategie musí odpovídat schopnostem, fyzické zdatnosti a aktivitě osob v budově a 

vybavení, které je potřebné pro evakuaci.  

 Jedná-li se o evakuační strategii s částečnou objektovou evakuací (viz Obrázek 

15), tak se podle velikosti potencionálního rizika zvolí postupná či současná evakuace. 

Obrázek 14: Počet osob, který pouţije výtah po čekání [23] 
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Předpokladem částečné evakuace je evakuace osob do poţárem nezasaţených prostor nebo 

do záchranných podlaţí a setrvání osob v těchto prostorech (podlaţích). [15] 
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     Obrázek 15: Znázornění částečné evakuace osob z výškové budovy 

 V druhém případě jsou evakuovány všechny osoby (viz Obrázek 16). Ve většině 

případů je vyuţívána postupná evakuace, ale pokud je vzniklá mimořádná událost 

extrémní, tak se přechází na evakuaci současnou (snaha o koordinaci, efektivní vyuţívání 

evakuačních výtahů). [15] 
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Obrázek 16: Znázornění úplné evakuace osob z výškové budovy 
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4 Rozbor evakuačních postupů a strategií výškových budov 

 Cílem této kapitoly je vytvořit případovou studii evakuačních postupů a strategií 

nynější nejvyšší budovy světa Burj Khalifa (828 m, 163 podlaţí). Tento mrakodrap byl 

postaven v souladu s poţadavky NFPA 101 [12] a Mezinárodního stavebního řádu (IBC). 

Burj Khalifa je vybaven nouzovým komunikačním systémem s vizuálními monitory pro 

šíření informací o nehodě, poţáru či jiné mimořádné události. Dále je budova chráněna od 

základů po 160. NP SSHZ. [10],[13] 

 

 

Obrázek 17: Rozdělení podlaţí v Burj Khalifa [38] 
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 Burj Khalifa slouţí stavebně třem druhům provozu. Jedná se o administrativu, 

byty (bydlení) a hotel (ubytování). Samotný hotel má 304 pokojů mezi 1. - 39. podlaţím. 

Kompletní vyuţití podlaţí viz Obrázek 17. Mrakodrap můţe být zatíţen počtem osob v 

rozmezí 9 000 - 15 000. Celkem je zde 58 výtahů. Deset výtahů vyhovuje stavebně-

technickým a poţárním poţadavkům a dají se tak povaţovat za evakuační nebo poţární. 

První dva poţární výtahy jezdí do 111. NP a třetí ze 112. do 160. NP. Podlaţí pro přestup
6
 

na evakuační (expresní) výtahy jsou v 43., 76. a 123. NP. Prostory záchranných podlaţí 

jsou ve 41., 42., 74., 75., 110., 111., 137. a 138. NP. Typický prostor určený jako 

záchranné podlaţí viz Obrázek 18. [10],[13] 

 V následující části práce bude pouţíván termín mimořádná událost. Podle zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů [2] (dále jen „zákon o IZS“) se jedná o škodlivé působení sil a 

jevů vyvolaných činností člověka a přírodními vlivy. Dále jsou to také havárie, které 

ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí. Na základě rozsahu mimořádné 

události je posléze vyhlášen příslušný stupeň poplachu (1., 2., 3. a zvláštní) a s ním spjaté 

provádění záchranných a likvidačních prací. 

                                                 
6
 Přestupní podlaţí na expresní výtahy je také nazýváno jako Sky lobby. 

Obrázek 18: Typický prostor vyhrazený pro záchranu 

osob (záchranné podlaţí) [10] 
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 Dále budou rozebrány evakuační postupy a strategie při menší mimořádné 

události a při rozsáhlé mimořádné události. Tento rozbor vychází z poznatků ze 

statistického přehledu [11] poţárů výškových budov. Konkrétně se jedná o statistiku 

poţárů výškových budov podle podlaţí vzniku poţáru, kdy nejvíce poţárů výškových 

budov vzniká mezi 2. - 6. NP (viz Obrázek 6). Zjištěné poznatky aplikované na výškovou 

budovu Burj Khalifa se budou týkat nastalé mimořádné události v 6. NP (hotelové 

podlaţí). 

