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Anotácia 

Diplomová práca hodnotí požiarne riziko historických stavieb. Popisuje základné požiadavky 

pre posudzovanie historických objektov, ktoré sú zhrnuté v norme ČSN 73 0834 – Zmeny 

stavieb. S využitím metód požiarneho inžinierstva navrhuje zavedenie ekonomickej hodnoty 

do požiarneho rizika. Stanoví požiadavky na vybavenie objektu aktívnymi protipožiarnymi 

zariadeniami.  
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Summary 

Thesis deals with an assesment of the complex fire protection in cultural heritage buildings. It 

describes the basic requirements for the evaluation of historical objects, which are given in 

the ČSN 73 0834 – Constructional Variations Standart. With fire safety engineering methods 

suggests more detailed assessmnent of the fire risks, aimed to financial and economic value. 

It specifies requirements for installing active fire systems in the most valuable sections of 

these buildings. 
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Historic buildings, fire protection stategy, fire risk assessment, economic and historic value, 

active fire protection measures, fire safety engineering  
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Úvod 

Kódex noriem požiarnej bezpečnosti stavieb v Českej a Slovenskej republike 

je postavený na kategorizácií stavebných objektov. Na základe obdobných 

charakteristických znakov sa využíva normových postupov, ktoré umožňujú používať 

obecné a opakovateľné normové pravidlá. Historické objekty sú v tomto systéme 

zaradané pod normu ČSN 73 0834 – Požiarna bezpečnosť stavieb -  Zmeny stavieb, 

v rámci ktorej sú v prílohe B ustanovené osobitné požiadavky pri ich projekčnom 

návrhu. Problémom úrovne protipožiarneho zabezpečenia kultúrnych pamiatok je, 

že  technické požiadavky sú uplatňované až pri rozsiahlej rekonštrukcií objektu.  

V prípade historických objektov, predovšetkým v národných kultúrnych 

pamiatak, je nutné sa nad požiarnou ochranou zamyslieť v širšom ponímaní ako je tomu 

pri stavbách klasických. Dôvodom je skutočnosť, že kultúrne pamiatky môžu byť z 

hľadiska svojho dispozičného, materiálového alebo prevádzkového charakteru zásadné 

odlišné od budov, s ktorými sa projektant pravidelne stretáva. Preto sa k ním musí 

pristupovať individuálne. Navyše vzhľadom k ich historickej hodnote sú úpravy podľa 

požiadaviek projekčných noriem požiarnej bezpečnosti stavieb až nereálne. Trendom 

posledných rokov je využitie metód požiarneho inžinierstva. Pre hodnotenie zvlášť 

špecifických stavieb sa využívajú požiarne inžinierske postupy s cieľom optimálneho a 

efektívneho riešenia z pohľadu požiarnej ochrany. 

Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť úroveň požiarne bezpečnostného 

riešenia pre objekty zámkov a kaštieľov. V práci som sa zameral na komplexný prístup 

k požiarnej ochrane historických objektov zhrnutých do stratégie požiarnej ochrany. 

Významnú časť tvorí špecifikácia požiarnych rizík jedinečných priestorov a pôvodného 

vybavenia kultúrnych pamiatok prostredníctvom vplyvu majetkovej chránenej hodnoty 

do klasického požiarneho a ekonomického rizika. Následne sú odôvodnené individuálne 

požiadavky na inštaláciu aktívnych protipožiarnych zariadení. 

  



 

2 

 

Rešerše literatúry 

Diplomová práca hodnotí projekčné požiadavky na aktívnu a pasívnu požiarnu 

bezpečnosť historických objektov zámkov a kaštieľov. Rozoberá možné spôsoby 

špecifikácie požiarneho a ekonomického rizika v jedinečných  priestoroch kultúrnych 

pamiatok. Cieľom rešeršie je súhrn literatúry a iných zdrojov, ktoré majú vzťah k náplni 

diplomovej práce. 

Pre správnu orientáciu v danej problematike bolo prvou úlohou zosumarizovať 

legislatívne dokumenty týkajúce sa ochrany kultúrnych pamiatok. Primárnymi 

predpismi sú národné zákony [16], [17] a definujú, ktoré skupiny budov sú pod 

pamiatkovou ochranou. Jednou z foriem pamiatkovej ochrany je obnova alebo 

rekonštrukcia. Pri aplikovaní špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti 

historických objektov je ťažiskom dokumentom norma ČSN 73 0834 – Zmeny 

stavieb [9].  

Vysoký počet rozsiahlych požiarov vo významných kultúrnych pamiatkach 

po celom svete na konci 20. storočia viedol k vydaniu národnych predpisov. Zaoberajú 

sa komplexným riešením stratégie požiarnej ochrany historických objektov, ako 

napríklad TAN (Technical advice notes) zo Škótska [32] alebo americká norma NFPA 

914 – Recommended Practice for Fire Protection in Historic Structures[33]. Dokumenty 

predstavujú súbor doporučení a odborných informacií k zásadam managementu 

požiarnej ochrany. Medzinárodnou spoluprácou v rámci projektu COST Action 

C17:Built Heritage:Fire Loss to Historic Buildings vznikli ďalšie výskumne práce, 

predovšetkým zo Škandinávie [35], [36], [37], ktoré príkladmi z praxe poukázali na 

možnosti a technické prevedie požiarne bezpečnostných zariadení v priestoroch 

kultúrnych pamiatok.  

Veľkú záslahu na úrovni požiarnej ochrany pamiatkových objektov v rámci 

Českej republiky má dlhoročná práca pána prof. Ing. Jiřiho Zelingera DrSc., 

Technológia ochrany kulturního dědictví před požáry [22], ktorá podrobným spôsobom 

sumarizuje možnosti vybavenia objektu aktívnymi protipožiarnymi zariadeniami. 

Pokračovaním jeho práce je certifikovaná Metodika –Požární ochrana památkových 

objektů [19] z roku 2015, ktorá predstavuje hlavný zdroj použitej literatúry 

v diplomovej práci. 
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Projekčné požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb vychádzajú z hodnoty 

požiarneho rizika posudzovaného požiarneho úseku.  Na publikáciach od pána Ing. 

Vladimíra Reichla DrSc. – Stanovení požadavků na stavební konstrukce z hlediska 

požární bezpečnosti [29] a súbor štyroch zväzkov – Navrhovaní požární bezpečnosti 

staveb [27], [28] je postavený novodobý systém požiarnej bezpečnosti stavieb a práve 

ony mi pomohli k pochopeniu funkcie požiarneho rizika a jeho ovplyvňujúcich 

činiteľov v širšom slova zmysle. Pri hodnotení požiarnych rizík histockých stavieb 

je okrem ochrany života a majetku nutne zahrnúť hodnotu chránenej hnuteľnej alebo 

nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Doposiaľ nie je tento dôležitý faktor v požiarnom 

predpise zavedený. 

Výsledky rešeršie 

Česká a Slovenská republika v súčasnosti nemá právny predpis, ktorý by priamo 

riešil požiarnu ochranu historických objektov a kultúrnych pamiatok. Požiadavky 

plynúce z ČSN 73 0834 – Zmeny stavieb, predošetkým v bode B4 – Prílohy B, 

sú stanovené príliš všeobecne a pre projektantov problematické. Návrhom diplomovej 

práce je zavedenie ekonomického faktora do jestvujúceho požiarneho rizika s využitím 

princípov metód požiarneho inžinierstva, ktoré posudzujú stavbu odlišným postupom 

od postupu normového. 
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1 Legislatíva ochrany pamiatok pred požiarmi 

Kultúrne pamiatky sú nositeľom jedinečnej hodnoty minulosti a predstavujú 

dominantnú súčasť kultúrneho dedičstva štátu. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať 

kultúrne dedičstvo a nikto ho nesmie poškodzovať nad mieru stanovenou zákonom
1
. 

Takýmto zákonom v rámci krajín Českej a Slovenskej republiky je zákon o ochrane 

pamiatkového fondu, resp. o státnej památkovej péči [16], [17]. Nasledujúci text 

obsahuje spoločnú charakteristiku rozdelenia kultúrnych pamiatok z oboch zákonov. 

Kultúrna pamiatka predstavuje  hmotný odraz rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý 

je z dôvodu svojej vysokej pamiatkovej hodnoty vyhlásený za kultúrnu pamiatku 

a zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Tvoria ho: 

 nehnuteľné pamiatky; 

 hnuteľné pamiatky – mobialiárne fondy; 

 národné kultúrne pamiatky; 

 pamiatkovo chránené územia; 

 archeologické nálezy. 

Zapísaná pamiatka môže mať hnuteľný (výtvarné umelecké diela výstavné 

predmety, hudobné pamiatky, archeologické nálezy)  alebo nehnuteľný charakter 

(stavby alebo ich pozostatky). Presná definícia zo zákona znie [17]: 

„Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná a nehnuteľná vec 

pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku.“ 

Národné kultúrne pamiatky sú pamiatky, ktoré tvoria najvýznamnejšiu súčasť 

kultúrneho bohatstva národa, prehlasuje ich vláda nariadením a stanoví podmienky 

ochrany [16]. 

Kultúrne pamiatky sa vyskytujú samostatne alebo sa môžu vyskytovať vo väčších 

urbanistických a historických celkoch. Tieto celky, nazývané pamiatkové územia, 

sú predmetom tzv. územnej pamiatkovej ochrany. Nechránia sa len konkrétne pamiatky, 

ale celé územie. Pod pamiatkovú ochranu spadajú všetky nehnuteľnosti, ktoré 

sa na pamiatkovom území nachádzajú. Zákon ich delí na pamiatkové rezervácie 

a pamiatkové zóny. 

                                                 
1
 Ústava Slovenskej a Českej republiky 
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Pamiatkové rezervácie sú územia s významnou koncentráciou kultúrnych 

pamiatok, ktoré vyhlasuje vláda nariadením. Naopak, pamiatkové zóny predstavujú 

územia s menšou hustotou kultúrnych pamiatok, čiže s menším významom ako 

pamiatkové rezervácie. Stále však ide o územie, ktoré je pod pamiatkovou ochranou. 

Dôležitým pojmom z pohľadu požiarnej ochrany je ochrana pamiatkového 

fondu [17]: 

„Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných 

na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, 

využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.“ 

Ochrana pamiatkového fondu sa dá rozdeliť na základnú ochranu, ktorej účelom 

je nezhoršovať stav kultúrnych pamiatok a obnovu kultúrnych pamiatok, resp. úpravu 

nehnuteľností v pamiatkovom území. Okrem toho [17]: 

„Obnova kultúrnej pamiatky je súbor špecializovaných a odborných činností, 

ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia 

kultúrnej pamiatky alebo jej časti.“ 

Obnova pamiatky možno nahradiť pojmy ako oprava alebo rekonštrukcia. Vždy 

sa jedná o zlepšenie stavebno-technického stavu. V praxi ide o výmenu okien, obnovu 

fasády, výmenu strechy alebo zmenu vnútornej dispozície. Medzi tieto zásahy možno 

zaradiť aj technické opatrenia z pohľadu požiarnej ochrany, predovšetkým rozdelenie 

stavby do požiarnych úsekov, návrh požiarne bezpečnostných zariadení či zariadení pre 

protipožiarny zásah. 

 Vlastníctvo 1.1

Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný vykonávať základnú ochranu kultúrnej 

pamiatky [17]. Medzi tieto činnosti patria aj opatrenia ochrany pred ohňom, ktoré 

sa musia zahrnúť pri obnove alebo rekonštrukcií objektu. 
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Jedným z dôvodov stagnácie obnovy kultúrnych pamiatok môže byť i vlastnícka 

forma. V priebehu posledných dvadsiatich rokov v oboch krajinách prechádza 

reštrukturalizáciou, kde z majoritného vlastníka štátu sa presunula časť pamiatok 

buď do rúk samospráv, súkromného vlastníctva šlachtických rodov alebo ich odkúpili 

podnikatelia. 

