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ANOTACE  
 

Cílem předložené bakalářské práce je usnadnit projektování požárně bezpečnostních řešení 

v nevýrobních objektech formou doplnění přílohy B normy ČSN 730802. 

Teoretická část seznamuje čtenáře s metodikou výpočtu požárního rizika a s postupem, 

jakým budou výsledná data zpracována.  

Praktická část se zabývá výběrem dalších nevýrobních prostor pro výpočet požárního rizika. 

Kalkulaci výpočtového požárního zatížení provedu dvěma způsoby. Na základě tohoto 

výpočtu je dále provedeno stanovení stupně požární bezpečnosti pro charakteristické výšky 

objektů a jejich konstrukční systém.  

Výsledky jsou pak prezentovány v přehledné tabulce vybraných prostor v nevýrobních 

objektech a jejich možných zařazení do stupňů požární bezpečnosti. 

Klíčová slova: požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti, rozsah souboru, intervalový 
odhad 
 
 
ANOTATION 
The aim of this thesis is to facilitate the design of fire safety sloutions in non-manufacturing 

buildings by supplementing annex B to the ČSN 730802.  

The theoretical part introduces the methodology of calculation of fire risk and the procedure 

by which the resulting data will be processed. 

The practical part deals with the selection of other non-productive area for calculation of the 

fire risk. Calculation of fire risk I'm going to do the two methods. On the basis of this 

calculation id also conducted to determine the degree of fire safety for the characteristic 

height of buildings and their structural systems. 

The results are then presented in a table of selected non manufacturing space objects and 

their possible inclusion in the levels of fire safety. 

Key words: fire load, degree of fire safety, scope of the file, interval estimation 
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ÚVOD 

Základem projektování v oboru požární bezpečnosti staveb je určení výpočtového 

požárního zatížení v jednotlivých požárních úsecích (viz. dále PÚ). Na jeho základě určíme 

stupeň požární bezpečnosti. Ten nám předepisuje požadavky na jednotlivé konstrukční 

části posuzovaného PÚ.  

Proces kalkulace výpočtového požárního zatížení a následné určení stupně požární 

bezpečnosti není složitý, ale je náročný na čas. Cílem této práce je na základě výpočtů 

požárního rizika a statistického vyhodnocení určit možný rozsah zařazení vybraných 

prostorů v nevýrobních objektech do stupňů požární bezpečnosti doplněním vybraných 

prostor do přílohy B, normy ČSN 730802. Což usnadní práci projektantovi. 

V teoretické části se nejprve seznámíme s tím, jak se výpočtového požární zatížení 

počítá. Další kapitolou je práce s daty, tzv. metoda statistické indukce, která nám pomáhá 

určit chování celého základního souboru (vybraného prostoru) na základě vzorku, na 

kterém provedeme výpočet všech potřebných hodnot. 

 V části práce „vlastní přínos“ se již budu zabývat vybranými prostory, pro které 

provedu výpočet požárního zatížení a zařazení do stupně požární bezpečnosti. To provedu 

dvěma způsoby. První postup bude proveden měřením skutečných prostorů. Na základě 

těchto měření provedu výpočet výpočtového požárního zatížení. Statistickým šetřením 

určím reprezentativní hodnotu zatížení, díky které určím stupeň požární bezpečnosti. 

Druhý postup bude spočívat v běžném výpočtu zatížení podle normy ČSN 730802 a jejich 

příloh.  

 Poslední částí je zpracování tabulky se zařazením vybraných prostor do možných 

stupňů požární bezpečnosti na základě hodnoty výpočtového požárního zatížení, výškové 

polohy daného prostoru a konstrukčním systému objektu nebo jeho samostatné části. Dále 

pak porovnání získaných hodnot skutečných prostor, s hodnotami uvedenými v normě.  
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum normy požární bezpečnosti staveb pro 

nevýrobní objekty  (především kapitoly o výpočtu výpočtového požárního zatížení, stupni 

požární bezpečnosti). Dále odborné práce zaměřené na statistického šetření souborů (dat). 

 Pro účely této rešerše byly prostudovány celkem 4 prameny, jak tištěné, tak 

z webových stránek. Publikace byly vyhledávány na doporučení vedoucího bakalářské 

práce nebo po konzultacích s odborníky v oblasti statistiky. 

 Podstatné informace při tvorbě této práce mi poskytla kmenová norma požární 

bezpečnosti [1] . Nedílnou součástí byly konzultace s odborníky v projektování požární 

bezpečnosti staveb. Další část informací mi poskytla literatura zabývající se statistikou 

(zpracováním dat). Pro rychlejší orientaci v této problematice jsem absolvoval odbornou 

konzultaci. Zde jsem se dozvěděl spoustu cenných informací a dostal doporučení na 

odbornou literaturu, ve které jsem poté nalezl detailnější informace. Těmito prameny byly 

Úvod do statistiky [2]  a Pravděpodobnost a statistika [3]. 

 Souhrnně lze říci, že postup, kterým se vydávám nebude odlišný od práce, jakou se 

postupovalo při tvorbě přílohy B již v minulosti.  
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1 DEFINICE PRÁCE 

Je nutné si uvědomit počáteční situaci, vytyčit si cíle práce a její omezení. Je také třeba 

alespoň stručně zmínit organizaci a naznačit časový průběh tohoto projektu. 

1.1 Současný stav a cíl práce 

Jak již bylo zmíněno, jde o doplnění již existující přílohy B normy ČSN 730802 o další 

prostory a její rozšíření o stanovení do stupňů požární bezpečnosti. 

1.2 Omezení projektu 

Omezením je především čas a dostupnost prostor pro měření. Měření prostoru a jeho všech 

hořlavých materiálů není otázkou několika minut, ale vyžaduje si větší časovou náročnost. 

Proto rozsah vzorků a počet vybraných prostor není velký, čímž můžou být výsledky 

nepřesné. Další podstatnou částí omezující tuto práci je domluva prostor pro měření. 