4.1 Evakuace osob při menší mimořádné události 

 Menší mimořádnou událostí ve výškové budově je v této práci myšleno, ţe 

vzniklá mimořádná událost je omezena prostorem. Jedná se hlavně o poţáry, které 

probíhají jen v určitém počtu místností a nerozšíří se dál po budově (např. jeden byt, pokoj, 

kancelář atp.). S odkazem na zákon o IZS [2] by se jednalo o třetí stupeň poplachu, protoţe 

takováto mimořádná událost by v této řešené budově ohroţovala 100 - 1000 osob. 

 V případě vzniku menší mimořádné události v 6. NP řešené budovy, bude 

evakuace osob z ní probíhat s největší pravděpodobností následovně. Uváţením moţného 

rozsahu této mimořádné události by bylo vhodné provést částečnou objektovou evakuaci 

(Defend in Place) s tím, ţe pověřené osoby rozhodnou na základě potencionálního rizika, 

zda se bude jednat o postupnou nebo současnou evakuaci osob.  

 Jako vhodnější (v případě budovy Burj Khalifa) se zdá postupná evakuace z 

důvodu evakuace většího počtu osob. Uváţením, ţe na jednom podlaţí se můţe v průměru 

vykytovat 92 osob
7
, tak by při současné evakuaci došlo ke kumulaci osob a tvorbě front u 

únikových východů do ÚC. V důsledku toho by pak byla většina uzávěrů otvorů ÚC 

otevřená a zplodiny hoření by se volně šířily prostorem těchto cest. Došlo by k zakouření 

ÚC a tím k ohroţení ţivotů a zdraví osob v celé budově (v důsledku komínového efektu), 

coţ je neţádoucí. Dále se při současné evakuaci dá předpokládat přetíţení ÚC (opět v 

důsledku počtu osob). 

 První by byly evakuovány osoby, které jsou touto mimořádnou událostí nejvíce 

ohroţeny (osoby nacházející se v 6. NP). Následně by proběhla evakuace osob nad 

                                                 
7
 Průměrný počet osob je určen s ohledem na počet podlaţí (163) a největším moţným počtem osob 

vyskytujících se v budově Burj Khalifa (15 000). 
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ohroţeným podlaţím (7. NP) a poté pod ohroţeným podlaţím (5. NP). Evakuace těchto 

podlaţí by určitě měla probíhat postupně, aby se předešlo jiţ zmiňovanému neţádoucímu 

zakouření ÚC. Dále by bylo vhodné provést evakuaci osob i z 16., 15., 14., 13., 12., 11., 

10., 9. a 8. NP, která by jiţ mohla probíhat současně. Podmínkou musí být, ţe osoby z 5., 

6. a 7. NP jiţ budou evakuovány pro předejití (popř. minimalizování) zakouření ÚC. 

 Evakuace výše poloţených podlaţí (8. - 16. NP) by proběhla hlavně z 

preventivních důvodů, protoţe menší mimořádná událost by se mohla rozšířit (např. v 

důsledku porušení okna poţárem a následným šířením poţáru po plášti budovy). Poţár, 

resp. účinky poţáru (zplodiny hoření) by se mohl rozšířit i do těchto podlaţí a tím ohrozit 

osoby, které by se zde nacházely.  

 Osoby by byly evakuovány buď do neohroţených prostor (např. do společenského 

sálu, do hotelové haly apod., kde by mohly setrvat, neţ jednotky poţární ochrany poţár 

zlikvidují) nebo na volné prostranství. Osoby budou pro evakuaci pouţívat zejména 

evakuační schodiště a evakuační výtahy. Ostatní osoby (nad 16. NP a pod 5. NP) nemusí 

být touto evakuací vůbec dotčeny. Návrh postupu evakuace osob při menší mimořádné 

události s touto variantou (nad 16. NP a pod 5. NP) neuvaţuje. 

4.2 Evakuace osob při rozsáhlé mimořádné události 

 Rozsáhlou mimořádnou událostí ve výškové budově je v této práci myšleno, ţe 

vzniklá mimořádná událost není omezena prostorem. Jsou to hlavně poţáry, kterými je 

zasaţen větší prostor (např. celé podlaţí) a dále se tyto poţáry šíří po budově (např. po 

plášti budovy). S odkazem na zákon o IZS [2] by se jednalo o zvláštní stupeň poplachu, 

protoţe takováto mimořádná událost by v této řešené budově ohroţovala více neţ 1000 

osob. 