V mnohých prípadoch vlastníci a správcovia nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

realizujú len nevyhnutné asanačné práce, aby predišli k totálnemu znehodnoteniu. 

Nedostatok prostriedkov sa veľmi negatívne podpisuje na ich stave a taktiež prípadných 

investicií do zabezpečenia objektu z pohľadu požiarnej ochrany. 

 Dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok 1.2

Vlastník kultúrnej pamiatky na územi Českej republiky môže získať dotáciu 

z programu Integrovaný systém ochrany hnuteľného kulturného dedičstva
2
 

na zabezpečovacie systémy, tzn. elektrickú požiarnu signalizáciu, elektrickú 

zabezpečovaciu signalizáciu alebo stabilné hasiace zariadenie.  

Ďalej sa pamiatkové objekty vybavujú požiarnymi systémami pri rozsiahlych 

rekonštrukciách, ktoré sa financujú z európskych dotačných programov
3
. U celkových 

rekonštrukcií je výhodou, že sa spracováva v rámci projektu požiarne bezpečnostné 

riešenie, a tým je požiarna ochrana pamiatkoveho objektu riešená komplexne. Objekty 

                                                 
2
 Dotačný výberový program ISO A v období 2016 -2020, ktorý má v kompetencií Ministerstvo kultúry 

3
 Integrovaný operačný program, v súčasnosti je využívaný Integrovaný regionálny operačný program 

v období 201-2020, ktoré riadiacim orgánom je Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR 
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Obr. 1 – Vlastnícko kultúrnych pamiatok na Slovensku – roky podľa [44] 
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nie sú vybavené len aktívnymi protipožiarnymi zariadeniami ako je to u programu 

ISO A. Prostriedky investičnej povahy môžu byť poskytnuté pre zabezpečenie 

hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok [19]: 

  vo vlastníctveČeskej republiky do 90 % nákladov, 

  vo vlastníctve krajov, obcí, cirkví a ďalších subjektov do 50 % výšky 

nákladov. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ponúka vlastníkom kultúrnych 

pamiatok dotačný program, kde môžu získať finančné prostriedky pre obnovu 

a zlepšenie ochrany svojho majetku
4
.   

 Zhrnutie 1.3

Nie všetky objekty postavené v minulosti sú z hľadiska svojej pamiatkovej 

hodnoty považované za kultúrne pamiatky. Primárnym kritériom je, aby posudzovaný 

objekt bol zaevidovaný ako súčasť pamiatkového fondu. Týmto zaradením vzniká 

povinnosť o ochrane pamiatkového fondu, ktorá sa delí na základnu ochranu a obnovu 

pamiatku. Obnovou pamiatky sa rozumie čiastočná alebo úplna rekonštrukcia objektu, 

v rámci ktorej sú uplatňované požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb 

s prihliadnutím na špecifika pre historické objekty. 

  

                                                 
4
 Program obnovme si svoj dom 2017 v kompetencií Ministerstva kultúry SR 
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2 Rozdelenie historických stavieb  

Z pohľadu požiarnej ochrany doposiaľ neexistuje všeobecne uznávaná klasifikácia 

historických objektov, z dôvodu ich výraznej odlišnosti v každej krajine. V diplomovej 

práci sú tieto objekty rozdelené do štyroch skupín, podľa spôsobu užívania. V prvom 

rade je potrebné si rozdeliť historické objekty, ktoré: 

1. nie sú kultúrnymi pamiatkami, ale sú to objekty väčšinou z obdobia polovice 

20. storočia a mladšie alebo; 

2. sú zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok. 

Do prvej kategórie, patria objekty, ktoré nie je možné považovať historické 

z hľadiska ich veku, ale len z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Pretože boli projektované 

pred nadobudnutím platnosti kmeňovej normy pre nevýrobné objekty [1]
5
. Tieto objekty 

nevyhovujú dnešným požiadavkám požiarnej bezpečnosti a k “náprave“ dochádza len 

v prípade ich rozsiahlejšej rekonštrukcií. Pri vynaložení vyšších finančných nákladov je 

možné stavby prestavať v súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti pre novostavby. 

Špecifikom kultúrnych pamiatok je ich pamiatková hodnota. 

 Spôsoby užívania zámockých historických objektov 2.1

Hodnoty pamiatkovej historickej architektúry sa vplyvom nových spoločenských 

trendov menia, a tým dochádza aj k zmene užívania objektu alebo prevádzky. 

V súčasnosti mnoho historických stavieb mení spôsob svojho využitia, napr. ako múzea, 

kultúrne inštitúcie, hotely, administratívne budovy či školy. Spôsobom užívania objektu 

sa výrazne diferencujú normové požiadavky požiarnej bezpečnosti. V rámci diplomovej 

práce sa historické objekty zámockých stavieb delia do štyroch skupín: 

A. Nevyužívané historické objekty, 

B. Historické objekty so špecifickým využitím, 

C. Historické objekty otvorené verejnosti, 

D. Národné kultúrne pamiatky. 

                                                 
5
 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení s účinnosťou od roku 1977 [31] 
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A. Nevyužívané historické objekty 

Zničené a nevyužívané historické objekty predstavujú najjednoduchší prípad 

uplatnenia požiadaviek požiarnej bezpečnosti. Ich rozsah závisí na spôsobe nového 

užívania objektu. Rekonštrukcia na novostavbu sa stavia podľa historického vzoru. 

 

 

B. Historické objekty so špecifickým využitím 

Najčastejšia zmena využitia historického objektu je rekonštrukciou na hotelový 

alebo rekreačný komplex s ubytovacími možnosťami. 

Problémy vznikajú hlavne v prípadoch, kedy celý objekt alebo jeho časť slúži pre 

bývanie alebo ubytovanie. V tom prípade sa priestory posudzujú podľa 

ČSN 73 0833[5]. Požiadavky požiarnej bezpečnosti môžeme odlišovať v prípade 

rekonštrukcie historickej budovy, ktorá je alebo nie je kultúrnou pamiatkou. 

 Obr. 4 – Château Gbeľany – rekonštrukcia na hotelový komplex Obr. 3 – Château Gbeľany – rekonštrukcia na hotelový komplex [44] 

Obr. 2 - Zámok Kunerad pred a po požiari v roku 2010 [42] 



 

10 

 

Podkategóriu môžu tvoriť historické objekty v súkromnom vlastníctve –  rodinné 

rezidencie, ktoré sú verejnosti neprístupne. Úroveň požiarnej bezpečnosti závisí na 

majiteľovi alebo prevádzkovateľovi objektu. – minimum protipožiarneho zabezpečenia 

popisuje kapitola 8. 

Obr. 5 – Kaštieľ Krasňany – súkromné vlastníctvo [44] 

 

C. Historické objekty otvorené verejnosti 

Sprístupnené pamiatky – pamiatkovo chránené budovy s interiérovým vybavením 

prístupné verejnosti na jednej alebo viacerých prehliadkových trasách [19]. Spravidla sú 

realizované sprievodcom, ktorý sa skupine návštevníkov venuje po celú dobu 

prehliadky. Typickým príkladom sprístupnených pamiatok sú hrady a zámky. 

 

 

 

Obr. 6 – Budatínsky zámok [44] 
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D. Národné kultúrne pamiatky 

Samostatnú kategóriu tvoria národné kultúrne pamiatky prístupne verejnosti, na 

ktoré sú kladené najprísnejšie požiadavky požiarnej bezpečnosti. 

Obr. 7 – Zámok Bytča  a Sobášný palác – historický areál [44] 

 Zhrnutie 2.2

Z pohľadu požiarnej ochrany je kategorizácia historických budov základným 

predpokladom k nastaveniu optimálnych opatrení. Súčasný kódex noriem požiarnej 

bezpečnosti ustanovuje požiadavky podľa spôsobu užívania, počtu osôb, typu 

prevádzky či výroby. Vytvorenie obdobného rozdelenia pre prípad kultúrnych pamiatok 

by bol pre projektanta prvým krokom ako ďalej postupovať pri návrhu požiarnej 

bezpečnosti.   

Historické stavby síce predstavujú len zlomok z celkovej zástavby, avšak ako 

jediné disponujú “extra“ rizikom, ktoré spočíva v ich kultúrnej hodnote. Jedná 

sa o veľmi dôležitý faktor, ktorý sa musí zahrnúť do požiarneho rizika, podrobnejšie 

kapitola 6. V súčasnosti nie je priamo zadefinovaný v žiadnom právnom dokumente. 
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3 Stratégia požiarnej ochrany kultúrnych pamiatok 

Pod pojmom stratégia požiarnej ochrany kultúrnej pamiatky sa rozumie 

vytvorenie systému managementu, ktorý vyhodnotí možné rizika objektu a následne 

zavedie efektívne bezpečnostné opatrenia, ktoré obmedzia vznik a rozšírenie požiaru  

v pamiatkovom objekte.  

K správnemu nastaveniu stratégie požiarnej ochrany historických stavieb je 

uplatnenie dvoch základných princípov: 

 Zahraničie 3.1

Riešenie stratégie ochrany kultúrnych pamiatok v ČR vychádza z  projektov, ktoré 

boli odpoveďou na sériu ničivých požiarov
6
. Príkladom systematického riešenia 

k tomuto problému sú publikácie zo Škótska –TAN, americké normy NFPA 909 

a NFPA 914 či projekty škandinávskych zemí. Spoločné doporučenia obsiahnuté 

v týchto dokumentoch sú nasledovné [32], [35]: 

1. každá historická budova by mala mať písomný dokument – interný 

mechanizmus, podľa ktorého by bola požiarna stratégia realizovaná; 

2. stratégia by mala vychádzať zo spracovanej analýzy rizík; 

3. inštitúcia by mala ustanoviť vedúceho pracovníka požiarnej bezpečnosti; 

4. vyhotoviť dôkladnú dokumentáciu požiarnej ochrany; 

                                                 
6
 Úbytok drevených “stave“ kostolov v Nórsku, veľký požiar v Hampton Court a Windsor v Anglicku 

Obr. 8 – Princípy stratégie požiarnej ochrany historických objektov 
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5. zlepšenie pasívnej ochrany budovy – vybudovanie požiarnych úsekov 

a zaistenie únikových ciest; 

6. inštalácia moderného, spoľahlivého systému detekcie požiaru a poplašného 

systému by mala byť prioritou; 

7. zváženie výhod sprinklerových systémov pri ochrane priestorov, kde sa nedá 

objekt rozdeliť do požiarnych úsekov; 

8. dokumentácia zdolávania požiarov – detailné plány pre prípad požiaru; 

9. pravidelné školenia zamestnancov; 

10. s nájomcami komerčných priestorov, dodávateľmi stavebných 

a reštaurátorských prác si zmluvne zaistiť podmienky pre vykonávanie 

rizikových prací. 

Prijatím týchto doporučení vznikne komplex opatrení tzv. koncepcia požiarnej 

bezpečnosti, viz. Obr. 9, ktorý je možné aplikovať na historické objekty. Je tvorený 

z troch základných častí. Každá z nich reprezentuje spôsob, ktorým sa zníži riziko 

vzniku a rozšírenia požiaru v objekte.  

Obr. 9 – Koncepcia požiarnej ochrany [19]  
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 Česká repulika 3.2

Spoločným a začínajúcim prvkom pri zostavovaní stratégie požiarnej ochrany 

je analýza rizík. Komplexnú bezpečnosť historického objektu je nutné zohľadniť 

vo viacerých hľadiskách. Nemala by sa zameriavať výhradne len na požiar, ale taktiež 

na riziká spojené so spôsobom prevádzky pamiatky alebo prípadným vandalizmom. 

