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ANOTACE 

HORÁČEK, Jiří. Problematika požární bezpečnosti staveb skladů. Ostrava, 2015. 57 s. 

Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti staveb skladů. 

V první části práce jsou popsány normativní požadavky na projektování skladů, určení 

požárního a ekonomického rizika a zatřídění podle nebezpečí skladovaných materiálů. Další 

část obsahuje statistické zhodnocení požárovosti skladů v České republice. Dále je popsán 

vývoj projektování skladů a informace o požárně bezpečnostních zařízeních, jejich použití, 

funkci a zásadách navrhování. V závěru práce jsou popsány rozdíly evropského a amerického 

přístupu navrhování sprinklerové ochrany. 

Klíčová slova: sklad, skladovaný materiál, požárně bezpečnostní zařízení, sprinklerová 

ochrana 

 

SUMMARY 

HORÁČEK, Jiří. Problems of Fire Safety in Storage Buildings. Ostrava, 2015. 57 p. 

Bachelor’s thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Fire Engineering. 

Submitted bachelor’s thesis deals with problems of fire protection in storage facilities. There 

are described the normative requirements in storage designing, calculating the fire and 

economical risk and stored commodity hazard classification in the first part of this document. 

Next part contains the statistics of fires in storages in the Czech Republic. Furthermore, the 

development in storage designing and the information about the fire protection systems, their 

use, function and principles of designing are described. The conclusion describes the 

differences between European and American approach in sprinkler designing. 

Key words: storage facility, stored commodity, fire protection systems, sprinkler protection 
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1 Úvod 

V současné době je skladování nedílnou součástí mnoha různých odvětví. Se sklady 

se můžeme setkat u výrobních podniků, kde slouží k příjmu a naskladnění surovin a dílů a 

následně k expedici produktů a hotových výrobků. S rostoucí oblibou on-line nakupování 

využívají sklady také internetoví obchodníci a firmy zajišťující dopravu zásilek. Výhodné 

umístění České republiky a nižší provozní náklady nahrávají také zahraničním prodejcům, 

kteří si sklady pronajímají za účelem zásobování sousedních států. Výstavbou nových 

objektů se plochy výrobních a skladových prostorů v České republice neustále rozšiřují. 

Např. pouze za rok 2014 vzrostl objem nově dokončených prostorů o 354 100 m
2
 

na celkovou hodnotu 4 884 000 m
2
 [24]. 

Z hlediska požární bezpečnosti představují sklady velice rizikové prostory, a to 

hlavně z důvodu vysokého požárního zatížení a rychlého šíření požáru. S rozvojem 

skladovacích prostorů, co do půdorysné plochy a skladovací výšky, se v praxi můžeme 

setkat s logistickými centry o ploše i několika desítek tisíc metrů čtverečních. Automatické 

zakladačové sklady pak mohou mít skladovací výšky v řádu desítek metrů. Zvýšené 

nebezpečí plyne také z většího množství používaných plastů, které hořením uvolňují více 

tepla a hořením mohou vytvářet toxické zplodiny. V případě požáru tak vzniká nebezpečí 

obrovských materiálních škod a ohroženy jsou také lidské životy zaměstnanců skladu, 

zasahujících hasičů a obyvatel nacházejících se v blízkém okolí. 

Úkolem zpracovatele požárně bezpečnostního řešení se tak stává určité omezení 

škod, které by mohly vzniknout, na přípustnou hranici. To spočívá ve vhodném rozdělení 

objektu do požárních úseků o různých velikostech, jehož smyslem je zabránění rozšíření 

požáru na celý objekt. Požární úseky mohou být následně vybaveny požárně 

bezpečnostními zařízeními, která svou činností snižují intenzitu požáru, výši škod i újmy 

na zdraví a životech. 

Cílem této bakalářské práce je popsat způsob zajištění požární ochrany skladů a 

posoudit specifika ochrany skladu požárně bezpečnostními zařízeními, zejména pak 

samočinným stabilním hasicím zařízením.  
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2 Rešerše 

Problematika projektování požární bezpečnosti staveb skladů je zakotvena 

v kodexu norem požární bezpečnosti staveb. Specifické požadavky na požární bezpečnost 

objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek stanovuje norma ČSN 73 0845 

[5] v návaznosti na ČSN 73 0804 [1], jejíž ustanovení platí pro objekty a prostory určené 

pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními.  

Povinnosti právnických, fyzických a podnikajících fyzických osob v rámci požární 

bezpečnosti provozovaných činností vyplývají ze zákona [9] a vyhlášek [10], [11]. 

Publikace [13] a [15] popisují funkce a vlastnosti jednotlivých požárně bezpečnostních 

zařízení, jejichž součinnost je řešena v normě ČSN 73 0810 [2] a knize [15]. 

Informace o vývoji projektování požární bezpečnosti staveb obsahuje literatura [12] 

a internetový zdroj [22], vývoj sprinklerových zařízení je popsán v knize [14] a 

internetovém zdroji [25]. 

Zvláštní pozornost si vyžaduje publikace [14], která také popisuje funkci 

sprinklerových hasicích zařízení, které se navrhují podle evropských a amerických 

předpisů [6], [7], [8], [17], [19], [28]. Tato zařízení jsou v současné době pro ochranu 

skladů nejpoužívanější. 

Při zpracování této práce jsem postupoval podle aktuálních norem, legislativních 

dokumentů a knižních publikací týkajících se zabezpečení skladů požárně bezpečnostními 

zařízeními. 
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3 Charakteristika skladů 

Sklady se z pohledu norem požární ochrany řadí mezi výrobní objekty, proto se 

postup navrhování požární bezpečnosti z větší části odvíjí od ČSN 73 0804, která je dále 

doplněna specifickými požadavky na prostory pro skladování uvedenými v normě 

ČSN 73 0845. Postup navrhování požární bezpečnosti skladů zobrazuje následující 

diagram. Jednotlivé kroky budou detailněji popsány dále. 

 

Obrázek 1 Postup navrhování požární bezpečnosti skladů 

  

Návrh SHZ podle způsobu 
skladování a třídy nebezpečí

Zjištění povinnosti vybavení skladu

požárně bezpečnostními zařízeními

Výpočet ekonomického rizika

Výpočet požárního rizika

Určení mezní skladovací výšky

Zařazení skladu do skupiny provozů

Určení rozměrů požárního úseku a 
jeho polohy
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3.1 Velikost požárního úseku 

Základní informací pro navrhování prostorů ve skladovacích objektech je 

půdorysná plocha požárního úseku skladu a jeho poloha. V praxi se můžeme setkat nejen 

s menšími příručními a provozními sklady, které přímo navazují na úseky výrob a slouží 

pro uskladnění vstupních surovin či hotových výrobků, ale i s velice rozlehlými 

logistickými centry o ploše několika desítek tisíc metrů čtverečních. Podle normy 

ČSN 73 0845 postupujeme v případě, že se jedná o sklad hlavní, jehož půdorysná plocha 

požárního úseku skladu větší než: 

a) 150 m
2
 v podzemních podlažích vícepodlažních objektů. U objektů, ve kterých se 

nad podzemním podlažím nachází nejvýše jedno nadzemní podlaží, může být 

plocha požárního úseku skladu dvojnásobná, tj. 300 m
2
, 

 

Obrázek 2 Sklad v podzemním podlaží [21] 

 

b) 300 m
2
 v nadzemních podlažích vícepodlažních objektů, 

 

Obrázek 3 Sklad v nadzemním podlaží [21] 
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c) 600 m
2
 v jednopodlažním objektu, který současně slouží jiným než skladovacím 

účelům (typické jsou výrobní haly s přijímacími a expedičními sklady), 

 

Obrázek 4 Sklad v jednopodlažním víceúčelovém objektu [21] 

 

d) 1000 m
2
 v jednopodlažním objektu, který slouží pouze ke skladování. 

 

Obrázek 5 Jednopodlažní objekt pouze pro skladování [21] 

 

Nedosahuje-li požární úsek skladu těchto velikostí, označují se jako provozní či 

příruční a jejich navrhování spadá pod ČSN 73 0804, případně ČSN 73 0802. Pro účely 

této bakalářské práce se zaměřuji pouze na sklady hlavní. 

 

3.2 Zařazení do skupiny provozů skladů 

Požární úseky skladů se podle charakteru skladovaných hořlavých materiálů 

zařazují do skupin provozů skladů [5]. Číslo skupiny vyjadřuje pravděpodobnost vzniku 

požáru, jeho dynamiku a rozšíření. Pro stanovení skupiny provozů skladů je nutné vědět, 

co se bude skladovat. Máme několik možností, jak skupinu provozů určit.  

Tou nejjednodušší metodou je použití přílohy E normy ČSN 73 0804. Tato příloha 

obsahuje sedm skupin výrob a provozů roztříděných podle pravděpodobnosti vzniku a 

rozšíření požáru. Stanovení skupiny provozů skladů touto cestou je možné pouze 
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u hlavních skladů výrob, které přímo navazují na konkrétní výrobní provoz, nebo u skladů 

jednoznačně určených materiálů. 

Další metodou je určení skupiny provozů skladů podle charakteristických vlastností 

skladovaného materiálu a použitých obalů. Zařazení se provádí vždy pro celý požární úsek 

skladu podle následující tabulky 1 z přílohy A normy ČSN 73 085. 