 V případě, kdy se menší mimořádná událost rozšíří z nepředvídaných příčin, se jiţ 

tato mimořádná událost musí označit jako rozsáhlá. Nepředvídanými příčinami můţe být 

např. nefunkční SSHZ či EPS (tzn. pozdní zjištění vznikajícího poţáru), porušení 

celistvosti okna poţárem a následné rozšíření poţáru po fasádě (plášti) budovy
8
 a tím 

zasaţení jiných podlaţí apod. 

                                                 
8
 Viz poţár mrakodrapu The Torch (337 m) v Dubaji. 
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 Budeme-li vycházet z předpokladu, ţe rozsáhlou mimořádnou událostí je 

zachváceno celé 6. NP (nebo celé 6. NP + další NP) musíme jiţ uvaţovat o úplné evakuaci 

osob z budovy (Total Evacuation). S ohledem na rozsah mimořádné události je opět 

vhodná postupná evakuace osob. Pokud by se nastalá mimořádná událost rozšířila do 

extrémních rozměrů (zasaţeno 2 a více podlaţí), například z důvodu, ţe by se jednotkám 

poţární ochrany nedařilo dostupnými silami a prostředky poţár lokalizovat, tak by se 

přešlo na evakuaci současnou se snahou koordinace a efektivního vyuţívaní výtahů (pro 

předejití neţádoucích stavů, jako je např. jiţ zmiňované zakouření ÚC). 

 Samotná evakuace osob z nejvíce ohroţených podlaţí by pak probíhala obdobně, 

jako v předchozím případě (viz kapitola 4.1). Nejdříve by proběhla evakuace osob 

nacházejících se v podlaţí, kde vznikla mimořádná událost (6. NP). Následně by proběhla 

evakuace osob nad ohroţeným podlaţím (7. NP) a poté pod ohroţeným podlaţím (5. NP). 

Další by proběhla evakuace osob v 8. NP z moţného podezření, ţe se poţár rozšíří do 

dalších podlaţí. 

 Po evakuaci 6., 7., 5. a 8. NP by bylo vhodné provést evakuaci osob (evakuačními 

schodišti a evakuačními výtahy) alespoň od 40. NP (záchranné podlaţí je aţ v 41. NP) do 

1. NP. Osoby nacházející se v 1. - 4. NP by se po zváţení jejich počtu mohly evakuovat 

současně. Evakuace od 40. NP po 9. NP by následně probíhala chronologicky po dvou 

podlaţích vzestupně od 9. NP (př. 9. + 10. NP, 11. + 12. NP, 13. + 14. NP atd.). Důvodem 

takovéhoto postupu je hrozba moţného rozšíření poţáru na další podlaţí. Zároveň bude 

probíhat evakuace po dvou podlaţích sestupně od 40. NP (př. 40. + 39. NP, 38. + 37. NP, 

36. + 35. NP atd.). Tím se zaručí plynulost evakuace. 

 Evakuace osob nacházejících se v 41. NP a výše jiţ můţe probíhat zároveň s 

evakuací osob nacházejících se v poţárem zasaţených a ohroţených podlaţích z důvodu 

velkého počtu osob. Hlavním důvodem proč tato evakuace můţe probíhat zároveň je, ţe 

evakuace osob nacházejících se v 41. NP a výše bude probíhat zejména přes přestupní 

podlaţí ve 43., 76. a 123. NP (jiná ÚC). Evakuované osoby musí do přestupních podlaţí 

vystoupat/sestoupat po evakuačních schodištích nebo vyjet/sjet evakuačními výtahy. Po 

dobu evakuace budou vyuţívány zejména expresní výtahy v těchto podlaţích. 
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 Z preventivních důvodů
9

 by zároveň probíhala evakuace osob (za vyuţití 

evakuačních schodišť a výtahů) do záchranných podlaţí, které se nacházejí ve 41., 42., 74., 

75., 110., 111., 137. a 138. NP. V těchto záchranných podlaţích pak osoby setrvají po 

dobu, neţ na ně přijde řada, tedy např. 10 minut nebo po dobu neţ proběhne evakuace 

předešlého podlaţí anebo neţ jednotky poţární ochrany poţár zlikvidují. S předpokladem, 

ţe záchranné podlaţí a schodišťová šachta jsou konstrukčně odděleny stavebními prvky s 

poţární odolností dvou hodin, tak osoby vyčkávající na evakuaci jsou v relativním bezpečí. 

 Všechny osoby budou evakuovány na volné prostranství mimo ohroţení účinky 

mimořádné události z důvodu rozsahu mimořádné události. Evakuované osoby budou pro 

evakuaci pouţívat zejména záchranná podlaţí, evakuační schodiště, evakuační výtahy a 

expresní výtahy. 