Dotazník hodnotenia požiarneho rizika 

V rámci ČR je snaha o zavedenie jednoduchej a účinnej metódy pre vyhodnotenie 

rizika poškodenia historického objektu formou dotazníku. Jednoduchá a dostupná 

metóda pre vyhodnotenie rizika poškodenia pamiatkového objektu alebo jeho zbierok 

požiarom. Použitá analýza využíva metódu priradenia indexov, ktorá má základ 

z dotazníku využívaného v chemickom priemysle [19]. 

Dotazník je rozdelený do dvoch častí, viz. Príloha A. Otázky v prvej časti 

sú vztiahnuté k požiarnemu nebezpečenstvu vyplývajúceho z použitých stavebných 

materiálov, vnútorného vybavenia a spôsobe užívania objektu. V časti B sú hodnotené 

opatrenia požiarnej ochrany. Následne sa body vzájomne odčítajú a výsledná hodnota 

stanoví oblasť rizika požiaru daného objektu. Výsledný index spadá vždy do jednej 

z troch kategorií [19]: 

 0 – 29 bodov = nízke riziko požiaru, 

 30 – 79 bodov = stredné riziko požiaru, 

 80 a viac bodov = vysoké riziko požiaru. 

Pre kvalitné spracovanie dotazníku je vhodné spolupracovať s miestnou jednotkou 

HZS. Z výsledkov prevedenej analýzy sa určí miera rizika poškodenia pamiatkového 

objektu požiarom. Na základe zistených nedostatkov sa zavedú bezpečnostné opatrenia, 

ktoré vedú k zníženiu rizika, viz. Obr. 9. 

 Organizačné opatrenia 3.3

Do tejto kategórie patria tzv. “low-cost“ administratívne a prevádzkové  

opatrenia, ktoré dokážu znížiť pravdepodobnosť vzniku požiaru až o 40 % [34]. V rámci 

českej a slovenskej legislatívy sú zahrnuté v zákone o požiarnej ochrane [15], ktorý 
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vymenováva povinnosti právnickým alebo podnikajúcim fyzickým osobám podľa 

kategórie prevádzkovanej činnosti. 

3.3.1 Povinnosti vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane 

Základné podmienky sú právne zakotvené v zákone č. 133/1985 Sb.[15], 

o požiarnej ochrane. Zmyslom je vytvoriť také podmienky bezpečnosti, ktoré budú 

poskytovať účinnú ochranu života a zdravia občanov a majetku pred požiarmi. 

Predpokladajme vlastníctvo alebo správu sprístupnenej pamiatky prostredníctvom 

právnickej alebo fyzickej osoby. Rozsah povinností
7
, ktoré vymedzuje zákon v súlade 

[14], je závislý na konkrétnom type prevádzkovanej činnosti. Sú rozdelené do troch 

kategórií podľa miery požiarneho nebezpečenstva
8
: 

 bez zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, 

 s zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, 

 s vysokým požiarnym nebezpečenstvom. 

Kultúrne pamiatky sprístupnené verejnosti patria prevažne do kategórií činností 

so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pretože v týchto priestoroch nie sú bežné 

podmienky pre zásah. Ďalšie kritérium priradenia do rovnakej kategórie predstavujú 

zhromažďovacie priestory pre viac ako 200 osôb, pamiatky prerobené na budovy 

s ubytovacími kapacitami, alebo budovy so zámerom uskutočnenia spoločenských 

podujatí. V kategórií s vysokým požiarnym nebezpečenstvom sú zaradené objekty 

s výškou nad 45 m, napr. hradné veže. 

3.3.2 Prevádzkové opatrenia 

Do tejto kategória sa zaraďujú činnosti, ktoré je možné realizovať s takmer 

nulovými nákladmi. Hoci legislatíva ukladá radu opatrení, viz. časť 3.3.1, často nastáva 

situácia, že sú aplikované len formálne a nevedú ku skutočnému predchádzaniu vzniku 

požiaru. Nasledujúci obrázok zobrazuje najčastejšie príčiny vzniku požiaru v objektoch 

pamiatkovej ochrany za posledných 20 rokov na území ČR. Tento štatistický údaj môže 

poslužiť ako primárna predloha pri tvorbe účinnej stratégie požiarnej ochrany. 

                                                 
7
 § 5, 6, 6a, 7 zákona č.133/1985 Sb. 

8
 § 4 zákona č.133/1985 Sb. 
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Základný predpoklad je kvalitne preškolený personál, ktorý si je vedomý 

skutočnú mieru rizika a je pripravený tieto opatrenia správne realizovať. Medzi 

prevádzkové opatrenia patrí: 

 dodržiavanie predpisov – návštevný rád; 

 poriadok na pracovisku 

– v kancelárskych priestoroch, na únikových cestách; 

 údržbárske, reštaurátorské a stavebné práce – tzv. “hot work“ 

– firmy musia byť poučené s požiarnou bezpečnosťou, je v záujme vlastníka 

objektu uzatvoriť poistnú zmluvu pre prípad náhrady škôd; 

– v rámci desaťročnej štúdie v Škótsku patrili spolu s vandalizmom na prvú 

priečku príčin požiaru v historických budovách [32]; 

– riešenie ponúka prenosný požiarny systém MADAMM
9
. Jedná sa o nasávací 

systém s pracovným dosahom 50 m, ktorý by bol zapojený v mimo pracovnej 

doby [35]; 

 používanie spoľahlivých a preverených elektrických spotrebičov; 

  požiarna ochrana pri konaní mimoriadnych akcií 

– nariadenie kraja stanoví podmienky k zabezpečeniu požiarnej ochrany pri 

akciách, ktorých sa zúčastňuje väčší počet ľudí - nočné prehliadky, natáčanie 

                                                 
9
 Can we learn from the heritage lost in a fire [35], str. 39  

32% 

14% 

14% 

14% 

12% 

7% 

7% 

Príčiny vzniku požiaru  (1997 - 2015) 

Nedbalosť

Úmysel

Technická porucha

Nezistená príčina

Komíny

Ostatné príčiny

Deti do 15 rokov

Obr. 10 – Najčastejšie príčiny požiarov v kultúrnych pamiatkach [21] 
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filmov, jarmoky či predvádzanie remesiel, kde sa manipuluje s otvoreným 

ohňom; 

 spolupráca s hasičmi 

– neustále spojenie na pult centralizovanej ochrany HZS, nácvik preverovacích 

cvičení; 

 trvalé stráženie objektu 

– trvalá ostraha je nahradzovaná systémom pohotovosti prostredníctvom 

interných zamestnancov pamiatky. 

 Zhrnutie 3.4

Vlastníci stavieb, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami, majú tie isté 

povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi ako každý iný vlastník nehnuteľnosti. 

Kultúrna pamiatka pritom môže mať vysokú finančnú a kultúrnu hodnotu, resp. škody 

spôsobené požiarom by mohli byť nevyčísliteľné a nenahraditeľné. Bolo by žiaduce, 

aby v zákone o požiarnej ochrane boli povinnosti právnických a podnikajúcich 

fyzických osôb vlastniacich nehnuteľné kultúrne pamiatky samostatne vyčlenené 

a povinnosti rozšírené. 

Slovenská republika by si mala zobrať príklad zo systematického 

celoštátneho programu, analýzy požiarnej ochrany v pamiatkových objektoch v Českej 

republike. Hlavným výstupom projektu
10

 je certifikovaná metodika Požiarna ochrana 

pamiatkových objektov [19], ktorá názornými príkladmi z praxe poskytuje vlastníkom 

jednotlivých typov kultúrnych pamiatok šablónu pre zlepšenie stavu protipožiarneho 

zabezpečenia objektu. Jedným z riešení je odborné spracovanie dotazníku 

pre ohodnotenie požiarneho rizika objektu. 

  

                                                 
10

 Metodika Požární ochrana památkových objektů bola pripravená v rámci plnenia výskumného zámeru 

VG20132015116 „Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů“ financovaného z 

Programu bezpečnostného výskumu České republiky v období 2010-2015. 
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4 Protipožiarne opatrenia v zámkoch a kaštieľoch 

Požiarna bezpečnosť budov je postavená na dvoch základných pilieroch, ktorými 

sú pasívna a aktívna protipožiarna ochrana. 

Pasívna protipožiarna ochrana je schopnosť budovy ako celku vzdorovať účinkom 

požiaru. Dosahuje sa členením objektu do požiarnych úsekov, použitím vhodných 

stavebných materiálov s požadovanou požiarnou odolnosťou a vytváraním možností 

bezpečného úniku osôb z objektu. Opatrenia v rámci aktívnej ochrany predstavujú 

schopnosť požiarne bezpečnostných zariadení detekovať a v logických nadväznostiach 

likvidovať účinky požiaru. Jedná sa o elektrickú požiarnu signalizáciu, stabilné 

a polostabilné hasiace zariadenie, zariadenie pre odvod dymu a tepla, požiarne vetranie 

únikových ciest a mnoho ďalších. 

Pri realizácií týchto systémov do budov kultúrnych pamiatok vzniká celá rada 

netradičných riešení. Sú prijímane ako kompromis medzi nárokmi architekta, 

projektanta požiarnej ochrany a pamiatkarov [32], [36]: 

 Minimálny zásah do stavby 

– ochrana pôvodných stavebných konštrukcií a dispozičného riešenia stavby. 

 Reverzibilita 

– všetky zmeny v historických budovách by mali byť vrátne, uplatňuje sa 

prevedenie systémov tzv. “plug in – plug out“. 

 Nevyhnuteľnosť 

– minimum prác pre dosiahnutie presne stanoveného cieľa. 

 Citlivosť 

– inštalácia požiarne bezpečnostných zariadení s minimálnym vplyvom na 

objekt, estetické prevedenie. 

 Minimum falošných poplachov 

– vysoká citlivosť detekčných systémov, vzájomná logická nádväznosť. 

 Dodržanie legislatívy 

– splniť minimálne požiadavky dané právnymi predpismi. 
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 Pasívna protipožiarna ochrana 4.1

Do skupiny pasívnej, resp. konštrukčnej ochrany pred požiarmi patria úpravy 

stavebných konštrukcií, ktoré zlepšujú ich požiarne technické vlastnosti, napr. požiarna 

odolnosť, konštrukčný systém či trieda reakcie na oheň. V porovnaní s aktívnymi 

prvkami sú cenovo výrazne efektívnejšie. V kultúrnych pamiatok je ich realizácia 

problematická, pretože vyžadujú úpravu pôvodnej konštrukcie alebo vybudovanie 

nových. Tieto činnosti sú však v rozpore so základnými princípmi protipožiarnych 

opatrení v historických budovách. 

4.1.1 Rozdelenie budov do požiarnych úsekov 

Hlavným významom delenia objektov do požiarnych úsekov je obmedzené šírenie 

požiaru a splodín horenia do priľahlých priestorov. Tým dôjde k zabráneniu rozvoja 

požiaru s následnými rozsiahlymi škodami na majetku. Budovy sa v minulosti nedelili 

do požiarnych úsekov a pamiatkový objekt je často z pohľadu noriem hodnotený ako 

jeden požiarny úsek. Jednotlivé poschodia nie sú od seba požiarne oddelené požiarne 

odolnými konštrukciami. Sú charakteristické rozsiahlými otvorenými schodiskami 

a chodbami, čím vzniká predpoklad, že splodiny horenia sa rýchlo šíria celým objektom 

a značne zťažujú evakuáciu osôb a následný protipožiarny zásah. Na únikových cestách 

sa nachádza množstvo horľavého materiálu. Typickým príkladom sú tzv. enfilády – 

optické prepojenie za sebou radených miestností na prehliadkových trasách v zámkoch, 

kde k rýchlemu šíreniu požiaru nič nebráni [19].  