Nebylo výjimkou, že mi v mnoha případech nebylo vyhověno a já nemohl měření provést 

na všech místech, kde bych si přál. 

1.3 Rozvrh prací 

Jednotlivé práce, které je v rámci práce nutné vykonat, uvádí následující diagram.  

obrázek 1- rozvrh prací



 

4 

1.4 Harmonogram práce 

• Vymezení tématu (říjen 2014) 

• Definice práce (říjen 2014) 

• Zpracování literární rešerše (listopad 2014 

• Posouzení současného stavu (prosinec 2014) 

• Získávání dat a jejich analýza (prosinec 2014) 

• Prezentace výsledků do grafické podoby (březen 2015) 

• Odevzdání bakalářské práce (duben 2015) 

obrázek 2- harmonogram práce 
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I  TEORETICKÁ ČÁST
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2 POŽÁRNÍ RIZIKO 

Požární riziko PÚ je určeno charakterem objektu, jeho funkcí, technickým a 

technologickým zařízením, konstrukčním, dispozičním a případně urbanistickým řešením, 

PBZ (opatřeními) apod. a vyjadřuje je VÝPOČTOVÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ. 

2.1 Výpočtové požární zatížení 

 [kg.m-2] (1) 

kde,  

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v posuzovaném      požárním 

úseku v kg.m-2 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek, 

popř. způsobu jejich uložení 

b součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

2.2 Požární zatížení 

Požární zatížení se stanoví z požárního zatížení nahodilého (pn) a stálého (ps) podle rovnice 

  [kg.m-2]  (2) 

Nahodilé požární zatížení: 

Započítává se zde hmotnost a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálních 

podmínek provozu nebo užívání vyskytují v posuzovaném prostoru (PÚ) a to zejména: 

• Hořlavé zařizovací předměty, nábytek, technické zařízení, popř. jejich hořlavé 

součásti, náplně, izolace apod. 

• Hořlavé hmoty, výrobky apod., které se v posuzovaném úseku zpracovávají nebo 

skladují, a to včetně hořlavých obalů a hořlavých přepravních prostředků 

Do nahodilého požárního zatížení se nezapočítává hmotnost a výhřevnost nátěrů 

technického a technologického zařízení. 

Stálé požární zatížení: 

cbappv ...=

sn ppp +=
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Započítává se zde hmotnost a výhřevnost hořlavých výrobků obsažených ve stavebních 

konstrukcích posuzovaného úseku, pokud nejde o: 

• Konstrukce nosné, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části 

• Konstrukce požárně dělicí 

Nahodilé nebo stálé požární zatížení se stanoví podle rovnice 

  

nebo  [kg.m-2] (3) 

kde  

pn nahodilé požární zatížení vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné 

plochy (kg.m-2) v posuzovaném požárním úseku 

ps stálé požární zatížení vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné 

plochy (kg.m-2) v posuzovaném požárním úseku 

Mi hmotnost i-tého druhu hořlavých látek v kg (určuje se např. podle ČSN 

730824) 

Ki součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavých látek podle 

ČSN 730824 

 S  celková plocha požárního úseku v m2 

 j počet druhů hořlavých látek 

2.3 Součinitel a 

Rychlost odhořívání, tj. úbytek hmotnosti hořlavé látky za časovou jednotku z hlediska 

charakteru hořlavých látek (druh, tvar, rozměr, seskupení a uložení, možnost povrchového 

šíření plamene), se při stanovení výpočtového požárního zatížení hodnotí součinitelem a. 

Součinitel a se stanoví ze součinitele an (pro nahodilé požární zatížení) a ze součinitele as 

(pro stálé požární zatížení). Pro stálé požární zatížení je hodnota součinitele as=0,9. 

2.3.1 Součinitel an 

Součinitel an se stanoví podle rovnice 

np
S

KM

p

j

i
ii

s

∑
== 1

.
)(
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 (4) 

 

kde Mi hmotnost i-tého druhu hořlavých látek v kg (např. podle ČSN 730035) 

Hi výhřevnost i-tého druhu hořlavých látek v MJ.kg-1 (např. podle ČSN 

730824) 

 ami součintel am pro i-tý druh hořlavé látky podle přílohy C ČSN 730802 

2.3.2 Součinitel a pro nahodilé a stálé požární zatížení 

Stanoví se z rovnice 

 (5) 

 

kde pn nahodilé požární zatížení v kg.m-2 

 ps stálé požární zatížení v kg.m-2 

 an součinitel pro nahodilé požární zatížení 

 as součinitel pro stálé požární zatížení 

2.4 Součinitel b 

Rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek se při stanovení výpočtového 

požárního zatížení hodnotí součinitelem b, který je určen rovnicí 

 (6) 

 

kde S  celková půdorysná plocha požárního úseku v m2  

So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního 

úseku v m2 

 ho výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m 

 k  součinitel (jeho výpočet viz. níže) 

∑

∑

=

==
j

i
ii

j

i
miii

n

HM

aHM
a

1

1

.

..

sn

ssnn

pp

apap
a

+

+
=

..

oo hS

kS
b

.

.
=
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Součinitel k se určí podle převládajících velikostí půdorysných ploch místností nebo 

prostorů Sm v požárním úseku, oddělených příčkou nebo jinou nepohyblivou provozně 

dělicí konstrukcí, v závislosti na celkové ploše otvorů v obvodových a střešních 

konstrukcích požárního úseku So a celkové ploše požárního úseku S, podle výšky otvorů 

ho, a podle světlé výšky prostorů (místnosti) hs a to takto: 

• V příloze D normy ČSN 730802 se zjistí pomocná hodnota n v závislosti na 

poměru So/S a na poměru ho/hs; 

(7) 

• podle Sm, popř. hs a pomocné hodnoty n se zjistí v příloze E normy ČSN 730802 

hodnota součinitele k 

V případech, kde je hodnota součinitele b podle rovnice () je nižší než 0,5, popř. vyšší než 

1,7, počítá se součinitelem b=0,5 popř. b=1,7. 