Tabulka 1 Skupiny provozů skladů [5] 

Skupina provozu skladů 

Průměrný tepelný výkon 

q (MW∙m
-2

) 

Skupenství 

Nahodilé požární zatížení 

pn (kg∙m
-2

) 

I ≤ 0,05 / T ≤ 90 

II ≤ 0,1 / T ≤ 180 

III ≤ 0,2 / T ≤ 270 

IV ≤ 0,4 / T bez omezení 

V 
≤ 0,7 / T 

0,45 / K1 

bez omezení 

≤ 30,0 

VI 

≤ 0,9 / T 

K2 

P1 

bez omezení 

bez omezení 

≤ 30,0 

VII 

> 0,9 

K3 

P2 

bez omezení 

bez omezení 

bez omezení 

Z tabulky je patrné, že potřebujeme znát hodnotu průměrného tepelného výkonu, 

skupenství skladovaného materiálu a nahodilé požární zatížení. Skupenství je v tabulce 

označeno písmeny T – tuhé, K – kapalné, P – plynné. Indexy u kapalin a plynů navíc 

upřesňují množství a nebezpečnost těchto látek (K1 – hořlavé kapaliny vyskytující se 

nejvýše v množství 60 kg∙m
-2

, K2 – hořlavé kapaliny III a IV třídy nebezpečnosti, K3 – 

hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti, P1 – hořlavé plyny vyskytující se nejvýše 

v množství pn = 60 kg∙m
-2

, P2 – hořlavé plyny vyskytující se v množství pn > 60 kg∙m
-2

). 
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Průměrný tepelný výkon dosažený hořením skladovaného materiálu na 1 m
2
 

odhořívané plochy (q v MW∙m
-2

) se určí z rovnice (1) [5]: 

𝑞 =
𝑚 ∙ 𝐻𝑝

60
                                                                        (1) 

m̅  představuje průměrnou hmotnost odhořelého množství skladovaného materiálu 

včetně obalů, palet, kontejnerů apod. v kg∙m
-2

∙min
-1

. Hmotnosti odhořelých 

hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek nalezneme v příloze D normy 

ČSN 73 0804. Informativní hodnoty konkrétních obalových materiálů jsou uvedeny 

v příloze C normy ČSN 73 0845.  

H̅p  uvádí průměrnou požární výhřevnost skladovaného materiálu včetně obalů, palet, 

kontejnerů apod. v MJ∙kg
-1

. Údaje o výhřevnosti najdeme v normě ČSN 73 0824. 

Průměrné hodnoty se musí stanovit v závislosti na hmotnosti jednotlivých materiálů 

v posuzovaném skladu. 

Nahodilé požární zatížení (pn v kg∙m
-2

) se určuje podle ČSN 73 0804, a to 

z rovnice (2) [2]. 

𝑝𝑛nebo 𝑝𝑠 =
 𝑀𝑖 ∙ 𝐾𝑖
𝑗
𝑖=1

𝑆
                                                                  (2) 

Mi  je hmotnost i-té hořlavé látky v kg 

Ki  je součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavé látky podle 

ČSN 73 0824 

S je celková půdorysná plocha požárního úseku v m
2
 

j je počet druhů hořlavých látek. 

V případech, kdy je možné posuzovaný požární úsek skladu zařadit do více skupin, 

se za výslednou skupinu provozů skladů považuje ta nejvyšší. Jestliže je sklad průběžně 

pronajímán různým firmám nebo se skladované materiály postupně střídají a nelze tak 

stanovit jednoznačný sortiment, musí se z požárního hlediska předpokládat minimálně V. 

skupina provozu skladů za předpokladu, že se zde nevyskytují hořlavé kapaliny či plyny 

K2, K3, P1, P2 podle tabulky 1 (potom se totiž jedná o skupinu provozu skladů VI nebo 

VII). 
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3.3 Mezní skladovací výšky 

Podle velikosti požárního úseku skladu a jeho zařazení do skupiny provozů skladů 

můžeme z normy ČSN 73 0845 zjistit mezní skladovací výšky materiálů (hsc, max), které 

musí být dodrženy. Maximální hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 2. 

Tabulka 2 Mezní skladovací výška [5] 

Druh skladu 
Skupina 

provozu skladu 

Mezní skladovací výška hsc, max [m] 

c > 0,8 0,8 ≥ c > 0,5 c ≤ 0,5 

podzemní podle 3.1 a) 
I – IV 

V 

3,0 

3,0 

4,5 

4,5 

6,0 

4,5 

nadzemní podle 3.1 b) 

I – IV 

V 

3,0 

3,0 

6,0 

4,5 

9,0 

6,0 

jednopodlažní podle 3.1 c) 
I – V 

VI 

6,0 

- 

9,0 

4,5 

12,0 

6,0 

jednopodlažní podle 3.1 d) 

I – V 

VI 

VII 

9,0 

6,0 

4,5 

12,0 

9,0 

6,0 

bez omezení 

12,0 

9,0 

Ke každému druhu skladu je uvedena nejvyšší možná skupina provozu skladů, pro 

kterou může daný sklad sloužit. Mezní skladovací výška má pro každý sklad a různé 

skupiny provozu skladů vždy tři hodnoty, které závisí na součiniteli c vyjadřujícím vliv 

aktivních požárních bezpečnostních zařízení. 

 

3.4 Požární riziko 

Požární riziko představuje míru rozsahu a pravděpodobnou intenzitu případného 

požáru v posuzovaném požárním úseku. Stanovení požárního rizika požárních úseků 

skladů lze provést dvěma způsoby. Tím jednodušším je jeho vyjádření ekvivalentní dobou 

trvání požáru (τe) v minutách, kterou bez dalších průkazů stanovíme podle hodnot 

z tabulky 3 [5]. 
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Tabulka 3 Ekvivalentní doba trvání požáru τe [5] 

Skupina provozů skladů 

τe [min] při celkové skladovací výšce [m] 

≤ 3,0 > 3,0 ≤ 6,0 > 6,0 ≤ 9,0 

I 25 40 60 

II 50 80 120 

III 75 120 180 

IV 100 160 240 

V 125 200 300 

Z tabulky je patrné, že ekvivalentní doba trvání požáru platí pouze pro některé 

požární úseky skladů, zařazené do skupiny I až V, kde celková skladovací výška 

nepřesahuje 9 m. Tyto požární úseky skladů se navíc musí nacházet v objektech 

s nehořlavými konstrukčními systémy a jejich půdorysná plocha nesmí přesáhnout 

pětinásobek půdorysné plochy podle 3.1 a) až d). Poslední podmínkou je vybavení požárně 

bezpečnostními zařízeními, tedy elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním 

hasicím zařízením, samočinným odvětracím zařízením a doporučeně i požárními 

přepážkami. 

 

V ostatních případech se požární riziko požárního úseku skladů stanovuje pomocí 

pravděpodobné doby trvání požáru podle následujícího postupu, uvedeného v normě ČSN 

73 0804, s následným převodem na ekvivalentní dobu trvání požáru podle přílohy A téže 

normy. 

K výpočtu pravděpodobné doby trvání požáru (τ) v minutách slouží rovnice (3) 

z normy ČSN 73 0804: 

𝜏 =
𝑝 ∙ 𝑐

𝑣𝑣
                                                                     (3) 

p̅ je průměrné požární zatížení v kg∙m
-2

 podle rovnice (4)  

vv je rychlost odhořívání látek tvořících průměrné požární zatížení v kg∙m
-2

∙min
-1

 

podle rovnice (5) 

c je součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření 
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𝑝 =
 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖 +  𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
                                    (4) 

pn je nahodilé požární zatížení v kg∙m
-2

 podle rovnice (2) 

ps je stálé požární zatížení v kg∙m
-2

 podle rovnice (2) 

Si je půdorysná plocha, na které se vyskytuje i-té nahodilé a stálé požární zatížení 

S je celková půdorysná plocha požárního úseku 

k1i je součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého a stálého požárního zatížení podle 

přílohy B ČSN 73 0804 

j je počet hořlavých látek (počet druhů nahodilého a stálého požárního zatížení) 

Při stanovení nahodilého požárního zatížení se počítá s plným využitím 

skladovacích, příjmových, výdejních a manipulačních ploch včetně předpokládaných 

rezerv podle technologického projektu skladu. V případě variabilního skladování se 

započítává nejnepříznivější skladba množství materiálu, přičemž je však třeba vycházet 

z reálných možných situací [5]. Hodnota hmotnosti hořlavých látek (Mi v kg) se určuje 

podle rovnice (7) z normy ČSN 73 0804. 

 

𝑣𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐹0 ∙ 𝑘3                                                             (5) 

γ je součinitel rychlosti odhořívání v kg∙m
-5/2

∙min
-1

 podle normy ČSN 73 0804 

F0 je parametr odvětrání v m
1/2

 podle rovnice (6) 

k3 je součinitel vyjadřující závislost povrchové plochy konstrukcí na půdorysné ploše 

požárního úseku podle normy ČSN 73 0804 

 

𝐹0 =
 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
                                                             (6) 

Soi, hoi je plocha v m
2
 a výška v m i-tých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích 

požárního úseku 

Sk je povrchová plocha stavebních konstrukcí v m
2
 

j je počet otvorů 
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𝑀𝑖 = 150 𝑚𝑖 ∙ 𝑆𝑓𝑖                                                               (7) 

mi je hmotnost odhořelého množství i-té hořlavé látky z jednoho m
2
 jejího povrchu 

za minutu (v kg∙m
-2

∙min
-1

), jejíž hodnoty nalezneme v příloze D normy 

ČSN 73 0804. 

Sfi představuje povrchovou plochu i-té hořlavé látky, na níž může při požáru dojít 

k odhořívání (v m
2
). 

Parametry v této rovnici (7) můžeme dále podle normy ČSN 73 0845 měnit. Podle 

skupiny provozů skladů se může místo hodnoty 150 minut použít pouze 50 minut pro 

skupinu provozů I a II nebo 100 minut pro skupinu provozů skladů III a IV. 

V případech skladů, kde se hořlavé látky mohou měnit, lze hodnotu mi z přílohy D 

normy ČSN 73 0804 nahradit hodnotou z následující tabulky 4 [5]: 

Tabulka 4 Hmotnost odhořelého množství látek mi [5] 

Skupina provozů skladů 

Hmotnost kg∙m
-2

∙min
-1

 

tuhé hořlavé látky 
látky s částečným obsahem 

hořlavých kapalin ≤ 20 % 

I a II 

III 

IV 

V 

0,3 

0,4 

0,55 

0,75 

0,5 

0,7 

0,9 

1,2 

Při nejednoznačném určení hořlavých látek v objektech se skladovými požárními 

úseky se počítá s hodnotami ze sloupce pro výskyt hořlavých kapalin. 