Obr. 11 – Otvorené dvere na prehliadkových trasách – enfilády [19] 
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Prípadne šírenie požiaru sa dá výrazne ovplyvniť jednoduchým organizačným 

opatrenením vo forme uzatvárania dverí po pracovnej dobe. Historické drevené dvere 

nemajú klasifikovanú požiarnú odolnosť. Masívne drevené dvere vykazujú požiarnu 

odolnosť až 30 minút [19]. Ďalším problémom je ich netesnosť. V tomto ohľade je 

potreba sa zamerať na utesnenie priestoru medzi dverami a zárubňami pomocou 

speňujúcich pásiek. 

K najrizikovejším priestorom zámkov a kaštieľov patria podkrovné priestory, 

ktoré sú tvorené drevenými krovmi. Väčšina pamiatkových objektov nemá pôdne 

priestory oddelené požiarnými priečkami. Tvoria tak jeden požiarny úsek, čím hrozí 

vyhorenie celého objektu, napr. požiar hradu Krásna Hôrka na Slovensku, viac v časti 

4.4.3. 

4.1.2 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií  

Požiadavky na úpravu stavebných konštrukcií vychádzajú požiarneho rizika 

posudzovaného priestoru. Následne sa posúdi stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho 

úseku, ktorý reprezentuje klasifikačné zatriedenie stavebných konštrukcií ako celku, 

ktorý čelí účinkom požiaru z hľadiska šírenia požiaru a stability. Základnými 

materiálmi nosných stavebných konštrukcií sú kameň, tehla a drevo. Nosnú konštrukciu 

prevažnej väčšiny historických objektov, okrem drevených objektov, tvoria kamenné či  

 

Obr. 12 – Klasifikácia požiarnej odolnosti 
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murované steny:  V závislosti na hrúbke 

steny vykazujú požiarnu odolnosť až 180 

minút [24]. Prehľad požiarnej odolnosti 

najvyužívanejších typov stavebných 

konštrukcií je uvedený v Tab. 1 . 

Zaujímavým stavebným prvkom sú 

klenby. Predstavujú murované, kamenné 

alebo tehelné konštrukcie, ktoré svojím 

tvarom a väzbou prenášajú zaťaženie 

šikmo do oporných stien. Požiarna 

odolnosť je určovaná na základe rozmeru 

klenáku [24]. 

Tab. 1 – Požiarna odolnosť historických stavebných konštrukcií [11] 

Typ konštrukcie Klasifikácia 

drevená stropná konštrukcia záklopu 

bez podhľadu, druh DP3 

a) d = 25 mm – REI 15 

b) d = 50 mm – REI 30 

drevená stropná konštrukcia záklopu 

s podhľadom, druh DP3 

c) d = 25 mm a x = 15 mm – REI 30 

d) d = 50 mm a x = 15 mm – REI 30 

hrázdené steny, druh DP3 e) d = 100 mm – REI 60 

f) d = 150 mm – REI 90 

g) d = 200 mm – REI 120 

povalový strop, druh DP3 h) d = 25 mm – REI 45 

i) d = 50 mm – REI 60 

stĺp na vzper (dĺžky 3 m), druh DP3 j) 120 x 120 mm – R15 

k) 160 x 260 mm – R25 

klenba tehla, kameň, druh DP1 l) d = 150 mm – REI 90 

m) d = 250 mm – REI 180 

4.1.3 Požiarne steny a priečky 

V objektoch kultúrnych pamiatok nehrá rolu iba vymeniteľnosť prevedenej 

stavebnej úpravy, ale veľmi dôležité je aj estetické hľadisko. Vkusné  riešenie poskytujú 

požiarne presklenné konštrukcie, ktoré sú odstaniteľné a výrazne nerušia celkový dojem 

Obr. 13 – Stavebné prvky klenby [24] 
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historickej pamiatky. Priehľadné požiarne priečky splňujú požiadavky požiarne 

deliacich konštrukcií:  

● zachovanie uzatvorenia priestoru (E), 

● splnené požadované teplotné kritéria na odvrátenej strane od ohňa (I,W), 

● zamedzí prechod ohňa a dymu (S). 

Sú tvorené vrstvenými sklami, medzi ktorými sú umiestnené tepelne aktívne 

vrstvy. Pri  teplotách požiaru sa hmota zakalí a stane sa nepriehľadnou. Požiarne 

ochranné zasklenia typu EI alebo EW dosahujú požiarnu odolnosť 30 až 120 min [25]. 

 

 Aktívna protipožiarna ochrana 4.2

Pokiaľ sa v pamiatkovo chránenej budove nachádzajú vzácne predmety 

pôvodneho vybavenia, musí byť táto budova vybavená elektrickou požiarnou 

signalizáciou alebo hlásičom použitým v elektrickej zabezpečovacej signalizácií (ďalej 

EPS), v ojedinelých prípadoch aj stabilným hasiacim zariadením. Výnimku predstavujú 

priestory, kde boli tieto predmety uložené pred 1.8.2008
11

. 

                                                 
11

 V súlade s § 26, 27 vyhlášky č. 23/2008 Sb. , v znení v neskorších predpisov  

Obr. 14 – Presklenné požiarne konštrukcie [21] 
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4.2.1 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmienkach požiarnej ochrany 

stavieb 

Stavba pamiatkovo chránená musí byť vybavená [13]: 

a) elektrickou požiarnou signalizáciou alebo hlásičom požiaru použitým 

v elektrickej zabezpečovacej signalizácií; 

b) stabilným hasiacim zariadením v 

1. v jedinečných priestoroch alebo s jedinečnými zbierkami historických 

predmetov; 

2. jedinečných drevených stavbách vrátane ich vonkajšej ochrany. 

Časť stavby, v ktorej sú umiestnené hnuteľné kultúrne pamiatky musia byť vybavené 

[13]: 

a) elektrickou požiarnou signalizáciou alebo hlásičom požiaru použitým 

v elektrickej zabezpečovacej signalizácií; 

stabilným hasiacim zariadením s jedinečnými zbierkami historických 

Existuje mnoho systémov, ktoré dokážu splniť vyššie uvedenú formuláciu 

z vyhlášky. Je však otázkou či vynaložené prostriedky budú účelné. Samotná inštalácia 

požiarne bezpečnostných zariadení nezaručuje účinnú ochranu pred požiarom. 

Historické pamiatky si vyžadujú osobitný prístup k ich správnej činnosti. Nasledujúci 

text popisuje protipožiarne systémy, ktoré sú použiteľné do jednotlivých priestorov 

zámkov a kaštieľov. 

 Detekcia požiaru 4.3

Včasné varovanie požiaru je kľúčom k minimalizácií škôd. Prípradny požiar 

v historických budovách sa veľmi rýchlo šíri, preto je správna funkcia detekčného 

systému prioritou. Najviac využívaným systémom pre ochranu pamiatkovo chránených 

objektov je elektronická požiarna signalizácia, ktorá sa skladá z ústredne EPS, hlásičov 

požiaru, prenosných a doplňujúcich zariadení. 
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Pre správne nastavenie celého systému, je dôležité si uvedomiť, ako sa bude 

v posudzovanom priestore požiar rozvíjať. Aké budú jeho charakteristické príznaky 

a vylúčiť v čo najväčšej miere falošné poplachy systému. Všeobecne platí, že čím 

vyššia je miestnosť, tým narastá vzdialenosť medzi ohniskom požiaru a požiarnym 

hlásičom. Intenzita charakteristických znakov požiaru, ktorú detekujú hlásiče požiaru, 

sa s výškou priestoru mení. 

 

Hlásiče požiaru pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch. Reagujú na vznik 

dymu, prekročenie definovanej teploty či rýchlosti nárastu teploty v sledovanom 

priestore. V súčasnej dobe je k dispozícií široká škála detektorov, ktoré sú využiteľné 

v objektoch kultúrneho dedičstva ako napríklad [22]: 

 tlačidlové hlásiče, 

 bodové detektory, 

 lineárne optické detektory, 

 detektory viditeľného obrazu dymu (VSD – video smoke detection), 

 nasávacie detektory dymu (ASD – aspirating smoke detection), 

 multisenzorové detektory. 

Ich využiteľnosť v jednotlivých priestoroch historických budov závisí na širokom 

spektre faktorom. Pričom sa musia brať v úvahu základne princípy inštalácie 

protipožiarnych opatrení, ktoré sú popísané v úvode tejto kapitoly.  

Obr. 15 – Charakteristické znaky rozvoja požiaru [43] 
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Tab. 2 – Typy a princíp detektorov v zámkoch a kaštieľoch [22] 

Bodový optický 

detektor 

 princíp rozptylu svetla malými časticami dymu medzi LED 

a fotodiódou, 

 umiestnenie na strope, nutnosť kabelových rozvodou, 

 estetické prevedenie detektorov podľa charakteru interiéru, 

 najpoužívanejší hlásič v súčasnosti. 

Lineárny detektor 

 pracuje na princípe zoslabenia svetelného toku svetelného 

alebo laserového paprsku časticami dymu, 

 zdroj svetla a detekčná jednotka tvorí jeden celok a pre odraz 

paprsku slúži zrkadlo inštalované na náprotivnej strane, 

 ochrana dlhých sál a chodieb s vysokými stropmi, inštalácia 

pod stropom, 

 náchylné na falošné poplachy, 

 v súčasnosti nahradzované nasávacími detektormi. 

Sieť bezdrôtových  

detektorov 

 systémy umožňujúce adresáciu jednotlivých detektorov 

a neustálu komunikáciu s ústredňou, 

 jednoduchá inštalácia bez poškodenia objektu, 

 zachovanie architektonickej hodnoty zabezpečených 

priestorov, 

 využitie bezdrôtovej komunikácie prijímač – vysielač, ktorá 

je závislá na životnosti batérie, 

 flexibilita v prípade premenlivých expozícií. 

Nasávací 

(aspiračný) 

detektor dymu 

 včasná detekcia v počiatočných štádiach požiaru, 

 nasávanie vzduchu trubkami do vyhodnocovacej jednotky, 

kde sa analyzuje prítomnosť častíc dymu, 

 minimálne zasahujú do interiéru stavby, nenarušujú estetický 

vzhľad, 

 pre ochranu jedinečných priestorov – systém VESDA (very 

early smoke detection system) – trubky privádzajú vzduch 

k laserovému detektoru, 

 minimum falošných alarmov. 

Multisenzorové 

detektory 

 eliminácia planých poplachov kombináciou rôznych druhov 

detekcie (dym a teplota, prípadne oxid uhoľnatý), 

 vhodný do nepriaznivého prostredia. 

Požiarna 

videodetekcia 

 obraz jednej kamery môže slúžiť pre monitoring, 

vyhodnocovanie požiaru a predmetová ochrana, 

 systém je stále vo vývoji. 
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4.3.1 Miestnosti so zdobenými stropmi 

Historické budovy, medzi ktoré patria zámky a kaštiele, majú často vysoké 

zdobené stropy, tvarované rímsy či umelecké maľby po stenách. Úlohou požiarnej 

detekcie je minimálny zásah do pôvodných konštrukcií a estetické prevedenie 

koncových prvkov, ktoré splynú s prostredím. 

 

Vhodným detekčným systémom je prostredníctvom bezdrôtových detektorov: 

Aspiračné hlásiče požiaru sa dajú využiť len v najvyššom poschodí budovy, pretože 

nasávacie potrubie sa inštaluje v podkroví. Umiestnenie vyhodnocovacej jednotky je 

možné mimo priestor detekcie, čím nie je potreba väčších zásahov do stavby [19]. 

4.3.2 Výstavné priestory 

V zámkoch a kaštieľoch sprístupnených verejnosti sa snáď v každej z nich 

vyskytujú výstavne plochy pôvodného vybavenia. Sú veľmi často situované 

v rozľahlých miestnostiach s vysokými stropmi. Vplyv výšky medzi ohniskom požiaru 

a hlásičom výrazne zriedi hustotu splodín horenia, čo si vyžaduje detekciu vysokej 

citlivosti. Štandartom je vybavenie priestoru klasickým optickým detektorom dymu. 