2.5 Součinitel c 

Snižující součinitel c se udává dílčími součiniteli ci při užití příslušného požárně 

bezpečnostního zařízení nebo opatření: 

c1 pro elektrickou požární signalizaci (EPS) 

c2 možnost zásahu požární jednotkou 

c3 stabilní hasicí zařízení (SHZ)  

c4 zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) 

Součinitelé c2, c3, c4 se dají použít při výpočtu požárního rizika; součinitel c1 však 

v tomto případě použit nelze. Kterýkoli součinitel c1 až c4 však umožňuje prodloužit délku 

nechráněné únikové cesty a zvětšit rozměry požárního úseku. Není-li v požárním úseku 

použito požárně bezpečnostní zařízení, uvažuje se c=1.  [1] 

Ve vlastní práci bude součinitel c uvažován jako konstanta c=1. 

005,0)/(/ 2

1

≥= soo hhSSn
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3 STATISTICKÉ ŠETŘENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Mým cílem je zjistit reprezentativní hodnotu výpočtového požárního zatížení 

z naměřených hodnot. K tomu je zapotřebí, aby byl vzorek dostatečně reprezentativní a 

rozsah vzorku (počet naměřených hodnot) dostatečně rozsáhlý. K tomu nám pomůže 

statistika, která používá postupy, pomocí nichž můžeme, sice s určitým (odhadnutelným 

rizikem), na základě vlastností vzorku usuzovat na chování celého souboru. Soubor metod, 

které umožňují usuzovat na vlastnosti populace z vlastností výběru se říká statistická 

indukce. 

obrázek 3- princip statistické indukce [2] 

 

Provádění statistického průzkumu se většinou řídí následujícími čtyřmi kroky. 

1. Formulace problému (co chceme zjistit) 

2. Sběr dat (tzv. statistické šetření) 

3. Analýza shromážděných dat vedoucí k získání potřebné informace 

4. Vyhodnocení získané informace 
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3.1 Způsoby statistického šetření 

Pro většinu statistických souborů, s nimiž se v praxi setkáváme, je typický vysoký 

rozsah (počet zkoumaných jednotek). Jakmile jsme tedy postavení před úkol provést určité 

šetření a analyzovat údaje z něj zjištěné, musíme nejprve rozhodnout, zda budeme toto 

šetření realizovat jako vyčerpávající nebo výběrové. 

Vyčerpávající šetření – prošetření všech jednotek statistického souboru (populace).  

Výběrové šetření (neúplné šetření) – ze základního souboru (populace) o rozsahu N 

vybereme jeho část, tzv. výběrový soubor, zkráceně výběr, o rozsahu n. Tento výběr 

zpracujeme a z výsledků pak usuzujeme na vlastnosti celé populace. Mírou objektivnosti 

informací, které získáme, je kvalita provedení výběrového šetření. 

3.2 Typy výběrových šetření 

Výběrová šetření dělíme do dvou základních skupin. 

• Náhodné výběry 

V náhodných výběrech má každá jednotka populace známou (nenulovou) 

pravděpodobnost, že bude zařazena do výběru. 

• Nenáhodné výběry 

V případě nenáhodných výběrů neznáme pravděpodobnost zařazení jednotlivých 

jednotek populace do výběru nebo si nemůžeme být jistí, zda je tato 

pravděpodobnost pro každou jednotku populace nenulová. 

Nenáhodný výběr vícestupňový: 

V případě, že základní soubor je příliš rozsáhlý a prostorově rozptýlený, stoupá finanční, 

časová i personální náročnost prostého náhodného výběru. Překážkou pro provedení 

prostého náhodného výběru bývá rovněž, v praxi poměrně běžná, neexistence opory 

výběru (seznamu populace). V takovýchto případech přistupujeme k výběru 

vícestupňovému. U vícestupňového výběru jsou jednotlivé podskupiny, na rozdíl od 

stratifikovaného výběru, zastupitelné. Výběr statistických jednotek pak probíhá pouze 

z náhodně vybraných podskupin. 



 

12 

3.3 Chyby ve výběrových šetření 

Je zřejmé, že i v případě, kdy je při výběrovém šetření použit náhodný výběr, nemusí 

tento výběr základní soubor reprezentovat zcela přesně. Rozdíl mezí naměřenou hodnotou 

hledaného populačního parametru (výběrovou charakteristikou) a jeho skutečnou hodnotou 

(populační charakteristikou) bývá v tomto případě označován jako náhodná chyba výběru. 

S rostoucím rozsahem výběru se náhodná chyba výběru obvykle snižuje. 

3.3.1 Výběrová chyba 

Základním pravidlem dobře vedeného průzkumu je zásada, že výběr musí být 

reprezentativní, tzn. že všechny jednotky, z nichž se skládá populace, musí mít stejnou 

šanci na zařazení do zkoumaného výběru. Nedodržení tohoto pravidla vede k nejčastější a 

nejzávažnější chybě v průzkume, které se říká výběrová chyba. 

3.4 Odhad rozsahu výběru a jeho parametry 

Pro odhad rozsahu výběru existují dva případy. V mém případě je nutno použít 

odhad rozsahu výběru při neznámé populační směrodatné odchylce. Tím jsme nuceni 

pomoci si tzv. předvýběrem, tj. výběr o malém rozsahu. Pro předvýběr vypočteme 

požadované hodnoty, kterými jsou aritmetický průměr měřených hodnot, jejich výběrový 

rozptyl a výběrovou směrodatnou odchylku. Ty se určí následovně: 

Aritmetický průměr: 

 

   (8) 

kde xi jednotlivé hodnoty proměnné 

 n rozsah výběrového soboru (počet hodnot proměnné) 

Výběrový rozptyl: 

 

 (9) 
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Výběrová směrodatná odchylka: 

 

(10) 

 Pak určíme minimální rozsah výběru výpočtem příslušného vztahu: 

                  (11) 

 

kde 

n  potřebný rozsah souboru 

s  výběrová směrodatná odchylka 

tabulková hodnota normovaného normálního rozdělení na definované 

hladině významnosti (viz příloha P VII) 

 

3.5 Určení hodnoty hledaného výpočtového požárního zatížení 

To určíme na základě pravostranného intervalového odhadu, který provedeme na hladině 

významnosti 95% pro normované normální rozdělení. Tímto výpočtem by mělo být 

dosaženo výsledku, který by měl hodnotu výpočtového požárního zatížení celého souboru 

vybraných prostor s pravděpodobností 95% začlenit do získaného intervalu. [2] 
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4 ZAČLENĚNÍ DO STUPŇĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Požární bezpečnost stavebního objektu je charakterizována stupněm požární bezpečnosti 

jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen. 