 

Velikost parametru Sfi vyjadřujícího povrchovou plochu hořlavých látek se vztahuje 

ke způsobu jejich skladování, přičemž se započítá pouze plocha, na které může při požáru 

dojít k odhořívání. V těch případech, kde z důvodů variability je u regálových skladů, příp. 

u skladů pro stohování obtížné určit plochu Sfi (v m
2
), může se tato plocha určit podle 

rovnice (8) [5]: 
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𝑆𝑓𝑖 = 4 ∙  ℎ𝑠𝑐
3

                                                                  (8) 

hsc je skladovací výška (v m) 

Sfi  povrchová plocha hořlavých látek (v m
2
) je vztažena na 1 m

2
 půdorysné plochy 

skladu.  

 

3.5 Ekonomické riziko 

Ekonomické riziko slouží k vyjádření pravděpodobné míry ekonomických ztrát 

v důsledku požáru ve vztahu k nákladům na protipožární ochranu staveb. U požárních 

úseků skladů, ve kterých se podle předchozí kapitoly určovalo požární zatížení pouze 

podle tabulky 3 s nutností dodržení všech podmínek uvedených pod touto tabulkou, se 

ekonomické riziko nestanovuje, pokud τe ≤ 100 minut. 

V ostatních případech se ekonomické riziko určuje stejně jako u výrobních objektů 

podle normy ČSN 73 0804 pomocí indexu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru P1 

a indexu pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P2. Při jejich výpočtu se 

použije pravděpodobnost vzniku p1 a šíření požáru a pravděpodobnost rozsahu škod 

způsobených požárem p2 z tabulky 5 [5]. 

Tabulka 5 Pravděpodobnosti p1, p2 [5] 

Skupina provozů 

skladů 

Pravděpodobnost Odpovídající skupina 

provozů a výrob 

podle ČSN 73 0804 

vzniku a rozšíření požáru 

p1 
rozsahu škod p2 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

0,15 

0,4 

0,7 

1,0 

1,4 

2,2 

3,2 

0,04 + 0,010 hsc
1/2 

0,05 + 0,010 hsc
1/2

 

0,07 + 0,010 hsc
1/2

 

0,09 + 0,012 hsc
1/2

 

0,11 + 0,012 hsc
1/2

 

0,13 + 0,015 hsc
1/2

 

0,15 + 0,020 hsc
1/2

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

hsc je skutečná skladovací výška v m 
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Pomocí ekonomického rizika stanovíme maximální půdorysnou plochu požárního 

úseku skladu Smax (rovnice 9), která se dá navýšit použitím požárně bezpečnostních 

zařízení, jejichž vliv se započítá pomocí snížení parametru c.  

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑃2 𝑚𝑎𝑥

𝑝2 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 ∙ 𝑘7
                                                      (9) 

𝑃2 𝑚𝑎𝑥 =  
5 ∙ 104

𝑃1 − 0,1
 

2
3

                                                        (10) 

𝑃1 = 𝑝1 ∙ 𝑐                                                                      (11) 

Smax je mezní půdorysná plocha požárního úseku v m
2
 

P1 je index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru 

P2 max je nejvyšší hodnota indexu pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem 

p1 je pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru z tabulky 5 

p2 je pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem 

c je součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření na rozšíření 

požáru 

k5 je součinitel vyjadřující vliv počtu podlaží v objektu 

k6 je součinitel vyjadřující vliv použitých hmot v konstrukčním systému objektu 

k7 je součinitel vyjadřující vliv následných škod z tabulky 6 

Tabulka 6 Hodnoty součinitele k7 [5] 

Součinitel k7 

Celková skladovací výška hsc 

do 3 m 6 m 9 m 12 m nad 12 m 

střední hodnota 1,4 1,8 2,2 2,6 3 

U skladů, kde jsou umístěny hořlavé kapaliny a plyny, je hodnota součinitele 

k7 ≥ 2,7 pro VI. skupinu provozů a k7 ≥ 3,2 pro VII. skupinu provozu skladů [5]. 

Pro výpočet mezní půdorysné plochy požárního úseku Smax se počítá s hodnotami 

součinitele k7 z tabulky 6. Součinitel k7 lze určit i přesněji výpočtem podle přílohy F 

v normě ČSN 73 0804, ovšem výsledná hodnota nesmí být menší než 0,75 střední hodnoty 

uvedené v tabulce. 
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U skladů, kde je celý požární úsek členěn požárními přepážkami (nehořlavými 

konstrukcemi druhu DP1), se hodnota k7 sníží o 30 %. 

3.6 Způsoby skladování 

V případech, kdy je potřeba chránit požární úseky skladů samočinným stabilním 

hasicím zařízením (viz kapitola 6), musí být toto zařízení vhodně navrženo v závislosti 

na způsobu, jakým je zboží skladováno. Norma ČSN EN 12845 uvádí klasifikaci šesti 

způsobů skladování (ST1 – ST6). Každá metoda s sebou přináší různá omezení a 

požadavky, které je potřeba z hlediska zajištění účinné sprinklerové ochrany dodržovat.  

ST1 – volné stohové nebo blokové skladování. Zboží je ukládáno na sebe do stohů 

a těsně vedle sebe do bloků. Nevznikají tak mezery, ve kterých by mohlo docházet 

k odhořívání. Jednotlivé skladovací bloky nesmí přesáhnout půdorysnou plochu 150 m
2
 a 

tyto bloky od sebe musí být odděleny uličkami o šířce minimálně 2,4 m. 

ST2 – jednořadé regálové sklady. Jednořadé regály najdeme nejčastěji podél stěn. 

Jednotlivé řady musí oddělovat uličky o šířce nejméně 2,4 m. 

ST3 – dvou a víceřadové regálové sklady. Tyto regály bývají umístěny v prostoru 

jako dva jednořadé regály stojící zády k sobě. Půdorysná plocha regálových bloků může 

být maximálně 150 m
2
 s uličkami minimálně 2,4 m. 

ST4 – paletové regály. Tento systém je dle mého názoru nejrozšířenější. Palety se 

zbožím jsou ukládány do nosníkových regálových konstrukcí. Jsou-li uličky užší než 1,2 

m, je vyžadována ochrana sprinklery uvnitř regálů. U širších uliček jsou regálové 

sprinklery pouze doporučeny. 

ST5 – regály s plnou nebo laťovou policí o šířce 1 m nebo menší. Buď musí být 

uličky oddělující řady nejméně 1,2 m široké, nebo půdorysná plocha skladových bloků 

nesmí být větší než 150 m
2
. Bloky by měly být odděleny uličkami širokými nejméně 2,4 

m. Doporučena je ochrana regálovými sprinklery. 

ST6 – regály s plnou nebo laťovou policí o šířce větší než 1 m, nejvýše však 6 m. 

Buď musí být uličky oddělující řady nejméně 1,2 m široké, nebo půdorysná plocha 

skladových bloků nesmí být větší než 150 m
2
. Bloky by měly být odděleny uličkami 

širokými nejméně 2,4 m. Pokud je to možné, je požadována regálová ochrana. V opačném 
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případě musí být použity souvislé svislé požární přepážky na celou výšku provedené 

podélně a příčně v každé polici. 

Příklady těchto způsobu skladování jsou uvedeny na obrázku 6, 7, 8 a 9. 

 

Obrázek 6 Způsoby skladování podle ČSN EN 12845 [6]  

 

Obrázek 7 Regály s policemi [20] 
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Obrázek 8 Sklad s paletovými regály [20] 

 

Obrázek 9 Stohové skladování 
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3.7 Třída nebezpečí 

Prostory pro skladování, které mají být chráněny sprinklery podle ČSN EN 12845, 

musí být zařazeny do jedné ze tříd nebezpečí, které charakterizují nebezpečí skladovaných 

materiálů z hlediska jejich vlastností a skladového uspořádání. Určení třídy nebezpečí se 

podle normy ČSN 73 0845 doporučuje podle skupiny provozu skladů. Vysoké nebezpečí 

skladování HHS se doporučuje [5]: 

HHS 1 – vysoké nebezpečí, skladování, kategorie I – I. až III. skupina provozu 

skladů 

HHS 2 – vysoké nebezpečí, skladování, kategorie II – IV. a V. skupina provozu 

skladů 

HHS 3 – vysoké nebezpečí, skladování, kategorie III – VI. skupina provozu skladů 

HHS 4 – vysoké nebezpečí, skladování, kategorie IV – VII. skupina provozu skladů 

 

Kategorizace skladovaných materiálů včetně obalů se odvíjí od jejich hořlavosti a 

způsobu skladování. Norma ČSN EN 12845 uvádí čtyři postupy stanovení požadovaných 

návrhových kritérií pro skladované zboží. 

Prvním je posouzení, jedná-li se o zvláštní nebezpečí. V kladném případě se užijí 

zvláštní kritéria podle přílohy G – Ochrana zvláštních nebezpečí. Tato příloha obsahuje 

doplňkové požadavky při ochraně specifikovaných výrobků, např. aerosolů, oděvů, 

hořlavých kapalin, prázdných palet, netkaných syntetických látek a dalších. 

Druhým je metodika kategorizace skladovaného zboží podle obsahu plastů nebo 

pryže. K tomu slouží určení tzv. materiálového součinitele, který má čtyři hodnoty 

odpovídající předchozím kategoriím I až IV. K určení materiálového součinitele se používá 

diagramu na obr. 10. 
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Obrázek 10 Materiálový součinitel [6] 

Materiálový součinitel 1 zahrnuje nehořlavé výrobky v hořlavých obalech a 

výrobky s nízkou nebo střední hořlavostí v hořlavých či nehořlavých obalech. Řadíme sem 

výrobky s malým obsahem plastů, a to do 5 % hmotnosti u nepěnových plastů a do 5 % 

objemu u pěnových plastů. Typickým příkladem jsou kovové díly v lepenkových obalech, 

dřevěné výrobky, keramika v lepenkových nebo dřevěných krabicích a další. 