Z Tab. 3 je zrejmé, že detekcia požiaru optickým hlásičom môže nastať s pomerne 

výrazným časovým odstupom. 

Obr. 16 – Ozdobné stropy v zámku Bojnice [42] 
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 Tab. 3 – Typické hladiny rozptýlenia svetla optických detektorov dymu
12

 [22] 

 

V súčasnoti neexistuje štandartizované zabezpečenie výstavných miestnosti. 

Každú miestnosť je nútne riešiť jednotlivo a hľadať optimálne riešenie. Príklad 

zabezpečenia výstavnej siene zobrazuje nasledujúci obrázok. 

Obr. 17 – Pozície jedlotlivých detekčných elementov – výstavné priestory [43] 

4.3.3 Reštaurácie a kaviarne 

V posledných rokov sa obnovujú kultúrne pamiatky na rekreačné komplexy. 

Mnohé z nich disponujú reštauraciámi, kaviarňami alebo možnosťami pre 

organizovanie svadieb či konferencií. Tieto priestory predstavujú rizikové zóny objektu 

z dôvodu manipulácie s otvoreným ohňom. 

Využitie klasických optických hlásičov dymu je zaužívaným riešením v rámci 

Česka a Slovenska. V objektoch kultúrnych pamiatok je pri návrhu detekčného systému 

                                                 
12

 Zoslabenie svetla (obs/m) je jednotka citlivosti detektoru dymu. 

Typ hlásiču Hladina zoslabenia svetla 

Optický (IČ LED) 6% obs/m – 15% obs/m 

Laserový 0,08% obs/m – 6,5% obs/m 

Lineárny optický 3 % obs/m 

Nasávací (VESDA) 0,005% obs/m – 20% obs/m 

Legenda: 1 – lineárny detektor dymu, 2 – bezdrôtový detektor dymu, 3 – prenosný hasiaci 

prístroj, 4 – tlačidlový hlásič, 5 – siréna. 

 



 

28 

 

požiadavka minimalizovať falošné poplachy. Využitím multisenzorových hlásičov 

v priestoroch reštauračných zariadení sa tento faktor rozhodne zníži. 

 Stabilné hasiace zariadenia 4.4

Samočinné stabilné hasiace zariadenie je najefektívnejší prostriedok k zníženiu 

požiarneho rizika. Na podnet od hlásiča EPS alebo od tepelnej poistky  sa aplikuje 

hasobná látka do chráneného priestoru, čím sa likviduje požiar v počiatočnom štádiu 

rozvoja požiaru. Systém sa skladá zo zásoby vody, čerpadla, riadiaceho ventilu, 

potrubnej rozvodnej siete, hlavíc a monitorovacej ústredne. V historických objektoch 

sú inštalované najmä systémy na báze vody.  

4.4.1 Sprinklerové systémy 

Účelom sprinklerového zariadenia je detekcia a lokalizácia požiaru 

prostredníctvom sprchového prúdu vody, ktorý je aplikovaný výstrekovými 

koncovkami – sprinklermi.  

Z dôvodu širokého spektra technickej variability sa sprinklerové zariadenia stali 

najpoužívanejším protipožiarnym zariadením pre potlačenie požiaru v súčasnosti. 

Známe sú formy ako: 

 

    Obr. 18 – Sprinklerové zariadenie s mokrou a suchou sústavou [19] 
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 mokrý systém –rozvodná sieť, ktorá je permanentne naplnená vodou, 

 suchý systém – rozvodná sieť nad riadiacim ventilom je naplnená stlačeným 

vzduchom; 

 predstihový systém - k spusteniu hasenia je nutné splniť dve podmienky: 

aktivácia tepelnej poistky sprinklerovej hlavice a aktivácia od systému EPS; 

 sprejové systémy – otvorené trysky napojené na rozvádzacie potrubie, ktoré 

je pripojené na riadiaci ventil ventilovej stanice; 

 doplňkové hasiace zariadenie (DHZ) – potrubné rozvody a hlavice, ktoré 

sú napojené na rozvod z verejnej vodovodnej siete; 

 polostabilné hasiace zariadenie (PHZ) – obdoba DHZ, dodávka vody 

je zaisťovaná z mobilnej požiarnej techniky, tzv. suchovody. 

Avšak pri dodržovaní pravidiel inštalácií protipožiarnych zariadení v objektoch 

kultúrneho dedičstva, sprinklerové systémy disponujú mnohými nedostatkami. 

Tab. 4 – Výhody a nevýhody sprinklerových sytémov 

 Výhody Nevýhody 

Sprinklerové 

hasiace 

systémy 

 najúčinnejšia ochrana voči 

požiaru, 

 takmer 100 % spoľahlivosť, 

 

 masívny zásah do interiéru, 

 pevne inštalované rozvodné 

potrubia – znehodnotenie 

pamiatky, 

 statické zaťaženie – mokrý 

systém, 

 nutnosť zásoby vody – 

požiarna nádrž – podľa triedy 

požiarneho nebezpečenstva,
13

 

 pri samovoľnej aktivacií 

zaplavenie interiéru, tým 

poškodenie chránených 

predmetov 

 

                                                 
13

 Trieda požiarneho nebezpečenstva je východiskovým parametrom, z ktorého sa odvodzujú technické 

parametre. Historické objekty sú zaradené do tried LH, OH 1, OH 2 podľa ČSN EN 12 845 –navrhování, 

instalace a montáž. 
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4.4.2 Systémy na báze vodnej hmly 

Najvhodnejšia technológia pre likvidáciu požiaru vodou v oblasti kultúrneho 

dedičstva. Oproti sprinklerom systémy vodnej hmly produkujú omnoho menšie kvapky 

(10 až 200 µm), ktoré sa pri teplotách požiaru rýchlo vyparujú a odoberajú teplo 

z chráneného priestoru. Vytvorí sa koncentrácia vodnej pary,  čím sa obsah kyslíka vo 

vzduchu zníži pod hranicu 15 % a dochádza k úspešnému haseniu – tzv. inertizačným 

spôsobom [22]. Tým sa dosahuje vysokej hasiacej účinnosti s radou ďalších efektov, 

ako napríklad menšie požiadavky na potreby dodávky vody
1415

, veľkosť požiarnej 

nádrže, rozmery strojovne a minimálne poškodenie chránenych predmetov. V objektoch 

kultúrnych pamiatok sú zaužívané dva systémy vodnej hmly. 

1. Vysokotlakový systém vodnej hmly 

Aby malé kvapky prenikli do zóny horenia je im vložená dostatočná hybnosť, 

ktorú získavajú vysokým tlakom. Pracovný tlak  je 90 – 120 bar, pomocou 

vysokotlakového čerpadla poháňaného dostatočne výkonným elektromotorom alebo 

pomocou tlakových fliaš [22]. 

 

2. Nízkotlakový systém vodnej hmly 

Tento najprepracovanejší sýstem vytvára kvapky odpovedajúce veľkosti 

sprinklerového systému a zároveň vysokotlakovej hmly. Pracovný tlak je do 12,5 bar, 

v niektorých prípadoch je možné tento systém napojiť na bežnú vodovodnú sieť [22]. 

                                                 
14

 Oproti sprinklerovým systémom majú cca 20 % spotrebu vody. 
15

 Pri mlhových systémoch je známy tzv. “paradox“ vodnej hmly – pri malých požiaroch triedy A sa 

nevytvára dostatočne teplo, následne sa drobné odparia v nedostačujúcej koncentrácií a požiar nemusí byť 

uhasený 

Obr. 19 – Strojovňa vysokotlakovej vodnej hmly [21] 
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4.4.3 Ochrana podkrovných priestorov 

Jedným z najrizikovejších priestorov zámkov a kaštieľov sú bezpochyby pôdne 

priestory. Prevažne sú tvorené drevenými krovmi a ako krytina strechy sú používané 

drevené šindle. Typickým príkladom sú zámocké veže, ktoré sú často pre požiarnu 

techniku nedostupné. 

Sú dve možnosti protipožiarneho zabezpečenia. Prvá varianta je vytvorenie 

priestorov bez požiarneho rizika
16

 a požiarne steny budú aspoň po úroveň strechy alebo 

druhou variantou je inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia Zaujímavým typom 

vodnej hmly pre ochranu pôdnych priestorov je systém Fogtube
17

, ktorý k tvorbe hmly 

nepoužíva trysky. Medené potrubia sú opatrené dvoma kolmými zárezmi, z ktorých 

vytekajú proti sebe dva ploché prúdy vody a vo vzduchu sa zrážajú a vytvárajú vodnú 

hmlu. Ďalšou alternatívou je vybavenie objektu suchovodmi. 

4.4.4 Servisné stĺpy 

Elegantným riešením ochrany priestorov, ktoré majú steny zdobené nástennými 

maľbami, sú tzv. “service pole“ – servisné stĺpy. Multifunkčné zariadenia, do ktorých sa 

dajú zakomponovať všetky prvky aktívnej ochrany. Obsahujú sprinklerové hlavice, 

bodový a tlačidlový hlásič požiaru, kamerové systémy, senzory pohybu, označenie 

únikových ciest, reproduktory, osvetlenie a elektrické prípojky. Stĺpy sú v miestnosti 

väčšinou dva a smerovanie hlavíc je upravené tak, aby vodné paprsky pokryly celý 

priestor. Ich výhodou je estetické prevedenie, reverzibilita a inštalácia bez  nutnosti 

úprav stavebných konštrukcií.  

                                                 
16

 Hodnota výpočtového požiarneho zaťaženia je pod 7,5 kg.m
-2

 
17

 JENSEN, G.: A white Paper on Water Mist for Protection of Heritage. Oslo 2004 [37]  

Obr. 20 – Servisné stĺpy v zámku Schonbrunn vo Viedni[38] 
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 Zhrnutie 4.5

V prípade dodržania všetkých opatrení z kapitoly 3. je vznik požiaru 

nepravdepodobný. Výstavné priestory budú vždy predstavovať významné požiarne 

riziko. Z dôvodu podstatne širších možností ochrany kultúrnych pamiatok pomocou 

požiarne bezpečnostných zariadení oproti minulosti, je potrebné využiť tieto možnosti 

a legislatívne ich ustanoviť ako povinnosť. Nie však len pri projektovaní zmeny stavby 

kultúrnej pamiatky, ale aj mimo stavebných konaní. Bolo by vhodné definovať kritéria, 

ktoré ustanovania povinnosť inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia, predovšetkým 

v národných kultúrnych pamiatkach. 

Prvými výsledkami o zmenu a zvýšenie úrovne požiarnej ochrany kultúrneho 

dedičstva priniesla vyhláška č. 23/2008 Sb, ktorá zaviedla u novo navrhnutých 

pamiatkových stavbách alebo stavbách obsahujúcich hnuteľné kultúrne pamiatky 

požiadavok na vybavenie požiarne bezpečnostným zariadením. Cieľom právnej úpravy 

je aplikovať vo väčšej miere zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie a stabilného 

hasiaceho zariadenia. Rozhodne je to krok vpred, ale znova sú tieto požiadavky 

uplatňované až pri prípadnej rekonštrukcií kultúrnej pamiatky. V budúcnosti vytvoriť 

systém, ktorý by pre každú definovanú skupinu kultúrnych pamiatok vytvoril 

minimálny štandart požiarneho zabezpečenia. 
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5 Rekonštrukcia historických objektov a ich požiarna 

bezpečnosť 

Pri zmenách stavieb kultúrnych pamiatok je pri ich riešení potrebné uplatniť 

samostatné požiadavky. Cieľom protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb 

kultúrnych pamiatok je, aby v ustanovenom čase vplyvom požiaru sa najmä [9]: 

 neznížila nosnosť a stabilita nosných a požiarne deliacich konštrukcií, 

 nedošlo k rozšíreniu požiaru mimo požiarny úsek kultúrnej pamiatky, 

 nedošlo k zníženiu bezpečnosti osôb a možnosti ich evakuácie, 

 nedošlo k sťaženiu zásahu a zníženiu bezpečnosti hasičských jednotiek, 

 minimalizovali sa škody na kultúrnej pamiatke, (stavbe samotnej, ale aj 

exponátoch nachádzajúcich v stavbe). 