Stupeň požární bezpečnosti vyjadřuje souhrn technických požadavků na stavební 

konstrukce. 

4.1 Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku se určí podle tabulky 8 normy ČSN 

730802  v závislosti na: 

• Výpočtovém požárním zatížení PÚ 

• Na konstrukčním systému objektu nebo jeho samostatné části 

• Na výšce objektu h, ve kterém se nachází PÚ [1] 
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tabulka 1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků [1] 

 

 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 
I. II. III. IV. V. VI. VII. Konstrukční 

systém 
objektu 

Nejvyšší 
výpočtové 

požární 
zatížení 

v posuzovaném 
PÚ [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží) [m] 

15 12 30 60 bez omezení 
30 O 12 30 bez omezení 
45 O 6 22,5 45 bez omezení 
60 O 6 12 30 45 bez omezení 
90 Oa O 6 12 30 45 b om. 

120 N1 Oa O 6 12 30 45 

nehořlavý 

Nad 1201) N1 N1 Oa O 6 12 30 
10 6 12 12 18 22,5 N2 N2 
25 O 6 12 18 22,5 N2 N2 
35 O 6 12 18 22,5 N2 N2 
50 Oa O 6 18 22,5 N2 N2 
75 N1 O 6 12 22,5 N2 N2 

100 N1 O 6 9 15 N2 N2 

smíšený 

Nad 1001) N1 N1 O 6 12 N2 N2 
10 4 9 12 12 12 N2 N2 
20 O 4 9 12 12 N2 N2 
30 O 4 9 12 12 N2 N2 
40 Oa O 4 9 12 N2 N2 
60 N1 O 4 4 9 N2 N2 
80 N1 Oa O 4 9 N2 N2 

hořlavý 

Nad 801) N1 N1 Oa O 4 N2 N2 
Vysvětlivky k tabulce: 
 
N1-tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít; 
N2-konstrukční systémy smíšené a hořlavé se nesmějí použít pro tyto stupně požární bezpečnosti; 
O-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech; 
Oa-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech a se součinitelem a≤1,1; 
POZNÁMKA 1)  Je-li výpočtové požární zatížení vyšší než 180 kg.m-2 u nehořlavých, 140 kg.m-2 u 
smíšených nebo 100 kg.m-2 u hořlavých konstrukčních systémů a současně součinitel a je vyšší než 
1,1, může územně příslušný HZS požadovat další požárně bezpečnostní opatření s ohledem na 
konkrétní podmínky v těchto požárních úsecích (např. instalaci SSHZ, SOZ, zvýšení požární 
odolnosti nosných a požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů otvorů v nich); v podzemních 
podlažích jsou uvedená výpočtová požární zatížení při současném součiniteli a vyšším než 1,1 bez 
dalších požárně bezpečnostních opatření nepřípustná. 
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II  VLASTNÍ PŘÍNOS
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5 POSTUP, KTERÝM PROVEDU PRÁCI 

Řešení práce provedu dvěma metodami. 

5.1 Postup určení požárního rizika dle skutečného stavu vybraných 

prostor (dále jen Metoda 1) 

Postup bude následující: 

1. Stanovení hmotnosti hořlavého materiálu.  

2. Výpočet výpočtového požárního zatížení dle skutečně zjištěných hodnot. 

3. Statistická analýza vypočtených dat. 

4. Zařazení do stupňů požární bezpečnosti. 

5.2 Postup výpočtu dle normy ČSN 730802 (dále jen Metoda 2) 

Postup bude následující: 

1. Výpočet výpočtového požárního zatížení dle hodnot  v příloze A normy ČSN 

730802. 

2. Zařazení do stupňů požární bezpečnosti. 
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6 VÝBĚR ŘEŠENÝCH PROSTORY 

Před začátkem práce bylo nutno upřesnit si, jakými prostory se budu zabývat. Má se jednat 

o doplnění přílohy B normy ČSN 730802. Tudíž se nebudu zabývat prostory, které jsou 

v ní již řešené. Vybíral jsem především prostory, které jsou pro mě dostupné a které znám.  

tabulka 2 výběr měřených prostor  

VÝBĚR ŘEŠENÝCH PROSTOR 

1 ŠKOLNÍ KMENOVÉ UČEBNY 

2 KNIHOVNY 

3 ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
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7 METODA 1 

7.1 JAK STANOVÍM HMOTNOST HOŘLAVÉHO MATERIÁLU  

Zjistit váhu všech hořlavých složek je složité. V každém z prostorů se nachází spousta 

materiálů. Při měření zatížení se dá postupovat různými způsoby. Zde jsou varianty, které 

jsou použil při měření zatížení. 

7.1.1 Objemová hmotnost 

Tuto variantu jsem zvolil ve většině případů měření. Stačilo zjistit objem měřeného 

materiálu, který jsem poté vynásobil objemovou hmotností. Hodnoty objemových 

hmotností jsem zjišťoval z přílohy G normy ČSN 730802 a fyzikálních tabulek. 