Materiálový součinitel 2 zahrnuje zboží s větší výhřevností než zboží 

s materiálovým součinitelem 1. Patří sem výrobky s obsahem nepěnových plastů do 15 % 

hmotnosti a pěnových plastů do 25 % objemu. Mohou to být syntetické tkaniny, různá 

elektrická zařízení s plastovými částmi nebo obaly atd. 

Materiálový součinitel 3 je určen pro výrobky, které jsou tvořeny převážně 

nepěnovými plasty s obsahem pěnového plastu do 40 % objemu. Např. osobní počítače 

nebo automobilové akumulátory bez elektrolytu. 

Materiálový součinitel 4 je určen pro výrobky převážně z pěnových plastů (více než 

40 % objemu). Takovým zbožím jsou například pěnové matrace či pěnové čalounění. 

Třetí možností stanovení kategorie pro skladování je porovnání s abecedním 

seznamem výrobků v příloze C, kde pro hledaný výrobek nalezneme příslušnou kategorii. 

Jako nejnebezpečnější, tedy do kategorie IV, je zde zařazena např. dřevitá vlna v balících, 

vlnitá lepenka ve stojatých rolích či vosk (parafín). 

Čtvrtým způsobem pro stanovení návrhových kritérií je použití údajů z ohňových 

zkoušek v reálném měřítku.  
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4 Statistické zhodnocení požárovosti skladů 

Jako vstupní data statistického zhodnocení požárovosti skladů jsem použil údaje 

z databáze statistického sledování událostí (SSU) a statistických ročenek. Databáze SSU je 

spravována Hasičským záchranným sborem České republiky. Statistické ročenky vycházejí 

pravidelně jako příloha březnového vydání časopisu 112. Zpracované informace se týkají 

požárů skladových objektů v České republice za období posledních pěti let (2010 – 2014). 

Sklady a prostory ke skladování se v databázi SSU rozlišují na: 

a) jednoúčelové budovy pro skladování (mimo zemědělských skladů); 

b) budovy pro skladování zemědělských produktů, krmiv a hnojiv; 

c) volné skladovací plochy. 

Pro účely této bakalářské práce jsem použil data o požárech zařazených pouze 

do první skupiny. Detailní členění je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 7 Počet požárů v jednotlivých druzích skladů 

Druh skladu 
Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 
Celkem 

skladiště potravin, pochutin a nápojů 4 2 4 2 5 17 

budovy zemědělského výkupu 1 3 1 1 0 6 

chladírenské a mrazírenské budovy 2 0 0 0 1 3 

sklady průmyslového zboží, 

polotovarů a surovin 
14 13 18 16 9 70 

sklady dopravních organizací či 

firem a spojů 
2 5 1 1 6 15 

skladiště hořlavin a výbušnin 2 0 1 0 0 3 

sila "nezemědělských" produktů 11 2 5 5 5 28 

sklady smíšeného zboží, výrobků, 

surovin či polotovarů 
5 5 8 1 2 21 

ostatní budovy pro skladování 35 39 30 24 24 152 

Celkem 76 69 68 50 52 315 
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Tabulka 7 uvádí počet požárů v jednotlivých druzích skladů v České republice. 

Za období posledních pěti let došlo celkem k 315 požárům, což v průměru dělá 63 požárů 

ročně. V následujícím grafu vidíme, že počet požárů má v průběhu let klesající tendenci. 

Nejvíce požárů bylo v roce 2010 (76 požárů), nejméně potom v roce 2013 (50 požárů). 

 

Obrázek 11 Počet požárů skladů v jednotlivých letech 

Graf na obr. 12 a obr. 13 zobrazují celkový počet požárů skladů v jednotlivých 

krajích ČR za období let 2010 – 2014.  

 

Obrázek 12 Počet požárů v jednotlivých krajích v období 2010 - 2014 
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Obrázek 13 Grafické znázornění četnosti požárů v jednotlivých krajích 

Z grafického znázornění na obr. 13 je patrné, že se jedná o oblasti, kde se nacházejí 

největší česká města (Praha, Brno, Ostrava). S vyšší koncentrací obyvatel souvisí i větší 

počet skladů na okrajových částech, které slouží k zásobování daného města. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, sklady jsou využívány i zahraničními prodejci pro zásobování svých 

trhů. Četnější požáry skladů v Ústeckém a Zlínském kraji tak mohou být zapříčiněny právě 

blízkostí větších zahraničních měst, jako jsou Drážďany, Vídeň či Bratislava. 

Vznik požáru bohužel doprovází i nemalé škody na majetku. Ty se ovšem daří 

redukovat prací hasičů, kteří svým včasným zásahem požár omezují a brání jeho rozšíření. 

Porovnání přímých škod a uchráněných hodnot zobrazuje následující graf. 

 

Obrázek 14 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech skladů 
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 Z grafu je jasné, že uchráněné hodnoty v jednotlivých letech několikanásobně 

převyšují přímé škody způsobené požárem. Výjimkou je pouze rok 2013, kdy 9. ledna 

vznikl požár v pětipatrovém skladu elektroniky v budově průmyslového areálu bývalého 

podniku SVIT ve Zlíně. Během tohoto jediného požáru, se kterým 3 dny bojovalo 57 

jednotek hasičů ze tří krajů, vznikla škoda na majetku v hodnotě téměř 400 milionů korun. 

[27] Nebýt této události, měly by škody vlivem požárů, obdobně jako počty požárů skladů, 

klesající charakter. 

 Z celkového počtu průměrně 18 800 požárů ročně (v období posledních pěti let) 

tvoří počet požárů skladů celkem zanedbatelných necelých 0,34 %. Co už ovšem 

zanedbatelné není, jsou vzniklé přímé škody, tvořící průměrně více než 10,2 % celkových 

škod způsobených požáry. 

 V tabulce 8 uvádím statistiku usmrcených a zraněných osob při požárech skladů. 

Hodnoty představují nejen civilní osoby, ale i zasahující hasiče. 

Tabulka 8 Počet zraněných a usmrcených osob 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 celkem 

usmrceno 0 0 1 0 3 4 

zraněno 6 10 14 10 8 48 

  

Nejčastější příčinou vzniku požáru ve skladech jsou jednoznačně technické závady. Na 

celkovém počtu požárů se podílí téměř 20,7 %. Nejzastoupenější technickou závadou jsou 

pak nízkotlaké výbojky – tzv. zářivky (např. příčinou zmiňovaného požáru skladu ve Zlíně 

byla stanovena technická závada na zářivkovém svítidle v 1. NP [27]). Podobně je na tom 

s 20,3 % úmyslné zapálení, jehož pachatel nebyl zjištěn. Případy, kdy se příčina vzniku 

požáru nepodařila objasnit vůbec, zajímají necelých 12,7 %. 

 Z výše uvedených statistik je patrné, že přestože požárů skladů nebývá mnoho 

(průměrně 63 za rok na celou ČR), způsobují nemalé škody na majetku v hodnotách až 

stovek milionů korun. Z tohoto hlediska je důležité vybavovat požární úseky skladů 

vhodným požárně bezpečnostními zařízeními, která jsou schopna omezit účinky požáru 

na stavební konstrukce, snížit jeho intenzitu a tím i výši škod na majetku či zdraví. 
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5 Vývoj projektování skladů 

Vlivem vývoje požární bezpečnosti staveb po druhé světové válce a omezenými 

požárními předpisy, které řešily požární bezpečnost pouze z části, bylo v roce 1954 nutné 

vydat samostatnou technickou normu s názvem ČSN 73 0760 – Požární předpisy pro 

výstavbu průmyslových závodů a sídlišť. Objekty se navrhovaly podle stupně bezpečnosti 

objektů proti ohni, který byl stanoven v závislosti na kategorii výroby a počtu podlaží. 

Od něj se potom dimenzovaly stupně hořlavosti jednotlivých konstrukcí a jejich odolnost 

proti ohni. Norma oproti dnešním předpisům využívala taxativních požadavků uvedených 

v tabulkách, které byly na základě zkušeností upraveny revizí v roce 1959 [12]. 

 Pokrok ve stavebnictví byl ovšem rychlejší a během let se stále objevovaly 

problémy v oblasti velkokapacitního skladování, problémy související s technologickými 

změnami průmyslové a zemědělské velkovýroby, a hlavně změny související se zaváděnou 

kovoplastickou základnou ve výstavbě. Používání nových materiálů ve výstavbě se dostalo 

do rozporu s požárními předpisy, a vyžádalo si vznik nového řešení požární bezpečnosti 

staveb na základě stanovení požárního rizika [22]. 

Vývoj tak postupně směřoval k novému otevřenému souboru norem, který se 

označoval jako kodex požárních norem. V  roce 1975 byla zpracována koncepce rozvoje 

normalizace v oboru požární bezpečnosti staveb, která vytvořila program postupného 

zpracování nových, a dále revizi stávajících norem včetně jejich návaznosti na ostatní 

technické normy na výstavbu. Požární kodex zavedl soubor čtyř skupin norem – 

projektové, zkušební, hodnotové a přidružené. 1. 4. 1977 pak nabyla účinnosti norma ČSN 

73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která byla označována 

„kmenovou normou“ kodexu požárních norem [22]. Na rozdíl od ČSN 73 0760 se již 

nehodnotil objekt jako celek, ale dělil se na menší části – požární úseky. Určení požárního 

rizika vychází z výpočtového požárního zatížení, které kromě množství hořlavin zahrnuje 

také jejich charakter a podmínky hoření stejně jako vliv požárně bezpečnostních zařízení. 