Historické objekty sa v rámci noriem požiarnej bezpečnosti stavieb v ČR a SR 

posudzujú podľa ČSN (STN) 73 0834 – Zmeny stavieb [9], [10]. V zmysle tejto normy 

je nehnuteľná kultúrna pamiatka zaradená do zoznamu kultúrnych pamiatok. Hodnotia 

sa už ako existujúce, dokončené stavby. Zásahom obnovy alebo rekonštrukcie sa môže 

zmeniť účelový, prípadne konštrukčný charakter. Zmena užívania objektu, priestoru 

alebo prevádzky vedie k [9]: 

 zvýšeniu požiarneho zaťaženia o viac ako 15 kg.m
-2

; 

 zvýšeniu kapacity únikových ciest o viac ako 20 %; 

 zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných 

samostatného pohybu o viac ako 12 osôb; 

 k zámene funkcie objektu alebo jeho časti vo vzťahu na príslušné projektové 

normy, zmene objektu nadstavbou, vstavbou, prístavbou alebo iným 

podstatným stavebným zmenám. 

V prípade, kedy dôjde k prekročeniu niektorej požiadavky, projekt je ďalej 

riešený ako zmena stavby a musí sa pre ďalší postup určiť skupina zmeny stavby. 

Zmeny stavieb sa podľa rozsahu a závažnosti triedia do 3 skupín [9]: 

I. zmeny stavieb, u ktorých nedochádza k zmene užívania objektu alebo 

prevádzky, 

II. zmeny stavieb, ktoré nesplňujú podmienky skupiny I. a kladené technické 
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požiadavky a taktiež sa na túto skupinu nevzťahujú zmeny skupiny III, 

III. zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek požiarnej bezpečnosti, daných 

hlavne ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normami rady ČSN 73 08xx. 

 Vývoj požiadaviek požiarnej bezpečnosti kultúrnych pamiatok 5.1

V prílohe normy zmien stavieb [9] sú definované charakteristické kritéria pre 

hodnotenie požiarnej bezpečnosti kultúrnych pamiatok. V priebehu posledných 30. 

rokov dochádzalo k postupným úpravam jednotlivých kritérií. Vývoj obsahu normy až 

po súčasnosť popisuje nasledujúci text. 

5.1.1 Obdobie Československej republiky 

Do rozpadu Československej republiky platila spoločná norma požiarnej 

bezpečnosti pre zmenu stavieb ČSN 73 0834 [7]. Tieto ustanovenia majú vo veľkej 

miere platnosť aj v súčasnosti: 

Obmedzenie prevádzky  

V priestoroch nehnuteľných kultúrnych pamiatok nesmú byť umiestnené: 

 predajne a sklady farieb a lakov; 

 aranžovne a dielne dekorácií, pokiaľ prevádzkovo nesúvisia s hlavným účelom 

objektu; 

 samostatné prevádzky baliarní tovaru do horľavých obalov, pokiaľ je súčiniteľ 

an > 1,1; 

 priemyslové prevádzky so súčiniteľom an  > 1,1 pri počte zamestnancov viac ako 

8
18

; 

 prevádzky, v ktorých sa spracovávajú alebo skladajú horľavé látky  s am  > 1,3
19

 

okrem priestorov a zariadení plynových kotolní; 

 v národných kultúrnych pamiatkach a pamiatkových objektoch 1. kategórie 

prevádzky so súčiniteľom an  > 1,1 okrem divadiel, výstavných siení a priestory 

pre pobyt hostí. 

 

                                                 
18

 ČSN 73 0818 – Obsadenie objektu osobami 
19

 Príloha C – ČSN 73 0802 – Nevýrobne objekty 
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Požiarny úsek 

Pamiatkovo chránené objekty alebo priestory nesmú tvoriť jeden požiarny úsek spolu 

s objektami alebo priestormi bez pamiatkovej ochrany, pokiaľ s nimi prevádzkovo 

nesúvisia (priestory pre pobyt hostí) alebo sú bez požiarneho rizika. 

Elektronická požiarna signalizácia 

Elektronická požiarna signalizácia musí byť inštalovaná v požiarnych úsekoch: 

 s unikátnymi priestormi alebo unikátnymi zbierkami historických predmetov; 

 s unikátnymi stavebnými konštrukciami alebo prvkami z horľavých hmôt. 

Požiarne uzávery 

Dvere na únikovej ceste, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany: 

 ponechať otváranie proti smeru úniku (okrem zhromaždovacích priestorov); 

 zníženú podchodnú výšku h ≥ 1700 mm, šírku d ≥ 600 mm; 

 požiarne dvere môžu byť bez samozatváracieho zariadenia. 

Pri posudzovaní požiarnej odolnosti dverí sa sa môže bez ďalšieho preukazovania 

hodnotiť: 

 drevené dvere s plnými dvernými krídlami s polodrážkou ako požiarny uzáver 

typu EI, príčom požiarna odolnosť sa rovná: 

 𝑑 − 3

0,8
  

(5.1) 

 kde d je hrúbka plného dreva v mm, meraná v mieste najväčšieho oslabenia; 

 dvere s jednoplášťovými dvernými krídlami z oceľového plechu hrúbky 

najmenej 1 mm ako požiarny uzáver typu EW s požiarnou odolnosťou 15 min. 

Únikové cesty 

V objektoch veží (kostolných, hradných, výhliadkových) sa dovoľuje nahradiť chránenú 

únikovú cestu únikovou cestou nechránenou, ktorá však tvorí samostatný požiarny úsek. 

Medzná dĺžka, prípadne medzná doba evakuácie sa nestanovuje. Za predpokladu, že sú 

určené medzné počty osôb vo veži. Počet osôb v jednom únikovom pruhu nesmie byť 

väčší ako 40 osôb. Tento počet musí byť znížený na polovicu: 

 v objektoch vyšších ako h ≥ 22,5 m; 
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 v objektoch do h = 22,5 m, ktoré nemajú nástupnú plochu; 

 v objektoch s jednou únikovou cestou. 

5.1.2 Česká republika 

Prijatím novelizácií sa postupom času prijali ďalšie opatrenia ohodnotenia 

kultúrnych pamiatok , ktoré buď doplňovali pôvodné alebo ich menili a rušili. Prehľad 

prijatých zmien v Českej republike je znázornený v  Tab. 5 

Tab. 5 – Vývoj ČSN 73 0834 – kultúrne pamiatky [7], [8] 

Obdobie platnosti 

normy 
Predmet Prijaté úpravy 

1995 – 2000  
Obmedzenie 

prevádzky 

doplnenie: 

– predajne, výrobne a sklad horľavých 

kvapalín (ČSN 65 0201) 

– priemyslové prevádzky skupiny výrob 6 a 7 

(odkaz) 

 

2000 – 2011 

Obmedzenie 

prevádzky 

– zrušenie umiestnenia obmedzujúcich 

prevádzok v kultúrnych pamiatkach 

Podrobná 

analýza 

 

– kde sa nachádzajú zhromažďovacie 

priestory, priestory pre ubytovanie OB 4, 

zdravotnícke zariadenia LZ 2; 

– celodrevených stavieb 

– v jedinečných priestoroch alebo 

s jedinečnými zbierkami historických 

predmetov 

– v pamiatkových rezerváciach alebo zónach, 

kde nie je možné splniť bežné podmienky 

pre protipožiarny zásah 

2011 - súčasnosť Podrobná 

analýza 
v súlade s bodom B4 (viz. časť 5.2) 

PBZ 
v súlade s vyhláškou 23/2008 Sb., v znení 

neskorších predpisov 
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  Technické požiadavky – národné kultúrne pamiatky 5.2

V projektovom riešení v rámci zmien stavby skupiny II a III požiarnej 

bezpečnosti stavieb týchto stavieb sa musí zaistiť [9]: 

 určenie požiarnych rizík vrátane špecifikácie unikátnych hnuteľných 

a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, zbierok a konštrukcií
20

; 

 stanovenie charakteristických vlastností nosných konštrukcií – druhy konštrukcií 

a konštrukčných častí; 

 predpokladané členenie do požiarnych úsekov; 

 určenie možného počtu osôb v jednotlivých častiach stavby; 

 posúdenie odstupov od požiarne otvorených plôch; 

 zhodnotenie podmienok protipožiarneho zásahu. 

V prípade, kedy nie je možné zaistiť požiadavky, musí byť spracovaná podrobná 

analýza pre potreby stanovenie individuálnych požiadaviek požiarneho zabezpečenia – 

predpokladaná inštalácia požiarne bezpečnostných zariadení. 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmienkach požiarnej 5.3

ochrany stavieb 

Stavba pamiatkovo chránená musí byť vybavená [13]: 

c) elektrickou požiarnou signalizáciou alebo hlásičom požiaru použitým 

v elektrickej zabezpečovacej signalizácií; 

d) stabilným hasiacim zariadením v 

1. v jedinečných priestoroch alebo s jedinečnými zbierkami historických 

predmetov; 

2. jedinečných drevených stavbách vrátane ich vonkajšej ochrany. 

Časť stavby, v ktorej sú umiestnené hnuteľné kultúrne pamiatky musia byť vybavené: 

b) elektrickou požiarnou signalizáciou alebo hlásičom požiaru použitým 

v elektrickej zabezpečovacej signalizácií; 

c) stabilným hasiacim zariadením s jedinečnými zbierkami historických 

predmetov. 

                                                 
20

 Unikátne priestory, zbierky alebo konštrukcie určí príslušný pamiatkový úrad 
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 Zhrnutie 5.4

Vývoj projekčných požiadaviek požiarnej bezpečnosti na kultúrne pamiatky sa 

neustále rozvíja a upresňuje. Rôznorodosť jednotlivých historických objektov si 

vyžaduje k posúdeniu požiarneho rizika individuálny prístup formou spracovanej 

požiarnej analýzy. Technické požiadavky požiarnej bezpečnosti kladené na historické 

objekty sa navrhujú podľa základnej normy [1], s menšími úľavami podľa [9]. Pre 

projektanta je dodržanie kritérií ako napr. maximálnej dovolenej plochy požiarneho 

úseku alebo dĺžky nechránenej únikovej cesty veľmi problematické.  

V súčasnej dobe môže legislatíva požadovať stavebné úpravy kultúrnej pamiatky 

a inštalácií požiarnotechnických zariadení, len ak sa na predmetnej stavbe projektuje 

zmena stavby. Požiadavky teda vyplynú až z riešenia protipožiarnej bezpečnosti. 

Charakter kultúrnych pamiatok môže vyžadovať uplatnenie špecificky 

hodnotiacich postupov, medzi ktoré môžeme zaradiť metódy požiarneho inžinierstva. 

Tieto metódy predstavujú jeden z možných nástrojov pre použitie odchýlnych riešení 

oproti normových štandartov. 
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6 Požiarne riziko historických objektov 

Požiarne riziko je vyjadrené pomocou intenzity požiaru, resp. maximálnej 

dosiahnuteľnej teploty plynov v posudzovanom priestore, ktorá je závislá najmä na 

množstve horľavého materiálu. Historické objekty sa zaradzujú medzi objekty 

nevýrobného charakteru, takže spôsob určenia požiarneho rizika vychádza z princípu 

v Prílohe B.  