 [kg] 

m hmotnost počítaného výrobku 

V  objem počítaného materiálu 

σ objemová hmotnost daného materiálu 

7.1.2 Skutečná hmotnost výrobků 

Pokud se mi podařilo opatřit typový list daného výrobku, použil jsem hmotnost uvedenou 

výrobcem. (např. školní vybavení jako lavice, židle). Pokud typový list nebyl k dispozici, 

hmotnost výrobku jsem zjistil zvážením zkušebního vzorku na váze SENCOR model SKS 

5300 s přesností na tisíciny kilogramu. 

 

  

 

 

 

 

obrázek 4- 1 metr okenního křídla, okenního rámu a zasklívací lišty 

σ.Vm =
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7.2 VÝPOČET VÝPOČTOVÉHO POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ A 

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ VYPOČTENÝCH DAT 

Pro výpočet výpočtového požárního zatížení jsem vytvořil program, do kterého již budu 

jen zadávat zjištěná data. Těmi jsou váha materiálu a v příslušné kolonce k váze výběr 

materiálu. Ukázka viz. obrázek č.5. Výsledek požárního zatížení a ostatních koeficientů již 

bude sám vygenerován. Grafická podoba výstupu je v přílohách PI, PIII, PV.  

Pro následné statistické šetření výsledných hodnot jsem použil funkcí programu Microsoft 

Excell. Grafická podoba výstupu je v přílohách PII, PIV, PVI. Princip na obrázku č.6. 
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obrázek 5- grafická ukázka přílohy při postupu metodou č.1 

 

rovnice č.1 

(teoretická část) 

rovnice č.6 (teoretická část) 

rovnice č.5 (teoretická část) 
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obrázek 6 grafická ukázka přílohy při postupu metodou č. 1 
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7.3 ŘEŠENÉ PROSTORY 

7.3.1 ŠKOLNÍ KMENOVÉ UČEBNY 

Provedl jsem stanovení požárního zatížení v 15-ti kmenových školních učebnách. Výběr 

byl ze základních, středních a vysokých škol. Výsledné hodnoty výpočtového požárního 

zatížení jsou až na pár výjimek poměrně vyrovnané. U základních škol bylo toto 

způsobeno především množstvím skříněk, ve kterých byly uloženy učební texty a 

pomůcky. V ostatních případech bylo vybavení učeben velmi podobné, a rozhodujícím 

faktorem v rozdílnosti zatížení byla jejich rozdílná plocha, na které se zatížení 

rozprostíralo. Výpočty zatížení jsou v příloze PI. Výsledky výpočtového požárního zatížení 

viz. tabulka 3. 

tabulka 3 Zjištěné výpočtové požární zatížení školních kmenových učeben 

učebna č. pv [kg.m-2] 

1 17,83 
2 15,65 
3 14,81 
4 18,00 
5 14,98 
6 10,99 
7 13,11 
8 20,15 
9 11,24 

10 12,36 
11 13,83 
12 14,43 
13 11,37 
14 11,37 
15 17,83 

 

Statistickým šetřením jsem zjistil pravostrannou hodnotu intervalu výpočtového požárního  

zatížení, která je 15,99 kg.m-2 (viz. Příloha PII). Maximálně této hodnoty by mělo 

dosahovat 95% všech školních učeben. 

Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=16,00 kg.m-2 
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obrázek 7 ukázka měřené kmenové učebny 1 

obrázek 8 ukázka měřené kmenové učebny 2 
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7.3.2 KNIHOVNY 

Rozsah vzorku pro výpočet pv [kg.m-2] knihoven byl 10. Hlavním důvodem bylo to, že 

prostory knihoven jsou dosti velké a nachází se zde i velké množství materiálů. Tím také 

měření těchto prostor zabralo více času. Výpočty zatížení jsou v příloze PIII. Výsledky 

výpočtového požárního zatížení viz. tabulka 4. 

tabulka 4 Zjištěné výpočtové požární zatížení knihoven 

knihovna č. pv [kg.m-2] 

1 59,53 
2 92,00 
3 91,43 
4 72,28 
5 71,11 
6 70,31 
7 69,48 
8 72,87 
9 91,22 

10 72,09 

Statistickým šetřením jsem zjistil pravostrannou hodnotu intervalu výpočtového požárního  

zatížení, která je 83,19 kg.m-2 (viz. Příloha PIV). Maximálně této hodnoty by mělo 

dosahovat 95% všech knihoven.  

Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=83,20 kg.m-2 

Jak již bylo zmíněno, výpočtové požární zatížení je výsledkem požárního zatížení a 

součinitelů a a b. Hlavní složka, která zapříčinila u knihoven dosti rozlišné výsledky byl 

právě součinitel b (viz. kap.2.4). Důvodem bylo, že knihovny se nacházely ve velmi 

rozdílných objektech. Jak již víme z teorie, součinitel b vyjadřuje rychlost odhořívání 

z hlediska stavebních podmínek. A tím jsou především půdorysná plocha, celková plocha 

otvorů v obvodových a střešních konstrukcích, výška otvorů v obvodových a střešních 

konstrukcích a součinitel k. V případě měřených vzorků se součinitel b pohyboval 

v rozmezí 0,58-1,06.  Je tedy nutno se zamyslet zda má význam tento prostor zařadit 

k dalším prostorům přílohy B normy ČSN 730802. Protože nezbývá nic jiného než 

výslednou hodnotou být na straně bezpečnosti, je hodnota výpočtového požárního zatížení 

vysoká. Tudíž i nároky na konstrukce budou značně vysoké, ačkoliv by v mnoha případech 
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projektování mohli být mnohem menší. Tím samozřejmě i celkové náklady. Je tedy na 

zvážení zdá má tato hodnota pro nás nějaký přínos. 

obrázek 9 ukázka měřené knihovny 
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7.3.3 ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY 

Vzorek byl vybrán tak jako u školních kmenových učeben. Tudíž jsem měření a následný 

výpočet provedl v učebnách základních, středních i vysokých škol. Tentokrát jsem provedl 

výpočet na 12-ti učebnách. Vzorek je menší z důvodu velkého počtu odmítnutí na žádost 

provést měření v těchto prostorech. A tak jsem se musel uspokojit i s menším vzorkem. 