                                                 
9
 Důvodem je zejména předejít vystavení osob účinkům poţáru (kouř). 
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Závěr 

 V rámci této bakalářské práce bylo vytýčeno několik dílčích cílů, které byly 

postupně řešeny, aby posléze mohl být proveden rozbor moţností evakuace osob z 

výškových budov. Bez jednotlivých dílčích cílů, by tato práce ztrácela význam a podané 

informace by tak byly zmatečné. 

 Nejčastějším měřítkem pro měření výšky budov bývá architektonická výška. 

Jelikoţ v ČR neexistují předpisy, které by přímo definovaly výškovou budovu, je navrţena 

ze zjištěných informací moţná klasifikace výškových budov (viz Tabulka 3). Nynější 

nejvyšší budova v ČR (AZ Tower, 111 m) a nynější nejvyšší budova na světě (Burj 

Khalifa, 828 m) si rozhodně nemohou konkurovat. 

 Základní přehled výškových budov nám dává utříděné informace o nejvyšších 

budovách vyskytujících se na území ČR a ve světě jak z historického tak ze současného 

hlediska. Zároveň jsou zmíněny i poţáry výškových budov. Z těch vyplývá, ţe nejvíce 

vznikají poţáry ve výškových budovách, kde jsou provozy, jako byty, hotely, zdravotnictví 

a administrativa. Dalším závěrem ze statistik poţárů výškových budov je, ţe nejvíce 

poţárů ve výškových budovách vzniká v bytech mezi 2. - 6. NP. 

 V podstatě kaţdá výšková budova je jedinečná, co se návrhu a provedení týká. 

Avšak poţadavky na poţární bezpečnost výškových budov a hlavně poţadavky na 

provedení ÚC jsou jasně dány v kaţdém státě dle místních stavebních a poţárních 

předpisů. Zvláštní poţadavky kladené na výškové budovy jsou různé podle druhu provozu. 

Hlavními poţadavky jsou správné provedení ÚC (kapacita, větrání, správný SPB 

stavebních konstrukcí, správné typy poţárních uzávěrů), vybavení výškových staveb 

evakuačními a poţárními výtahy, zřízení evakuačních schodišť, výstavba záchranných 

podlaţí a v neposlední řadě poţadavky na funkční aktivní PBZ. 

 Při evakuaci osob z výškových budov je brán zřetel na správný výběr evakuační 

strategie. Jedná se hlavně o určení rozsahu mimořádné události, určení počtu osob 

(podlaţí), které se budou muset evakuovat, a počtu osob, které se budou podílet na 

bezpečné evakuaci. Následuje rozhodnutí, zda je nutné evakuovat celou budovu nebo jen ta 

podlaţí, která jsou ohroţena poţárem, resp. účinky poţáru. Při špatném výběru mohou být 

následky na ţivotech a zdraví lidí a na škodách na majetku fatální. Důleţitou roli při 

evakuaci hraje psychika, fyzická zdatnost a věk evakuovaných osob. 
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 Při řešení evakuace osob z výškových budov je prioritní určení mimořádné 

události z hlediska rozsahu (např. jeden byt, celé podlaţí). Od tohoto se následně odvíjí 

určení správné evakuační strategie a evakuačního postupu. Zároveň musí být brán zřetel na 

moţnosti evakuovaných osob a na vybavení budovy (zejména vybavení budovy 

evakuačními schodišti, evakuačními výtahy a záchrannými podlaţími).  

 Aplikací poznatků do případové studie zabývající se evakuací osob z budovy Burj 

Khalifa dojdeme k následujícímu závěru. Při menší mimořádné události proběhne postupná 

evakuace osob ze zasaţeného prostoru a z ohroţených podlaţí (1 NP nad a pod poţárem). 

Následně proběhne současná evakuace osob z dalších doporučených podlaţí pro předejití 

stavů, které by ohroţovaly tyto osoby. Při rozsáhlé mimořádné události je zapotřebí opět 

postupně evakuovat osoby ze zasaţeného podlaţí a z ohroţených podlaţí a následně osoby 

z přilehlých podlaţí. Současně s probíhající evakuací osob ze zasaţeného podlaţí a z 

ohroţených podlaţí budou postupně evakuovány osoby z nejvyšších podlaţí (jiné ÚC) dle 

zvolené strategie. 
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