Žiadny z popisovaných postupov kvantifikácie požiarneho rizika nezohľadňuje 

materiálnu hodnotu horľavých látok. V prípade historických objektov, ktoré sú 

vybavené cennými stavebnými konštrukciami a predmetmi. Je žiadúce tento faktor do 

klasického požiarneho rizika zahrnúť. Je predsa rozdiel, ak by pri požiari zhoreli 

tisícročné listiny alebo ich falzifikáty. Tento požiadavok je stanovený v čl. B4 ČSN 73 

0834 – Príloha B nasledovne [9]: 

“v projektovom riešení požiarnej bezpečnosti kultúrnych pamiatok, predovšetkým 

národných kultúrnych pamiatok, sa musí zaistiť určenie požiarnych rizík vrátane 

špecifikácie jedinečných hnuteľných kultúrnych pamiatok, jedinečných zbierok alebo 

jedinečných historických zariadení.“ 

U špecifických stavieb sa ponúka možnosť využitia metód požiarneho 

inžinierstva. Filozofia je postavená na odlišnom postupe posudzovania stavieb
21

 

od postupu normového. Systém požiarneho inžinierstva pracuje s piatimi základnymi 

subsystémami SS1 – SS5, ktoré sú na sebe vzájomne závislé. Súčinnosť subsystémov je 

možné rožšíriť aj o oblasť SS9  – zničenie kultúrneho dedičstva [30]. 

                                                 
21

 § 99 zákona č. 133/1985 Sb. 

Obr. 21 – Subsystémy požiarneho inžinierstva [30] 
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Predstavme si situáciu, že dôjde k vzniku a rozšíreniu požiaru v kultúrnej 

pamiatke, v ktorej sú vystavené: 

a) pôvodné vybavenie – obrazy, sochy, nábytok, koberce, odevy, atď. – 

predstavujúce len tažko vyčísliteľnú historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu, 

b) alebo repliky pôvodného vybavenia. 

Z pohľadu hodnotenia požiarneho rizika, pomocou výpočtového požiarneho 

zaťaženia, bude výsledná hodnota rovnaká, ale škody po požiari by boli diametrálne 

odlišné. Zavedením tohto faktora formou korekčných súčiniteľov sa umelo zvýši 

hodnotu výpočtového požiarneho zaťaženia. Tým následne stúpnu požiadavky na 

stavebné konštrukcie, dovolený rozmer požiarneho úseku či potrebu aktívneho 

protipožiarneho zariadenia. Predpoklady platnosti korekčných súčiniteľov pre určenie 

požiarnych rizík sú nasledovné: 

 kultúrne pamiatky s jedinečnými zbierkami historických predmetov alebo 

s jedinečnými historickými stavebnými konštrukciami, 

 kultúrne pamiatky sprístupnené verejnosti, 

 bez možnosti zmeny dispozičného a stavebného riešenia objektu, 

 bez možnosti zmeny konštrukčného systému objektu, 

 bez možnosti úprav stavebných konštrukcií – zvyšovanie požiarnej odolnosti. 

6.1.1 Korekcia požiarneho rizika prostredníctvom požiarneho zaťaženia 

Požiarne zaťaženie je definované ako množstvo horľavého materiálu, ktoré sa 

nachádza v požiarnom úseku. Skladá sa z dvoch častí z nahodilého a stále požiarneho 

zaťaženia, podrobnejšie viz. Príloha B. 

Môžeme sa zamyslieť nad princípom požiarneho rizika podľa Eurokódu ČSN EN 

1991-1-2 prílohy E [12], ktoré je charakterizované návrhovou hodnotou hustoty 

požiarneho zaťaženia.  
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 𝑞𝑓,𝑑 = 𝑞𝑓,𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝛿𝑞1 ∙ 𝛿𝑞2 ∙ 𝛿𝑛 (6.1) 

kde 

𝑚 súčiniteľ horenia, 

𝛿𝑞1 súčiniteľ vyjadrujúci riziko vzniku požiaru v závislosti na veľkosti 

požiarneho úseku, 

𝛿𝑞2 súčiniteľ, ktorým sa uvažuje riziko vzniku požiaru vplyvom druhu 

prevádzky, 

𝛿𝑛 súčiniteľ, ktorým sa uvažujú rôzne ktívne protipožiarne opatrenia, 

𝑞𝑓,𝑘 hustota charakteristického požiarne zaťaženia na jednotku podlahovej 

plochy [MJ.m
-2

]. 

Pri stanovovaní korekčných súčiniteľov, ktoré ovplyvňujú výslednú hodnotu 

hustoty požiarneho zaťaženia, sa vychádza zo životnosti stavby
22

 a pravdepodobnosti 

poruchy
23

. Vzhľadom ku zväčšujúcej sa ploche požiarneho úseku narastá 

pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru 𝛿𝑞1,  a tým nárast pravdepodobnosti 

poruchy a zároveň návrhovej hodnoty hustoty požiarneho zaťaženia. 

Tab. 6 – Hodnoty súčiniteľa 𝜹𝒒𝟏 podľa ČSN EN 1991-1-2 [12] 

Podlahová 

plocha 

[m
2
] 

Nebezpečenstvo vzniku 

požiaru  
𝜹𝒒𝟏 

25 1,10 

250 1,50 

2 500 1,90 

5 000 2,00 

10 000 2,13 

Budeme nadväzovať na vyššie popisovaný princíp. Aplikáciou historickej 

hodnoty kultúrnej pamiatky s vložením do klasického požiarneho rizika, by 

zväčšovaním plochy požiarneho úseku stúpala pravdepodobnosť poruchy. Obdobne ako 

pri postupe z Eurokódu [12], diferenčný súčiniteľ zvýši hodnotu požiarneho rizika, resp. 

požiarneho zaťaženia.  

                                                 
22

 Predpokladaná životnosť stavby je odhadovaná na 55 rokov, tento fakt nebudeme brať do úvahy 
23

 Implementation of Eurocodes:Design of buildings for the fire situation:Chapter III–22: Calibration of 

reliability parameters  
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Tab. 7 – Orientačný odhad zvýšenia požiarneho zaťaženia p 

Podlahová 

plocha [m
2
] 

Zvýšenie požiarneho 

zaťaženie p [v %] 

25 10 

250 15 

2 500 18 

5 000 20 

10 000 22 

 

Faktor majetkovej chránenej hodnoty pamiatkoveho objektu navýšením parametru 

požiarneho zaťaženia je v popisovanej forme príliš jednostranne zameraný. Síce by sa 

hodnota požiarneho rizika zvýšila, ale projektant by tento problém jednoducho vyriešil 

návrhom vyššieho stupňa požiarnej bezpečnosti. Nedá sa však všeobecne povedať, že so 

zväčšujúcou plochou by narastala aj cena kultúrnej pamiatky. Tento postup nie je úplne 

adekvátny. 

6.1.2 Korekcia požiarneho rizika prostredníctvom aktívnych protipožiarnych 

opatrení 

Historické stavby môžu byť definované ako kategórie budov s rozdielnym 

spoločenským významom, podľa kritérií ako: 

 regionálny alebo národný význam, 

 vek budovy, 

 architektonické riešenie, 

 poloha, 

 prístupné pre verejnosť. 

Pre najvýznamnejšie pamiatkové objekty by sa mal vytvoriť zoznam budov 

tzv. “Listed buildings“, ktorý stanoví pravidla pre celý proces požiarnej ochrany. 

Od hodnotenia požiarnych rizík po povinnosť zabezpečenia najvzácnejších zbierok 

a historických priestorov elektrickou požiarnou signalizáciou a stabilným hasiacim 

zariadením. V praxi by to znamenalo vymedzenie hodnôt súčiniteľa c. Na základe 

rozdelenia historických objektov z kapitoly 2, je návrh povinnosti požiarne 

bezpečnostných zariadení zobrazený v Tab. 8. Príkladom zo zahraničia môže byť 
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systém ochrany kultúneho dedičstva v objektoch najvyšším spoločenským 

záujmom.
24

 
25

. Česká a Slovenská republika obdobným zoznamom doposiaľ 

nedisponuje.  

Tab. 8 – Návrh vybavenia historických budov požiarne bezpečnostnými zariadeniami. 

Kategória 

objektu 
Využitie 

Hodnota 

súčiniteľa c 

Technické 

prevedenie 

Nevyužívané 

objekty 
bez využitia 1 nevyžaduje sa 

Objekty so 

špecifickým 

využitím 
1) 

Rodinné rezidencie – 

súkromné vlastníctvo 
1 

EPS v záujme 

vlastníka 
2) 

Hotelový komplex 1 
EPS 

3) 

Spoločenské akcie 1 

Pamiatkové 

objekty 

prístupné 

verejnosti 

Hrady, zámky, kaštiele 0,7 

EPS - povinosť 

DHZ, PHZ – 

povinnosť 

v rizikových 

priestoroch 
4) 

Národné kultúrne pamiatky 0,45 – 0,65 
5) 

EPS –povinnosť 

SHZ –povinnosť 

SOZ – ak je to 

prípustné 

Legenda: 

EPS – elektrická požiarna signalizácia 

SHZ – stabilné hasiace zariadenie 

SOZ – samočinné odvetrávacie zariadenie 

1) v prípade inštalácie ďalšieho požiarne bezpečnostného zariadenia (SHZ, SOZ), 

zníženie hodnoty súčiniteľa c podľa tab. 4 – 7 ČSN 73 0802 

2) v súlade s 4.2.1 d) ČSN 73 0875 

3) v súlade s 4.2.1 b) ČSN 73 0875 

4) v súlade s vyhláškou 23/2008 Sb., v znení neskorších predpisov 

5) platné hodnoty v prípade využitia všetkých typov požiarne bezpečnostných 

zariadení, inak sa doporučuje znižovať hodnoty súčiniteľa c podľa tab. 4 – 7 ČSN 

73 0802 [1] 

 

                                                 
24

 Výnos Ministerstva kultúry 2.9.2014 povinnosť vybavenia objektov EPS alebo SHZ, dostupný na 

http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-i-zabytkow-budowlanych-sygnalizacja-pozarowa/muzea-

i-zabytki-z-wymogiem-posiadania-sygnalizacji-pozarowej 
25

 Fire safety guidance note: Heritage and buildings of special interest, dostupné na http://www.london-

fire.gov.uk/Documents/GN_80.pdf 
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 Zhrnutie 6.2

Pri návrhu požiarne bezpečnostného riešenia bežných stavieb môže projektant  

variabilne meniť objekt do menších stavebných celkov alebo meniť stavebné prvky 

s požadovanou požiarnou odolnosťou. V prípade historických objektov sú tieto postupy 

nezrealizovateľné. Ich unikátnosť práve spočíva v pôvodnom dispozičnom riešení 

priestorov a vybavenia. Zahrnúť majetkovú hodnotu pamiatky do filozofie požiarneho 

rizika je veľmi problematické a diskutabilné, pretože požiarne riziko je závislé na 

veľkom počte ovplyvňujúcich faktorov. Vhodnejším riešením je metodika 

ekonomického rizika, ktorá je síce určená pre výrovné objekty, ale faktor ceny je 

jednoduchšie aplikovateľný. 
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7 Návrh ekonomického rizika historických budov 

Hodnotenie ekonomického rizika je nápomocné pri približnom odhadnutí škody 

spôsobených prípadnými účinkami mimoriadnej udalosti. Môžeme ním overiť 

efektívnosť vynaložených nákladov na bezpečnostné opatrenia. Vymedzenie 

ekonomické rizika môže byť hlavným impulsom pre vlastníkov objektu investovať 

do požiarne bezpečnostných zariadení.  

Cieľom rôzných protipožiarnych opatrení je zabrániť stratám na zdraví osôb 

a na majetku. Straty na životoch sú v nevyčísliteľné. V prípade zamedzení škodám 

na majetku je situácia odlišná, pretože straty je možné vyčísliť. V požiarnej ideológií sa 

postupne uplatnil nepísaný zákon : “náklady na ochranu majetku musia byť úmerné 

chráneným hodnotám [28].“ Pojem chránená hodnota je však v prípade ochrany 

historických pamiatok len tažko definovateľná. 