Výpočty zatížení jsou v příloze PV. Výsledky výpočtového požárního zatížení viz. tabulka 

níže. 

tabulka 5 Zjištěné výpočtové požární zatížení školních počítačových učeben 

učebna č. pv [kg.m-2] 

1 21,31 
2 21,61 
3 20,13 
4 21,09 
5 20,41 
6 22,66 
7 26,98 
8 26,25 
9 19,62 

10 22,31 
11 27,18 
12 24,71 

 

Již před měřením se dalo usuzovat na to, že výsledky budou vyšší než u kmenových 

školních učeben. Především v tom, že se zde nachází výpočetní technika, a lavice bývají 

celé hořlavé. Rozdílu v lavicích si můžeme všimnout na obrázcích ( obr. 7,8,10,11,12). 

Také se zde mohou nacházet tiskárny a plotry. Je zde také větší množství elektroinstalace. 

Statistickým šetřením jsem zjistil pravostrannou hodnotu intervalu výpočtového požárního  

zatížení, která je 24,40 kg.m-2 (viz. Příloha PVI). Maximálně této hodnoty by mělo 

dosahovat 95% všech školních učeben.  

Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=24,40 kg.m-2 
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obrázek 10 ukázka měřené počítačové učebny 1 

obrázek 11 ukázka měřené počítačové učebny 2 
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obrázek 12 obrázek 13 ukázka měřené počítačové učebny 3
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7.4 VÝSLEDKY POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ  A ZAŘAZENÍ DO 

STUPŇŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DLE METODY 1  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části (kapitola 4), zařazení PÚ do stupně požární 

bezpečnosti je podmíněno: 

• hodnotou výpočtového požárního zatížení, 

• konstrukčním systému objektu nebo jeho samostatné části, 

• výšce objektu h, ve kterém se PÚ nachází. 

Zařazení jsem tedy provedl podle zjištěných hodnot výpočtového požárního zatížení dle 

tabulky č.1  kapitoly 4 této práce. 

Výsledky výpočtového požárního zatížení: 

tabulka 6 rekapitulace výsledků výpočtového požárního zatížení dle metody 1 

Řešené prostory pv [kg.m-2] 

Školní kmenové učebny 16,00 

Knihovny 83,20 

Školní počítačové učebny 24,40 

 

Výsledná příloha metodou č.1 viz. tabulka 7. 
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tabulka 7 výsledná příloha dle metody 1 

Konstrukční systém nehořlavý 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 16,00 O 12 30 BEZ OMEZENÍ 

knihovny 83,20 N1 Oa O 6 12 30 45 

Počítačové učebny 24,40 O 12 30 BEZ OMEZENÍ 

Konstrukční systém smíšený 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 16,00 O 6 12 18 22,5 N2 N2 

knihovny 83,20 N1 O 6 9 15 N2 N2 

Počítačové učebny 24,40 O 6 12 18 22,5 N2 N2 

Konstrukční systém hořlavý 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 16,00 O 4 9 12 12 N2 N2 

knihovny 83,20 N1 N1 Oa O 4 N2 N2 

Počítačové učebny 24,40 O 4 9 12 12 N2 N2 
Vysvětlivky k tabulce: 
 
N1-tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít; 
N2-konstrukční systémy smíšené a hořlavé se nesmějí použít pro tyto stupně požární 
bezpečnosti; 
O-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech; 
Oa-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech a se součinitelem a≤1,1; 
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8 METODA 2 

Postupovat budeme podle vzorců a rovnic z normy ČSN 730802. Uvedených také 

v kapitole 2 této práce.  

8.1 Výpočet kmenové školní učebny 

Nejprve si zjistíme příslušné hodnoty nahodilého a stálého zatížení a koeficienty 

součinitelů an a as. 

tabulka 8 hodnoty pro výpočet Pv kmenové školní učebny dle normy ČSN 730802 

Druh prostoru Kmenová školní učebna 
pn 25 

an 0,8 
pol. 2.1 tab. A.1 [1] 

ps 10 tab.1 [1] 

as 0,9 odst. 6.4.1 [1] 

 

Požární zatížení: 

 

 

Součinitel a: 

 

 

 

 

Součinitel b: 

Může dosahovat hodnot <0,5;1,7> 

Výpočet pv: 

 

Pro nás je důležitý nejméně příznivý výsledek. Tzn., že použijeme výslednou hodnotu 

s výpočtem, kde součinitel b=1,7. Výsledná hodnota pv=49,39 kg.m-2. 

sn ppp +=

2.351025 −
=+= mkgp

sn

ssnn

pp

apap
a

+

+
=

..

83,0
1025

9,0.109,0.25
=

+

+
=a

>=<= 39,49;53,14.. bappv
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Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=49,40 kg.m-2 

8.2 Výpočet knihovny 

Nejprve si zjistíme příslušné hodnoty nahodilého a stálého zatížení a koeficienty 

součinitelů an a as. 

tabulka 9 hodnoty pro výpočet Pv knihovny dle normy ČSN 730802 

Druh prostoru Kmenová školní učebna 
pn 120 

an 0,7 
pol. 3.5 tab. A.1 [1] 

ps 10 tab.1 [1] 

as 0,9 odst. 6.4.1 [1] 

 

Požární zatížení: 

 

 

 

Součinitel a: 

 

 

 

 

Součinitel b: 

Může dosahovat hodnot <0,5;1,7> 

Výpočet pv: 

 

Pro nás je důležitý nejméně příznivý výsledek. Tzn., že použijeme výslednou hodnotu 

s výpočtem, kde součinitel b=1,7. Výsledná hodnota pv=159,12 kg.m-2. 

sn ppp +=

2.13010120 −
=+= mkgp

sn

ssnn

pp

apap
a

+

+
=

..