Ve spojitosti s požární ochranou skladů byla v roce 1977 schválena norma ČSN 73 

0844 – Požární bezpečnost staveb. Sklady. Ta v návaznosti na ČSN 73 0802 platila pro 

projektování nových a stavebních změn stávajících pouze jednopodlažních skladů. Požární 

úseky a mezní výšky skladování byly určovány třídou požárního nebezpečí 0 – 5 uvedenou 

v příloze normy. Požární bezpečnost požárního úseku pak byla charakterizována způsobem 

jeho vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, požární odolností požárně dělicích 
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konstrukcí a mezní velikostí požárního úseku. Povinnost vybavení požárního úseku 

požárně bezpečnostními zařízeními pak vyplývala ze závislosti na hodnotách indexu 

požárního rizika ip (součin součinitele hmotnosti hořlavého materiálu Ps, součinitele třídy 

požárního nebezpečí As a součinitele způsobu skladování Bs) a indexu ekonomického rizika 

ie (součin součinitele rozsahu škod Es, součinitele velikosti požárního úseku U a součinitele 

vývinu kouře a korozivních spalin Zs). K tomu sloužil následující diagram na obr. 15. 

 

Obrázek 15 Diagram určující vybavení požárního úseku požárně bezpečnostními 

zařízeními [3] 

Zde je popis vymezených ploch: 

Plocha (1) – požární úsek nemusí být vybaven PBZ 

Plocha (2) – požární úsek musí být vybaven EPS 
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Plocha (3) – požární úsek musí být vybaven SHZ 

Plocha (4) – požární úsek musí být vybaven EPS a SHZ 

Plocha (A) nad čerchovanou čarou – požární úsek musí být vybaven ZOKT při 

požáru 

Plocha (B) pod čerchovanou čarou – požární úsek nemusí být vybaven ZOKT při 

požáru 

Postupně byly vydány i normy ČSN 73 0867 – Požárně technické vlastnosti hmot. 

Stanovení třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů (v roce 1988), pomocí které 

se zkouškou prověřovala třída požárního nebezpečí různých skladovaných materiálů, a 

ČSN 73 0825 – Požárně technické vlastnosti hmot. Třídy požárního nebezpečí 

skladovaných materiálů (v roce 1991) obsahující tabulky s výslednými hodnotami těchto 

tříd a jejich označení podle druhu nebezpečí. Obě tyto normy byly společně s ČSN 73 0844 

v dubnu 1997 nahrazeny normou ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb. Sklady. 

Zrušení norem ČSN 73 0825 a návazně i ČSN 73 0867 je důsledkem toho, že neexistuje 

požadované zkušební zařízení a nahrazuje zkoušky již zavedenými hodnotovými údaji 

z ČSN 73 0804 [4]. 

Tato „nová“ norma ČSN 73 0845 je již zcela přepracována do podoby téměř 

identické se současnou verzí. Navazuje na ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. 

Výrobní objekty a doplňuje ji o specifická ustanovení týkající se skladů. Kromě 

jednopodlažních velkokapacitních skladů zahrnuje i sklady tvořící samostatné požární 

úseky. Třídy požárního nebezpečí byly nahrazeny sedmi skupinami provozů skladů, 

určovaných podle požárního nebezpečí spočívajícího v charakteru skladovaného materiálu. 

Požadavky na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními již nevyplývají ze vzájemného 

poměru požárního a ekonomického rizika, ale z velikosti požárního úseku a skupiny 

provozů skladů. 

Poslední aktualizací ČSN 73 0845 z května roku 2012, která je poslední platnou 

verzí, dochází ke zpřesnění určení ekvivalentní doby trvání požáru, zpřesnění určení 

skupiny provozů skladů a zpřísnění některých požadavků na projektování požární 

bezpečnosti skladů. Zejména se jedná o oblast povinného vybavení požárního úseku 

požárně bezpečnostními zařízeními, kdy se z hlediska vyšší bezpečnosti podstatně snížily 

rozměry požárního úseku, u kterých již vyplývá povinnost těmito zařízeními požární úsek 

vybavit. Pro přehlednost této povinnosti je v příloze B uvedena tabulka s mezními 
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hodnotami (viz tabulka 9). Pro lepší hodnocení nebezpečnosti obalových materiálů byla 

přidána příloha C, obsahující informativní hodnoty hmotností odhořelého množství hořlavé 

látky z jednoho metru čtverečního povrchu za minutu. 

Co se požárně bezpečnostních zařízení týče, hraje v ochraně skladů nejdůležitější 

roli samočinné stabilní hasicí zařízení. V následujících řádcích se tedy zaměřím 

na novodobý vývoj právě tohoto běžně používaného způsobu ochrany. 

Vývoj skladování je typický zvětšováním skladovacích ploch i skladovacích výšek. 

Během let se s rozvíjejícím průmyslem mění také způsob balení. Začínají se používat 

hořlavější materiály jako karton, polystyren a různé plastové fólie. Jsou lehké, nezatěžují 

tolik regálové konstrukce, a umožňují skladování do větších výšek. Vyšší regály pak při 

požáru vytvářejí komínový efekt, což vede k rychlejšímu vertikálnímu šíření požáru a 

zvyšuje požadavky na adekvátní ochranu. Navíc běžně používané plastové materiály, ať už 

v obalech či samotných výrobcích, produkují mnohem více tepla, což také zvyšuje 

nebezpečí. 

Požáry ve skladech jsou obecně charakteristické rychlým rozvojem požáru, velkým 

vývinem tepla a zplodin hoření, čímž se staly výzvou pro standardní sprinklery. 

V některých případech jsou hořlaviny skladovány v regálech s policemi nebo s výškami, 

pro které již není možná pouze stropní ochrana. V takových případech je třeba použít pro 

zajištění dostatečné ochrany i sprinklery regálové. 

Hlavním podnětem vývoje je od roku 1967 stavba zkušební laboratoře americké 

pojišťovny Factory Mutual za účelem řešení požární ochrany skladů pomocí 

velkorozměrových zkoušek. V letech 1968 – 1972 probíhaly první zkoušky v oblasti 

regálového skladování a skladování plastů [25]. Později se ovšem ukázalo, že tradiční 

návrh, založený na principu závislosti intenzity dodávky vody na účinné ploše, neodpovídá 

potřebám ochrany současného způsobu skladování. V případě skladování materiálů 

s obsahem plastů navíc nedostačovala pouze stropní ochrana. Regálové sprinklery ale 

představovaly určitou překážku. Jejich použití znamenalo ztrátu flexibility skladu a navíc 

hrozilo jejich poškození při manipulaci se zbožím. 

Vývoj v 70. letech směřoval přes sprinklery s velkým otvorem ke sprinklerům 

s velkou kapkou, u kterých se kromě otvoru zvětšoval i průtok. Cílem sprinklerů s velkou 

kapkou bylo otevření co nejmenšího počtu sprinklerů při minimálním tlaku.  V 80. letech 

byla vyvinuta nová technologie ESFR sprinklerů (podrobněji viz 6.4.3) s rychlou tepelnou 
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odezvou, schopných reagovat na požár již v jeho počáteční fázi dodávkou velkého 

množství vody pouze od stropu.  

V 90. letech se tato technologie rozšiřovala pro stále větší výšky skladování. 

Výsledkem byly sprinklery s K-faktorem 240 – 360 l∙min
-1

∙bar
1/2

 schopné chránit sklady 

s výškou stropu až 13,7 m. Vývoj však stále pokračuje a v současnosti lze na trhu nalézt 

ESFR sprinklery s K-faktorem až 404 l∙min
-1

∙bar
1/2

 [26]. 

Od 21. století je k dispozici široká škála různých typů sprinklerů, lišících se K-

faktorem, montážní polohou, teplotní odezvou atd. Pro přehlednost se začaly třídit do tří 

skupin, a to CMDA (Control Mode Density Area) – sprinklery navrhované na principu 

výpočtu dodávky vody na účinnou plochu, CMSA (Control Mode Specific Application) – 

s návrhem na principu co nejmenšího počtu otevřených sprinklerů při minimálním tlaku a 

SM (Suppression Mode) – kam se řadí sprinklery ESFR. Za účelem jednoduššího 

navrhování však FM Global v roce 2010 tyto skupiny sloučila do jediné s názvem 

„skladové sprinklery“, které jsou navrhovány parametricky podle výsledků ohňových 

zkoušek [7]. Tento krok se v následujících pravděpodobně projeví i v ostatních návrhových 

dokumentech. 
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6 Vybavení skladu požárně bezpečnostním zařízením 

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření omezují účinky požáru na stavební 

konstrukce, snižují jeho intenzitu a tím i výši škod na majetku či zdraví. Jejich použití 

zvyšuje požární bezpečnost objektů a jejich podstatný vliv na požární a ekonomické riziko 

je vyjádřen součinitelem c. Jeho hodnota se určí z rovnice (12) [1]. 

𝑐 = 1 − ∆𝑐𝑖

3

1

                                                             (12) 

∆c1 možnost rychlého zásahu požárních jednotek 

∆c2 samočinné stabilní hasicí zařízení 

∆c3 samočinné odvětrací zařízení 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. (§ 5 odst. 1) [10] odkazuje při navrhování požárně 

bezpečnostních zařízení na příslušné normativní požadavky. Pro objekty skladů je to již 

několikrát zmiňovaná norma ČSN 73 0845, ve které jsou uvedeny případy, kdy je použití 

požárně bezpečnostních zařízení povinné. Přehled zobrazuje následující tabulka 9 [5]. 