72,0
10120

9,0.107,0.120
=

+

+
=a

>=<= 12,159;8,46.. bappv
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Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=159,20 kg.m-2 

8.3 Výpočet počítačové školní učebny 

Nejprve si zjistíme příslušné hodnoty nahodilého a stálého zatížení a koeficienty 

součinitelů an a as. 

tabulka 10 hodnoty pro výpočet Pv školní počítačové učebny dle normy ČSN 730802 

Druh prostoru Kmenová školní učebna 
pn 35 

an 0,9 
pol. 2.2 tab. A.1 [1] 

ps 10 tab.1 [1] 

as 0,9 odst. 6.4.1 [1] 

 

Požární zatížení: 

 

 

 

Součinitel a: 

 

 

 

 

Součinitel b: 

Může dosahovat hodnot <0,5;1,7> 

Výpočet pv: 

 

Pro nás je důležitý nejméně příznivý výsledek. Tzn., že použijeme výslednou hodnotu 

s výpočtem, kde součinitel b=1,7. Výsledná hodnota pv=68,85 kg.m-2. 

sn ppp +=

2.451035 −
=+= mkgp

sn

ssnn

pp

apap
a

+

+
=

..

90,0
1035

9,0.109,0.35
=

+

+
=a

>=<= 85,68;25,20.. bappv
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Zvolená hodnota výpočtového požárního zatížení školních učeben: 

pv=68,90 kg.m-2 

8.4  VÝSLEDKY VÝPOČTŮ A ZAŘAZENÍ DO STUPŇŮ POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI DLE METODY 2 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části (kapitola 4), zařazení PÚ do stupně požární 

bezpečnosti je podmíněno: 

• hodnotou výpočtového požárního zatížení, 

• konstrukčním systému objektu nebo jeho samostatné části, 

• výšce objektu h, ve kterém se PÚ nachází. 

Zařazení jsem tedy provedl podle zjištěných výsledků měření a výpočtu výpočtového 

požárního zatížení dle tabulky č.1  kapitoly 4 této práce. 

Výsledky měření výpočtového požárního zatížení: 

tabulka 11 rekapitulace výsledků výpočtového požárního zatížení metodou 2 

Řešené prostory pv [kg.m-2] 

Školní kmenové učebny 49,40 

Knihovny 159,20 

Školní počítačové učebny 68,90 

 

Výsledná příloha metodou 2 viz. tabulka 12. 
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tabulka 12 výsledná příloha dle metody 2

Konstrukční systém nehořlavý 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 49,40 O 6 12 30 45 Bez omez. 

knihovny 159,20 N1 N1 Oa O 6 12 30 

Počítačové učebny 68,90 Oa O 6 12 30 45 b om 

Konstrukční systém smíšený 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 49,40 Oa O 6 18 22,5 N2 N2 

knihovny 159,20 N1 N1 O 6 12 N2 N2 

Počítačové učebny 68,90 N1 O 6 12 22,5 N2 N2 

Konstrukční systém hořlavý 

Stupeň požární bezpečnosti 

I. II. III. IV. V VI. VII. provoz Pv [kg.m-2] 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  [m] 

Kmenové učebny 49,40 N1 O 4 4 9 N2 N2 

knihovny 159,20 N1 N1 Oa O 4 N2 N2 

Počítačové učebny 68,90 N1 Oa O 4 9 N2 N2 
Vysvětlivky k tabulce: 
 
N1-tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít; 
N2-konstrukční systémy smíšené a hořlavé se nesmějí použít pro tyto stupně požární 
bezpečnosti; 
O-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech; 
Oa-požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech a se součinitelem a≤1,1; 
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9 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ POUŽITÝCH METOD 

Nejprve porovnání všech parametrů, které můžou ovlivnit výslednou hodnotu výpočtového 

požárního zatížení. Jedná se o: 

• Nahodilé požární zatížení pn 

• Součinitel an 

• Součinitel b 

9.1 ŠKOLNÍ KMENOVÉ UČEBNY 

9.1.1 Nahodilé požární zatížení pn 

Normová hodnota pro nahodilého požárního zatížení (metoda 2) pro kmenovou školní 

učebnu je 25 kg.m-2. 

Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota nahodilého požárního zatížení 10,11 

kg.m-2. Maximální hodnota dosahovala hodnoty 19,37 kg.m-2. 

Průměrně tedy dosahovala hodnota nahodilého požárního zatížení metodou 1 nižších 

hodnot. Normou určené hodnoty jsou tudíž na straně bezpečnosti. To je  první z faktorů, 

který ovlivnil rozdílné výsledky zařazení tohoto prostoru do stupňů požární bezpečnosti. 

9.1.2 Součinitel an 

Normová hodnota pro součinitel an u kmenových školních učeben je 0,8. 

Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota součinitele a rovna 1,06. 

Zde je oproti normové hodnotě (metoda 2) hodnota skutečná (metoda 1) vyšší. Tato 

odchylka není tak velká, aby byl výsledek vážně ovlivněn. 

9.1.3 Součinitel b 

Normová hodnota může dosahovat rozmezí v intervalu <0,5;1,7>. Záleží na skutečných 

podmínkách daného prostoru. Pro posouzení podle normy (metoda 2) jsem použil hodnoty 

1,7, tudíž nejhorší variantu, která může nastat. Tím je výpočet tímto postupem vždy 

správný, ať jsou stavební podmínky prostoru jakékoli. 

Při výpočtech skutečných prostor (metoda 1) byla průměrná hodnota součinitele b=0,65.  
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Zde je již na první pohled viditelné, že součinitel b ovlivní výsledek výpočtového 

požárního zatížení nejvíce.  

9.2 KNIHOVNY 

9.2.1 Nahodilé požární zatížení pn 

Normová hodnota nahodilého požárního zatížení (metoda 2) pro knihovny je 120 kg.m-2. 

Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota nahodilého požárního zatížení 109,88 

kg.m-2.  

Průměrně tedy dosahovala hodnota nahodilého požárního zatížení knihoven nižších 

hodnot. Normou určené hodnoty jsou tudíž na straně bezpečnosti.  

9.2.2 Součinitel an 

Normová hodnota pro součinitel an u kmenových školních učeben je 0,7. 

Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota součinitele a rovna 0,77. 

Zde je oproti normové hodnotě (metoda 2) hodnota skutečná (metoda 1) vyšší. Tato 

odchylka však není tak velká, aby byl výsledek vážně ovlivněn. 

9.2.3 Součinitel b 

Normová hodnota může dosahovat rozmezí v intervalu <0,5;1,7>. Záleží na skutečných 

podmínkách daného prostoru. Pro posouzení podle normy (metoda 2) jsem použil hodnoty 

1,7, tudíž nejhorší variantu, která může nastat. Tím je výpočet tímto postupem vždy 

správný, ať jsou stavební podmínky prostoru jakékoli. 

Při výpočtech skutečných prostor (metoda 1) byla průměrná hodnota součinitele b=0,83.  

Zde je již na první pohled viditelné, že součinitel b ovlivní výsledek výpočtového 

požárního zatížení nejvíce. 

9.3 ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY 

9.3.1 Nahodilé požární zatížení pn 

Normová hodnota nahodilého požárního zatížení pro knihovny je 35 kg.m-2. 
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Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota nahodilého požárního zatížení 21,45 

kg.m-2.  

Průměrně tedy dosahovala hodnota nahodilého požárního zatížení knihoven nižších 

hodnot. Normou určené hodnoty jsou tudíž na straně bezpečnosti.  

9.3.2 Součinitel an 

Normová hodnota pro součinitel an u kmenových školních učeben je 0,9. 

Při výpočtech metodou 1 byla průměrná hodnota součinitele a rovna 1,11. 

Zde je oproti normové hodnotě (metoda 2) hodnota skutečná (metoda 1) vyšší. Tato 

odchylka však není tak velká, aby byl výsledek vážně ovlivněn. 

9.3.3 Součinitel b 

Normová hodnota může dosahovat rozmezí v intervalu <0,5;1,7>. Záleží na skutečných 

podmínkách daného prostoru. Pro posouzení podle normy jsem použil hodnoty 1,7, tudíž 

nejhorší variantu, která může nastat. Tím je výpočet tímto postupem vždy správný, ať jsou 

stavební podmínky prostoru jakékoli. 

Při výpočtech skutečných prostor (metoda 1) byla průměrná hodnota součinitele b=0,69.  

Zde je již na první pohled viditelné, že součinitel b ovlivní výsledek výpočtového 

požárního zatížení nejvíce. 

 

Porovnání vypočítaných pv [kg.m-2] 

tabulka 13 porovnání výpočtových požárních zatížení dle metod 1 a 2 

Druh prostoru Metoda 1 Metoda 2 

Školní kmenová učebna 16,00 49,40 

Knihovna 83,20 159,20 

Školní počítačová učebna 24,40 68,90 

Zde je jasně vidět, že hodnoty výpočtového požárního zatížení jsou odlišné. 

Odlišnost je zapříčiněna především součinitelem b.  



 

40 

ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo doplnění přílohy B normy ČSN 730802 o další prostory a 

jejich zařazení do stupňů požární bezpečnosti. Práci jsem provedl pomocí dvou metod a 

jejich výsledky pak porovnal. Za metodu 1 jsem si zvolil měření skutečného stavu daných 

prostor. Metoda 2 byla provedena výpočtem výpočtového požárního zatížení dle normy 

ČSN 730802. 

Hodnoty výpočtového požárního zatížení byly dle metody 2 dvojnásobné oproti 

hodnotám zjištěným metodou 1. Rozlišnost výsledků byla způsobena především 

součinitelem b. Co to pro nás znamená? 

Můžeme konstatovat, že postupem dle metody 2 jsme na straně bezpečnosti. Tím 

ovšem vznikají mnohem vyšší nároky na materiál konstrukcí a tím i cenu stavby. Je 

zřejmé, že investor chce  cenu stavby co nejnižší, proto je můj osobní názor na vyřešení 

přílohy B tímto způsobem nevyhovující.  

Postup metodou 1 nám sice poskytl příznivější data, ale musíme si uvědomit, že by 

bylo vhodné mít větší rozsah vzorků. Mým názorem ale je, že zjištěné hodnoty 

v kmenových a počítačových školních učebnách jsou dostatečně přesné. Tyto prostory jsou 

velmi podobné, a jejich součinitel b bude také vždy podobný. U knihoven tomu tak být 

nemusí.  

Výsledná data a grafické vyjádření mého návrhu přílohy B normy ČSN 730802 je 

pro metodu 1 v kapitole 7, tabulka 7 této práce. Pro metodu 2 jsou výsledky uvedeny 

v kapitole 8, tabulka 12 této práce.  

Přínosem této práce bylo doplnění  přílohy B normy ČSN 730802 o další prostory a 

jejich zařazení do stupňů požární bezpečnosti. 
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Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 3/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 4/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 5/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 6/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 7/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 8/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 9/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 10/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 11/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 12/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 13/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 14/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

15/15 

Příloha P I: Výpočet výpočtového požárního zatížení školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/1 

Příloha P II: statistické šetření zatížení školních učeben 

 

 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 2/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 

 

 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 3/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 4/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 5/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 6/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 7/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 8/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 9/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 10/10 

Příloha P III: Výpočet výpočtového požárního zatížení knihoven 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/1 

Příloha P IV: Statistické šetření zatížení knihoven 

 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 2/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 3/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 4/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 5/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 6/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 7/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 8/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 9/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 10/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 11/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 12/12 

Příloha P V: Výpočet výpočtového požárního zatížení počítačových školních učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/1 

Příloha P VI: Statistické šetření zatížení školních počítačových učeben 



Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech 

Marek Tykal 1/1 

Příloha P VII: Normované normální rozdělení distribuční funkce [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