Požadavky na jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení jsou popsány dále. 
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Tabulka 9 Přehled povinného použití požárně bezpečnostních zařízení [5] 

Druh zařízení 

Požární úsek skladu podle 

33.1 a) 3.1 b) 3.1 c) 3.1 d) 

EPS 

a zásah jednotkou 

požární ochrany 

∆c1 

II – VII 

H1 

II – VII 

H1 

II – VII 

H1 

II – VII 

H1 

Samočinné stabilní 

hasicí zařízení 

∆c2 

S > 600 m
2
 

a zároveň 

τe > 150 min 

S > 1200 m
2
 

a zároveň 

τe > 150 min 

S > 2400 m
2
   S > 4000 m

2
 

pro III či IV skupinu 

nebo 

S > 1200 m
2
    S > 2000 m

2
 

pro V či VI skupinu 

nebo 

S > 600 m
2
    S > 1000 m

2
 

pro VII skupinu 

Samočinné 

odvětrací zařízení 

∆c3 

S > 3000 m
2
 pro I až III skupinu 

nebo 

S > 2000 m
2
 pro IV až VII skupinu 

a zároveň 

F0 < 0,035 m
1/2

 bez SSHZ nebo F0 < 0,015 m
1/2

 s SSHZ 

Požární přepážky Pouze doporučené 

 

6.1 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace je trvale provozuschopné zařízení sloužící k co 

nejrychlejší detekci a ohlášení požáru. Detekce je zajištěna hlásiči požáru, které sledují, 

měří a případně i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny, které provázejí vznik 

požáru [13]. Sama o sobě nemá na požár žádný omezující účinek. Jejím přínosem je to, že 

dochází k rychlejšímu předání informace o požáru osobám určeným k zajištění zásahu, 
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případně následuje zahájení dalších operací. Samočinně tak může být zajištěna ochrana 

osob a majetku (např. vyhlášení akustického i optického poplachu a řízení evakuace osob, 

ovládání nouzového osvětlení, ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení, 

uzavření požárních otvorů, zastavení vzduchotechniky a další). Prostřednictvím 

obslužného panelu požární ochrany je zasahujícím hasičům zajištěno zjednodušené 

ovládání ústředny elektrické požární signalizace. 

Hlásiče se volí takové, aby nedocházelo k planým poplachům z důvodu prašnosti 

ve skladu, různých odrazů a odlesků světla nebo v reakci na výfukové plyny 

zakladačových vozíků. Pro sklady jsou z důvodu velkých rozměrů vhodné např. lineární 

hlásiče a nasávací systémy [18]. 

Elektrickou požární signalizací musí být dle tabulky 9 z ČSN 73 0845 vybaveny 

všechny požární úseky skladů podle 3.1 a) až d) s II. až VII. skupinou provozů skladů. 

Vybavením požárního úseku skladu elektrickou požární signalizací je podmíněno 

započítání součinitele ∆c1 pro rychlý zásah jednotek požární ochrany v časovém pásmu H1. 

To znamená, že pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu první 

jednotkou požární ochrany je menší než 7 minut. Součinitel c podle rovnice (12) potom lze 

snížit o hodnotu ∆c1 = 0,2. 

6.2 Samočinné odvětrací zařízení 

Samočinné odvětrací zařízení, též známé pod pojmem zařízení pro odvod kouře a 

tepla, slouží již podle názvu k odvádění zplodin hoření, kouře a tepla mimo požární úsek, 

ve kterém požár vznikl. Tím je dosaženo menšího tepelného namáhání nosných stavebních 

i skladovacích konstrukcí, čímž je na delší dobu zajištěna jejich stabilita a omezeno 

nebezpečí zřícení. Sníženy jsou i přímé a následné škody na zařízení a vybavení objektů 

způsobené horkými plyny, kouřem apod. [2]. Ohrožení osob vyplývá z toxicity a později i 

vysoké teploty kouřové vrstvy, která navíc omezuje viditelnost a může způsobit ztrátu 

orientace při evakuaci. Eliminace úplného zakouření prostoru také prospívá rychlejšímu 

vyhledání ohniska požáru a účinnějšímu hasebnímu zásahu. Odvětrávací zařízení jsou 

s přirozeným odtahem nebo nuceným odtahem pomocí ventilátorů [18]. 

Samočinným odvětracím zařízením musí být dle tabulky 9 povinně vybaveny ty 

požární úseky skladů, jejichž půdorysná plocha přesahuje 3000 m
2
 u skladů s I. až III. 

skupinou provozů, nebo 2000 m
2
 u skladů se IV. až VII. skupinou provozů a zároveň je 
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parametr odvětrání (F0) menší než 0,035 m
1/2

 v požárních úsecích bez samočinného 

stabilního hasicího zařízení nebo menší než 0,015 m
1/2

 v požárních úsecích, které 

samočinným stabilním hasicím zařízením vybaveny jsou. Odvětrání musí být zajištěno 

po dobu minimálně 15 minut. 

U skladů s výškou skladování (hsc) větší než 8,0 m musí být samočinné odvětrací 

zařízení nuceným odvětráním [5]. Hlavní prvky zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 

sestávají z požárního ventilátoru, vzduchotechnického potrubí, kterým se aktivně odsávají 

zplodiny hoření z požadovaného prostoru a vzduchotechnických šachet, kterými je kouř 

odváděn. 

Vliv samočinného odvětracího zařízení ∆c3 v rovnici (12) lze započítat hodnotou 

0,15 pouze tehdy, působí-li na celé ploše posuzovaného požárního úseku, jenž je současně 

vybaven elektrickou požární signalizací či jiným stejně citlivým zařízením, jehož impuls 

odvětrání aktivuje.  

 

6.3 Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Pravděpodobně nejvýznamnějším způsobem ochrany majetku před účinky požáru 

je instalace samočinného stabilního hasicího zařízení, jehož úkolem je detekce požáru a 

zahájení hašení již v jeho počáteční fázi, čímž lze docílit jeho uhašení, potlačení nebo 

uvedení pod kontrolu do chvíle, kdy je jeho likvidace dokončena jinými prostředky [2]. 

Nejrozšířenějším a nejspolehlivějším druhem stabilního hasicího zařízení je 

v současné době tzv. sprinklerové hasicí zařízení [13]. Sprinklerové hlavice jsou 

v chráněném prostoru rozmístěny na rozvodném potrubí, kterým je zajištěna dodávka 

vody. Jsou opatřeny skleněnou či tavnou tepelnou pojistkou, která vlivem zahřátí při 

požáru praskne (roztaví se). Tím dojde k otevření sprinkleru, výstřiku vody a zahájení 

hašení. Díky těmto pojistkám dochází k otevření pouze těch sprinklerů, které se nacházejí 

v blízkosti požáru, ostatní zůstávají zavřené. 

Samočinným stabilním hasicím zařízením musí být dle tabulky 9 vybaveny požární 

úseky skladů v podzemních či nadzemních podlažích vícepodlažních objektů v těch 

případech, je-li jejich půdorysná plocha více než čtyřnásobná oproti hodnotám v 3.1 a) a b) 

a současně je ekvivalentní doba trvání požáru (τe) delší než 150 minut. Pro skladové 

objekty podle 3.1 c) a d) je povinnost vybavení samočinným stabilním hasicím zařízením 
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určena pouze velikostí požárního úseku, a to u více než čtyřnásobku uvedené půdorysné 

plochy se skupinou provozů III a IV, dvojnásobku u skupin V a VI a jednonásobku u VII. 

skupiny provozů skladů. Zásobování vodou musí být pro vysoké nebezpečí skladování 

HHS zajištěno po dobu minimálně 90 minut. 

Z hlediska požární ochrany skladů se řeší použití pouze střešní (stropní) ochrany 

nebo v kombinaci s regálovou ochranou. Pro střešní (stropní) ochranu je omezena 

maximální výška skladování podle způsobu a kategorie skladování, viz tabulka 10. Je-li 

tato výška překročena, nebo je vzdálenost mezi horní plochou skladovaného materiálu a 

střechou (stropem) větší než 4 m, musí se použít i sprinklery regálové. 

Tabulka 10 Maximální výšky skladování pouze pro stropní jištění [6] 

Způsob 

skladování 

Maximální povolená výška skladování [m] 

kategorie I kategorie II kategorie III kategorie IV 

ST1 7,6 7,5 7,2 4,4 

ST2 6,8 6,0 6,0 4,4 

ST3 5,7 5,0 3,2 3,0 

ST4 6,8 6,0 6,0 4,4 

ST5 5,7 5,0 3,2 3,0 

ST6 5,7 5,0 3,2 3,0 

 

Mezi tříštičem střešního (stropního) sprinkleru a horním povrchem skladovaného 

materiálu musí být zajištěn prostor o velikosti minimálně 1 m. Maximální vzdálenost mezi 

sprinklery je dle normy ČSN EN 12845 3,7 m, od stěny potom polovina této vzdálenosti. 

Minimální vzdálenost nesmí být menší než 2 m, aby nedocházelo ke vzájemnému smáčení, 

což ovšem neplatí v případech, kdy jsou použity krycí plechy nebo jiné stavební prvky 

omezující výstřik. Výjimkou jsou rovněž regálové sprinklery, jejichž umístění je zobrazeno 

na obrázcích 16, 17 a 18.  
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6.3.1 Regálové sprinklery 

Dvouřadé regály se chrání sprinklery rozmístěnými v podélných mezerách, nejlépe 

v průsečíku s mezerami příčnými (obr. 16 a 17). Těmito mezerami se může požár rychle 

šířit a u větších skladovacích výšek zde vzniká intenzivní komínový efekt, který odvádí 

kouř směrem ke stropu, čímž dojde k aktivaci sprinklerů a následnému průniku vody 

k ohnisku požáru. Podélné mezery mezi skladovanými materiály musí být dodrženy 

nejméně 0,15 m, vzdálenost mezi horní plochou materiálu a sprinklerem taktéž 0,15 m. 

Maximální svislá vzdálenost od podlahy k nejnižší úrovni regálových sprinklerů nesmí 

přesáhnout 3,5 m nebo 2 vrstvy, rozhodující je nižší hodnota.  

U skladování tříd nebezpečí HHS 1 a HHS 2 se regálové sprinklery umisťují 

v podélné mezeře s každou druhou příčnou mezerou, šachovnicově vzhledem k další vyšší 

řadě (viz obr. 16). Vodorovná vzdálenost mezi sprinklery nesmí být větší než 3,75 m. 

Součin vodorovné a svislé vzdálenosti mezi sprinklery nesmí být větší než 9,8 m
2
. 

 

Obrázek 16 Umístění regálových sprinklerů - kategorie I nebo II [6] 
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U skladování tříd nebezpečí HHS 3 a HHS 4 se regálové sprinklery umisťují 

v podélné mezeře s každou příčnou mezerou (viz obr. 17). Vodorovná vzdálenost mezi 

sprinklery nesmí být větší než 1,9 m a součin vodorovné a svislé vzdálenosti mezi 

sprinklery nesmí být větší než 4,9 m
2
. 

 

Obrázek 17 Umístění regálových sprinklerů - kategorie III nebo IV [6] 

Počet řad na jedné regálové úrovni se stanoví podle celkové šířky regálu. Na jednu 

regálovou úroveň se instaluje jedna řada sprinklerů na každých 3,2 m šířky. Při skladování 

druhu ST5 a ST6 (viz 3.6), tedy s plnými či laťovými policemi, se sprinklery musí umístit 

nad každou polici tak, aby svislá vzdálenost mezi řadami nepřesáhla 3,5 m. Jednotlivé řady 

musí být umístěny ve středu nad policemi. Dvojité řady se umisťují ve stejné vzdálenosti 

od nejbližšího okraje police. Vzdálenosti mezi sprinklery jsou zobrazeny na obrázku 18. 
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Obrázek 18 Umístění regálových sprinklerů při skladování typu ST5 a ST6 [6] 

 

Obrázek 19 Potrubní rozvody pro regálové sklady [17] 
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Při použití regálových sprinklerů vzniká při neopatrné manipulaci se skladovaným 

materiálem nebezpečí jejich poškození a vzniku vodovodních škod. Z tohoto hlediska je 

vhodné regály vybavit paletovými zarážkami (viz obrázek 20). 

 

Obrázek 20 Paletové zarážky [17] 

 

Vliv samočinného stabilního hasicího zařízení ∆c2 v rovnici (12) lze započítat 

hodnotou 0,3 v případě, že působí na celé ploše požárního úseku kromě ploch bez 

požárního rizika. U doplňkových hasicích zařízení, která se mohou užít pouze v provozech 

skladu skupiny I až IV, je hodnota ∆c2 snížena na hodnotu 0,2. V případě jiných než 

vodních stabilních hasicích zařízení (mlhových, sprejových, pěnových, plynových, 

práškových či aerosolových) je doporučována instalace ve skladech do výšky maximálně 

5 m se skupinou provozu skladu I až IV. Jejich účinnost ovšem musí být stejná jako 

u sprinklerových zařízení a vliv ∆c2 v rovnici (12) je započítán hodnotou 0,2 pro skupiny 

V až VII a 0,3 u skupin I až IV. 

V některých případech lze stabilní hasicí zařízení nahradit permanentní inertní 

atmosférou s trvalým omezením kyslíku v závislosti na vlastnostech materiálů pod 13 až 

16 %. Nedostatek kyslíku zabraňuje vzniku a rozšíření požáru. Toho lze ovšem využít 

pouze v uzavřených prostorech s omezeným výskytem osob. Vliv permanentní inertní 

atmosféry lze v rovnici započítat hodnotou ∆c2 = 0,2. 
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6.4 Americká a evropská návrhová filosofie 

Sprinklerová ochrana je již od svého vzniku na konci 18. století v neustálém vývoji. 

Mezníkem ve vývoji sprinklerové ochrany skladů jsou 70. léta 20. stol. V roce 1967 

postavila americká pojišťovna Factory Mutual Insurance Company (dnes známá jako FM 

Global) obrovskou zkušební laboratoř v Bostonu, ve které provádí ohňové zkoušky 

v reálném měřítku, díky nimž lze stanovit objektivní návrhové požadavky pro navrhování 

sprinklerové ochrany. Se snahou dosažení maximální účinnosti s co nejmenšími náklady 

vznikaly nové typy skladových sprinklerů, u nichž se začala používat nově vyvinutá 

tepelná pojistka s označením QR (quick response – rychlá odezva), která je mnohem 

citlivější na teplo. 

6.4.1 Evropská filosofie 

Evropský přístup k zajištění požární ochrany sprinklery spočívá na návrhových 

požadavcích uvedených v harmonizované normě ČSN EN 12 845 Sprinklerová zařízení - 

navrhování, instalace a montáž. Je založen na zvyšování intenzity dodávky vody ve vazbě 

na výšku skladování, druh skladovaného materiálu a také způsob skladování. S rostoucím 

nebezpečím a výškou skladování je tak požadována intenzita dodávky od 7,5 do 30 

mm/min s dobou činnosti minimálně 90 minut [6]. Norma pro ochranu skladů uvažuje 

pouze sprinklery s K-faktorem 80 (při intenzitě dodávky do 10 mm/min) a 115. Všechny 

tyto hodnoty jsou od zavedení normy v roce 2004 konstantní a do současnosti nedošlo 

k jejich úpravě. Nové typy sprinklerů, vyvinuté v USA, v evropských normách nenajdeme, 

přestože se zde používají. V příloze L ČSN EN 12 845 jsou pouze zmíněny 

s předpokladem uvedení v příštím vydání normy. Základní návrhové požadavky jsou 

obsaženy pouze v normě pojistitelů CEA 4001, která je s ČSN EN 12 845 kromě některých 

kapitol totožná. 

6.4.2 Americká filosofie 

Provádění ohňových zkoušek umožňuje USA značný pokrok v oblasti sprinklerové 

ochrany. Podle výsledků zkoušek jsou upravovány návrhové požadavky, které procházejí 

revizemi minimálně jednou za tři až pět let [23]. Postupným vývojem a zkouškami se 

přišlo na to, že účinného uhašení požárů ve skladech lze dosáhnout pouze zásahem v jeho 

počáteční rozvojové fázi. Intenzita dodávky vody již není podstatná, důležitější je větší K-
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faktor, zajišťující vznik kapek o velkém průměru, které jsou schopny proniknout 

stoupajícími plameny a proudem spalin, orientace sprinkleru a rychlejší tepelná odezva, 

díky níž je požár, jenž je třeba uvést pod kontrolu, menší. Na trh se tak dostaly účinnější 

sprinklery s K-faktorem 160 až 360. V roce 2010 dochází v návrhových dokumentech FM 

ke sjednocení dosavadních tří skupin sprinklerů pro ochranu skladů (NFPA je zatím stále 

rozlišuje: CMDA – Control Mode Demand/Area, CMSA – Control Mode Specific 

Application a SM – Suppression Mode) do jediné skupiny s označením „skladové 

sprinklery“. Společně s úpravou kategorizace nebezpečí tak dochází k podstatnému 

zjednodušení v navrhování sprinklerové ochrany skladů parametrickým způsobem, kdy 

jsou všechny hodnoty převedeny do tabulek, což poskytuje jednodušší a přehledný návrh 

za dodržení podmínek, pro které norma platí (sklady o ploše větší než 20 m
2
, minimální 

šířka uliček 2,4 m, s výškou skladování vyšší než 1,5 m pro IV. třídu nebezpečí a plasty a 

3 m pro I. – III. třídu nebezpečí [8]). Tabulky jsou při revizích upravovány podle výsledků 

aktuálních testů. Pro skladové sprinklery jsou na základě ohňových zkoušek stanoveny 

návrhové požadavky vycházející z minimálního tlaku před sprinklerem a počtu sprinklerů 

v závislosti na tepelné odezvě, výšce stropu, velikosti sprinkleru, druhu soustavy, 

instalační poloze sprinkleru a druhu skladování [14]. 

6.4.3 Systém ESFR 

Skladové sprinklery byly postupně vyvíjeny v USA, první sprinkler ESFR schválila 

americká pojišťovna Factory Mutual Insurance Company (FM Global) v roce 1988 [14]. 

Systém je založen na principu pouze stropního jištění vysokoregálových skladů. To je 

ovšem podmíněno důsledným návrhem podle dokumentů NFPA 13 nebo FM s množstvím 

podmínek (sklonem střech, vzdáleností konstrukcí a dalších překážek v blízkosti hlavic 

atd.), které se musí pro zajištění maximální účinnosti dodržet, protože i malé odchylky od 

návrhu by znamenaly, že tento systém nebude fungovat. V mnoha případech je dodržení 

těchto podmínek nemožné. 

Přínosem ovšem je, že odpadá regálové jištění, což zajišťuje vysokou flexibilitu 

skladu v souladu s požadavky nájemců. Sprinklery jsou charakteristické větší velikostí, 

rychlou odezvou, velkým průtokem a velkým průměrem kapek, které musí mít dostatečnou 

kinetickou energii, aby byly schopné proniknout k ohnisku požáru proudem zplodin hoření 

[14]. Na obr. 21 je srovnána velikost sprinkleru ESFR a sprejového sprinkleru. 
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Obrázek 21 Srovnáni velikosti sprinkleru ESFR a sprejového sprinkleru [14] 

6.5 Požární přepážky 

K omezení rozšíření požáru na celý požární úsek jsou navíc podle normy 

ČSN 73 0845 doporučeny požární přepážky. Ty musí být z nehořlavého materiálu 

konstrukce DP1 s požární odolností minimálně 15 minut (30 minut pro skupiny provozů 

skladů VI a VII). 

Aby byly požární přepážky považovány za technická zařízení omezující rozšíření 

požáru, musí splňovat požadavky na maximální vzdálenosti. Každý regál musí být 

požárními přepážkami rozdělen příčně, vodorovně a podélně po celé své délce a hloubce. 

Vzdálenost příčných přepážek nesmí přesáhnout 4,5 m u skupiny provozu skladu VI a VII, 

6 m u V. skupiny provozu a 9 m u ostatních skupin. Vodorovné požární přepážky mezi 

sebou nesmí mít větší výškový rozdíl než 3 m u skupin provozů skladů V až VII, nebo 4,5 

m v ostatních případech. Podélné přepážky se používají u regálů obsluhovaných ze dvou 

protilehlých stran o celkové hloubce větší než 4 m, přičemž vzdálenost mezi rovnoběžnými 

regály je menší než 2 m.  

U skladů s jiným než regálovým způsobem skladování se požárními přepážkami 

musí rozdělit alespoň půdorysná plocha, na které je materiál skladován, a to na úseky 

nepřesahující 50 m
2
. Výška těchto přepážek by měla být minimálně 3 m nad nejvyšším 

odhořívajícím povrchem, aby sdílením tepla nedošlo ke vznícení sousedních skladovaných 

materiálů.  



 

40 

 

7 Součinnost požárně bezpečnostních zařízení 

 Zajištění účinnosti aktivních požárně bezpečnostních zařízení je podmíněno jejich 

vzájemnou logickou a funkční návazností, návazností na technická a technologická 

zařízení objektů, časovým pásmem a podmínkami zásahu jednotek požární ochrany, 

návazností na pasivní zajištění objektu, zejména z hlediska dispozičního řešení únikových 

cest. Funkčnost těchto zařízení je podmíněna optimálním projektovým řešením, odborně 

provedenou montáží, včetně ověření provozuschopnosti, průběžnou údržbou a kontrolou 

činnosti zařízení [2]. 

Na zajištění součinnosti odkazuje také vyhláška č. 246/2001 Sb. (§ 5 odst. 2): 

„V případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních 

zařízení musí být projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority (např. 

pořadí a způsob uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom 

zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.“ [11] 

Základním prvkem aktivních požárně bezpečnostních zařízení je systém elektrické 

požární signalizace, jejíž ústředna může být po detekci požáru z hlásičů naprogramována 

k provedení mnoha různých úkolů. Detekce je možná i jinak, např. stabilním hasicím 

zařízením, zařízením pro odvod kouře a tepla, kamerovým systémem a mnoha dalšími, 

ovšem elektrická požární signalizace je právě díky možnosti zajištění další kroků 

považována za nejvhodnější. Následují činnosti uvedené např. v 6.1. Díky naprogramování 

a automatickému spouštění je navíc omezena možnost lidské chyby, která by mohla 

požadovanou součinnost požárně bezpečnostních zařízení narušit. 

Součinnost se musí řešit především u zařízení, které by se svou funkcí mohly 

navzájem negativně ovlivňovat. Typickým příkladem je současné užití stabilního hasicího 

zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla, jejichž účinnost se nesmí vzájemně rušit ani 

snižovat. Nejdříve je třeba určit prioritu v zahájení činnosti. Např. u skladů, které jsou 

charakteristické vyšším požárním zatížením s menším počtem osob, bude mít přednost 

aktivace SHZ. Dalším krokem je řešení koordinace, která představuje smysluplné 

nastavení časové posloupnosti uvádění jednotlivých zařízení do činnosti. Naposledy je 

třeba posoudit vzájemné interakce mezi požárně bezpečnostními zařízeními s cílem 

zamezit vzájemnému negativnímu ovlivnění jejich činností [15]. 

Specifické požadavky na součinnost vyplývají z použití systému ESFR. Zde se 

zásadně doporučuje ruční ovládání pro odvod tepla a kouře. Nepřipouští se ovládání 
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elektrickou požární signalizací prostřednictvím kouřových nebo teplotních hlásičů. 

U odvětrání je samočinné ovládání odvětrávacích klapek možné pouze tehdy, jsou-li 

opatřeny tepelnou pojistkou s otevírací teplotou 182 °C a standardní odezvou [7]. Jinak by 

změnou pohybu kouře mohlo dojít k otevření většího množství sprinklerů v místech mimo 

zónu hoření a tím k rychlejšímu vyčerpání navržené zásoby vody. Rovněž použití 

kouřových zábran je ve spojení se systémem ESFR vyloučeno. 

Při navrhování skladů, ale i jiných objektů, nejde jen o to navrhnout požárně 

bezpečnostní zařízení jako taková. Především se musí řešit jejich funkčnost, součinnost a 

provozuschopnost. Ty se prokazují dokladem o montáži, funkční zkoušce, pravidelných 

kontrolách, odborných opravách a údržbě. Projektované vlastnosti a logické návaznosti 

jednotlivých aktivních požárně bezpečnostních zařízení musí být před uvedením stavby do 

užívání vždy ověřeny zkouškou [1].  
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8 Vyhodnocení aktuálních předpisů 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem měl možnost pracovat s různými návrhovými 

dokumenty. Osobně se mi ovšem nejlépe pracovalo s předpisy FM [7], [8], které jsou 

revizí z roku 2010 pozměněny pro způsob navrhování parametrickým způsobem podle 

tabulek, což návrh sprinklerové ochrany podstatně zjednodušuje. Navíc jsou americké 

předpisy aktualizovány každé 3 roky, aby reflektovaly současný stav vývoje a obsahovaly 

výsledky aktuálních zkoušek. 

Oproti tomu evropská norma ČSN EN 12 845 [6] zůstává od svého posledního 

vydání v říjnu 2009 nezměněna. Příloha L, týkající se speciálních technických řešení, tedy 

účinnějších sprinklerů např. typu ESFR pro ochranu skladů, uvádí údaj, že se zahrnutí této 

problematiky do normy předpokládá v příštích vydáních. A to již od prvního vydání 

v červnu 2004. To se zatím bohužel nepodařilo, takže při projektování těchto zařízení je 

nutné postupovat podle jiných předpisů. Jedním z nich jsou technické podmínky CEA 

4001 [28], které jsou svou strukturou a obsahem téměř totožné s ČSN EN 12 845, ovšem 

v některých částech jsou o něco dále. Obsahují tedy základní informace a návrhové 

požadavky na spinklery ESFR, které by, dle mého názoru, mohly být ve stejném znění do 

evropské normy doplněny.  

Za zvážení stojí možnost inspirace ve struktuře předpisů FM. Ta sestává z hlavního 

předpisu FM 2-0 [7], který obsahuje obecné návrhové požadavky na sprinklerovou 

ochranu, a předpisu FM 8-9 [8] obsahujícího informace k ochraně skladů. Podobně jsou 

uvedeny specifické požadavky na sklady v ČSN 73 0845 v návaznosti na ČSN 73 0804 

s požadavky na požární bezpečnost výrobních objektů, ke kterým se sklady řadí. 

Na základě propojenosti těchto návrhových dokumentů bych zvážil přínos možného 

vytvoření nové evropské normy, týkající se specifických ustanovení v oblasti sprinklerové 

ochrany skladů, s návazností na ČSN EN 12 845, která by mohla být od těchto informací 

„odlehčena“. Tato nová norma by mohla být založena na principu jednoduššího 

parametrického navrhování s podobností na předpisy FM. Pro zajištění následných revizí 

by nejspíš bylo potřeba výstavby evropské zkušební laboratoře k provádění vlastních 

velkorozměrových zkoušek nebo přijímání výsledků zkoušek prováděných v USA. Tím by 

se mohl evropský trh rozšířit o nové druhy účinnějších skladových sprinklerů, které by 

po zahrnutí do norem a předpisů mohly být označovány značkou CE, značící splnění 

legislativních požadavků EU.  
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Obsah nové normy pro sprinklerovou ochranu skladů by mohly tvořit tyto body: 

- současná klasifikace skladovaného materiálu do kategorií nebezpečí podle 

materiálového součinitele a skladového uspořádání 

- požadavky na mezní výšku skladování, výšku stropu a vzdálenost mezi 

skladovaným materiálem podle způsobu skladování 

- určení nutnosti použití regálových sprinklerů 

- požadavky na sprinklery, konkrétně K-faktor, otevírací teplotu, tepelnou odezvu, 

polohu, vzájemné vzdálenosti, minimální tlak před sprinklerem 

- případně i uvedení specifických požadavků na součinnost s ostatními požárně 

bezpečnostními zařízeními. 

Ostatní všeobecné požadavky na zásobování vodou, druh soustavy, dobu činnosti, 

čerpadla, potrubní rozvody, armatury, poplachy a poplachová zařízení, tabulky, přejímku a 

údržbu by obsahovala stávající ČSN EN 12 845.  

Méně rozsáhlou variantou je vypracování zvláštní přílohy pro sprinklerovou 

ochranu skladů, kterou by se současná ČSN EN 12 845 [6] pouze doplnila.  
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9 Závěr 

Důležitost zajištění požární bezpečnosti ve skladech plyne z vysokého požárního 

zatížení, které se v těchto prostorech nachází. Případným požárem pak není ohroženo 

pouze skladované zboží, ale také stabilita budovy, životy osob a životní prostředí. Prioritou 

se tedy stává snížení účinků působení a následků požáru. Způsoby zajištění požární 

ochrany skladů se zabývá tato bakalářská práce. 

Každý sklad je charakteristický svou velikostí, dělením do požárních úseků, 

zařazením do skupiny provozů, mezními výškami skladování, výpočtem požárního a 

ekonomického rizika, způsobem skladování a třídou nebezpečí skladovaných výrobků. 

Tím vším se zabývá první část této práce.  

Následuje statistické zhodnocení požárovosti skladů za období posledních pěti let 

(2010 – 2014), zahrnující počet požárů ve skladových objektech, výše přímých škod i 

uchráněných hodnot, údaje o počtech zraněných a usmrcených osob a také nejčastějších 

příčin vzniku požárů. Pozornost je věnována také vývoji norem určených k projektování 

skladů a změnám ve způsobu ochrany skladů požárně bezpečnostními zařízeními s 

podrobnějším zaměřením na sprinklerovou ochranu skladů v novodobé historii 

Samostatná část práce, týkající se vybavování skladů požárně bezpečnostními 

zařízeními, řeší specifické požadavky na konkrétní zařízení, jako jsou elektrická požární 

signalizace, samočinné odvětrací zařízení a samočinné stabilní hasicí zařízení. U stabilních 

hasicích zařízení jsou upřesněny požadavky odlišné americké a evropské návrhové 

filosofie. V případě současného použití dvou a více požárně bezpečnostních zařízení je 

navíc potřeba věnovat pozornost řešení jejich součinnosti, aby se zamezilo vzájemnému 

negativnímu ovlivňování. 

V závěru práce uvádím vyhodnocení aktuálních předpisů a návrh možných inovací 

či doplnění stávajících norem, které by mohly vést k jejich zpřehlednění a zjednodušení. 

Zde vyvstává otázka, kdy a jestli se v českých a evropských předpisech projeví odlišná 

návrhová filozofie účinnějších skladových sprinklerů, které jsou výsledkem vývoje a 

zkoušek probíhajících v USA. A kam asi bude směřovat další vývoj v požární ochraně 

tohoto specifického nebezpečí? 
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