Kritérium efektívnosti rôznych protipožiarnych zariadení a opatrení k ochrane 

majetku je možné definovať
26

[28]: 

 𝐼 ≤ 𝑝š *     [Kč / €] (7.1) 

 Ekonomický charakter požiarnej bezpečnosti historických stavieb 7.1

Ekonomické riziko nie je údajom, ktorý sa počíta, ale je to vzťah niekoľkých 

činitelov medzi sebou. Určuje sa na základe indexu pravdepodobnosti vzniku 

a rozšírenia požiaru P1 a indexu pravdepodobnosti rozsahu škôd spôsobených požiarom 

P2
27

.  

7.1.1 Index pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru  

 𝑃1 = 𝑝1 ∙ 𝑐 ≥ 0,11 (7.2) 

kde 

𝑝1 pravdepodobnosť vzniku a rozširenia požiaru [-] 

c vplyv požiarne bezpečnostných zariadení [-]
28

  

                                                 
26

 Prostriedky vynaložené na ochranu (I) musia byť nižšie alebo najviac zhodné s rozsahom 

pravdepodobných strát (pš), ktoré by vznikly v prípade, že by ochrana nebola realizovaná  
27

 Hodnoty indexov pravdepodobností viz. Príloha E – ČSN 73 0804 
28

 Hodnoty znižujúceho súčiniteľa c viz. tab. 4 – ČSN 73 0804 



 

46 

 

Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru 𝑝1.pre jednotlivé skupiny výrob a 

prevádzok bola stanovená na základe dostupných štatistických údajov. Tieto údaje boli 

získané z počtu požiarov v období desiatich rokov. Hodnota vyjadruje pravdepodobnosť 

vzniku a rozšírenia požiaru pripadajúceho na 1 m
2
 pôdorysnej plochy požiarneho úseku 

za rok a pohybuje sa v rádoch 10
-6

, čiže pravdepodobnosť, že vznikne požiar je asi 

jedna miliontina na 1 m
2
/rok [28]. 

Ako sme už spomínali, historické objekty sú zaradené do kategórie nevýrobných 

objektov. Čo znamená, že nemajú určenú pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia 

požiaru p1. Východiskovým podkladom pre stanovenie pravdepodobnosti môže byť 

štatistický údaj počtu požiarov pre jednotlivé typy historických objektov, viz Obr. 

22
29

 
30

.  

Pri určení súčiniteľa vplyvu aktívnej protipožiarnej ochrany c môžeme využiť 

analógiu z Tab. 8 a preddefinovať hodnoty vzhľadom na daný typ historickej pamiatky. 

 

                                                 
29

 Zdroj – Požiarne technický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR 
30

 Zdroj – Príspevok v sborníku Mosty k požární ochraně kulturních památek 2015, str. 38-50 
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7.1.2 Index pravdepodobnosti rozsahu škôd spôsobených požiarom  

 𝑃2 = 𝑝2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 ∙ 𝑘7 (7.3) 

kde 

𝑝2 pravdepodobnosť rozsahu škôd spôsobených požiarom [-] 

S pôdorysná plocha požiarneho úseku [m
2
] 

𝑘5 súčiniteľ vplyvu počtu poschodí v objekte [-] 

𝑘6 súčiniteľ vplyvu horľavosti hmôt v konštrukčnom systéme objektu [-] 

𝑘7 súčiniteľ vplyvu následných škôd [-] 

Pravdepodobnosť p2 

Podľa konkrétnych podmienok, sa pravdepodobnosť p2 určí nasledovne [27]: 

 
𝑝2 =

𝑝1 ∙ š1

𝑁
 

(7.4) 

kde 

𝑝1 pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru [-]  

š1 odhadovaná priama škoda [Kč/€] 

𝑁 celkové náklady na požiarny úsek [Kč/€] 

Priama škoda š1 by sa mohla stanoviť na základe finančnej straty na majetku, viz. 

časť 7.2.3.  

Celkové náklady N na posudzovaný požiarny úsek sa stanovia z obstarávacích 

nákladov. Pokiaľ nie je možné tieto náklady jednoznačne určiť, odhadnú sa náklady na 

väčší celok, napr. na celý objekt.
31

 

Platnosť pravdepodobnosti škôd, ktorá by bola aplikovateľná pre historické 

objekty si vyžaduje podrobnejší rozbor a matematické zhodnotenie štatistík požiarovosti 

a následných škôd. Rozsah diplomovej práce je v tomto ohľade obmedzený a naznačuje 

len základný princíp. 

                                                 
31

 Princíp viz. REICHEL CSC., Ing. Vladimír. Navrhování požární bezpečnosti staveb: Zabraňujeme 

škodám - Svazek 11. Praha: SNTL, str.105 – 107. 
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Škody spôsobené požiarom 

Vyjadrené pomocou koeficient k7, ktorý vyjadruje vplyv následných  škôd. 

Približným podielom rozsahu pravdepodobných následných a priamych škôd platné pre 

výrobné objekty.  

Tab. 9 – Hodnoty súčiniteľa k7 [2] 

Položka Charakter škôd Hodnota k7 

1 žiadne alebo malé 1,0 – 1,2 

2 nahraditeľné v rámci pracoviska 1,2 – 1,8 

3 nahraditeľné v rámci podniku 1,8 – 2,5 

4 
obtiažne nahraditeľné v rámci podniku alebo dôsledky 

požiaru ohrozujú vývoz, prevádzku ďaľších podnikov 
2,5 – 3,5 

5 
celoštátny význam (dlhodobé vyradenie významnej 

výroby, na ktorej závisí rada ďalších podnikov) 
3,5 – 4,5 

Aplikácia súčiniteľa škôd spôsobených požiarom je možná aj na budovy 

kultúrneho významu. Hodnota k7 sa stanoví v závislosti vybavenia požiarneho úseku 

požiarne bezpečnostnými zariadeniami.
32

 Opäť využijeme pôvodného rozdelenia 

historických budov z kapitoly 2. 

Tab. 10 – Návrh hodnôt k7 bez použitia požiarne bezpečnostných zariadení 

Kategória 

objektu 
Využitie 

Hodnota 

súčiniteľa k7 

Nevyužívané 

objekty 
Bez využitia 1,5 

Objekty so 

špecifickým 

využitím 

Hotelový komplex 2,5
 

Spoločenské akcie 2,5 

Pamiatkové 

objekty 

prístupné 

verejnosti 

Hrady, zámky, kaštiele 3,5 

Národné kultúrne pamiatky 4,5
 

 

                                                 
32

 ČSN 73 0804 – Príloha F stanoví presnejšiu hodnotu súčiniteľa k7 
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Komplikovanejší prípad nastáva v prípade prítomností aktívnych 

protipožiarnych systémov. V závislosti na znižujúcom súčiniteli c sa počíta len 

s čiastočným zničením požiarneho úseku a s nižšími škodami.
33

 Túto myšlienku 

napojíme na Tab. 8, ktorá vyjadruje povinnosť vybavenia protipožiarnych zariadení, 

s hodnotou k7 do nasledujúcej tabuľky. 

Tab. 11 - Návrh hodnôt súčiniteľa k7 pri použití požiarne bezpečnostných zariadení 

Kategória 

objektu 
Využitie 

Hodnota 

súčiniteľa c 

Hodnota 

súčiniteľa k7 

Nevyužívané 

objekty 
Bez využitia 1 1,5 

Objekty so 

špecifickým 

využitím 

Hotelový komplex 1 2,5
1) 

Spoločenské akcie 1 2,5 

Pamiatkové 

objekty 

prístupné 

verejnosti 

Hrady, zámky, kaštiele 0,7 
1,8

2) 

(3,5) 

Národné kultúrne pamiatky 0,45 – 0,65
 3,2

3) 

(4,5)
4) 

Legenda: 

1) pri použití požiarne bezpečnostných zariadení zníženie  k7 v súlade s ČSN 73 

0804 príloha F 

2) 50 % zničenie požiarneho úseku (na strane bezpečnosti) 

3) 70 % zničenie požiarneho úseku (na strane bezpečnosti) 

4) hodnoty v zátvorkách vyjadrujú súčiniteľ k7 bez použitia požiarne 

bezpečnostných zariadení 

 

Ďalej môžeme posúdiť aký dopad má hodnota súčiniteľa k7. V rovnici (7.3) pre 

určenie indexu P2 má rovnaké postavenie ako plocha požiarneho úseku. To znamená, že 

zvyšovaním súčiniteľa k7 klesá dovolená plocha požiarneho úseku SMAX. 

Medzná veľkosť požiarnych úsekov 

Maximálna plocha požiarneho úseku sa určí z rovnice (7.3) nasledovne: 

 
𝑆𝑀𝐴𝑋 =

𝑃2

𝑝2 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 ∙ 𝑘7
 

(7.5) 

                                                 
33

 ČSN 73 0804 – Príloha F2 – stanoví percentuálne rozmedzie škôd z celkových nákladov 
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7.1.3 Ekonomické riziko posúdené indexmi pravdepodobnosti P1 a P2 

Indexy pravdepodobnosti P1 a P2 môžu nadobúdať vzájomných medzných 

hodnôt
34

 určených v diagrame na Obr. 24. V praxi to znamená, že priesečník indexov P1 

a P2 musí ležať pod krivkou alebo maximálne na krivke. Pre prípad kedy sa indexy P1 

a P2 pretnú nad krivkou grafu je nutné jednu, prípadne obe hodnoty znižíť a to: 

 znížením maximálnej plochy požiarneho úseku SMAX; 

 znížením počtu užitných poschodí a súčinitela k5; 

 použitím nehorľavých konštrukcií miesto horľavých a tým znížiť súčiniteľ k6; 

 inštalácia požiarne bezpečnotného zariadenia (c < 1). 

Pri platnosti predpokladov
35

 v objektoch kultúrnych pamiatok je z pohľadu 

projektanta požiarnej ochrany najreálnejším riešením pre zníženie indexov 

pravdepodobnosti v historických stavbách využitie inštalácie požiarne bezpečnostných 

zariadení. 

Forma stanovenia indexov pravdepodobnosti je výhodná pre existujúce výrobné 

objekty. Uplatniteľnosť pre historické stavby môže byť často sporná, predovšetkým pri 

zmene veľkosti plôch požiarneho úseku a stanovenia rozsahu škôd. Ponúka sa možnosť 

                                                 
34

 ČSN 73 0804 str.35 
35

 Úvod kapitoly Požiarne riziko historických objektov 

Obr. 23 – Vzťah indexov pravdepodobnosti P1 a P2 
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vhodnejšieho postupu, ktorý by lepšie rešpektoval zhodnotenie materiálych škôd 

a inštalácie protipožiarnych opatrení formou ohodnotenia rizík viz. časť 7.2. 

 Novodobý model ekonomického rizika pre historické stavby 7.2

 Zo zahraničných metód pre analýzu a hodnotenie rizík
36

 vznikla metodika [30], 

ktorej zámerom je prijatie bezpečnostných opatrení, ktoré eliminujú prípadné materiálne 

škody. Následne sa hodnoty zavedú do matice rizík. Popisovaný postup pracuje 

s hodnotami pravdepodobnosti vzniku nežiadúceho javu a následného rozsahu škôd.  

7.2.1 Matica rizík 

Hodnotenie rizika sa určuje vzájomnou kombináciou pravdepodobnosti 

a následkov, ku ktorým sa priradí odpovedajúce hodnoty a zavedú sa do matice rizík, 

kde každá strana predstavuje jednu z kategórií závažnosti. 

Matica je farebne rozdelená do troch častí, podľa závažnosti hodnoteného rizika. 

Červené pole znázorňuje neprijateľnú mieru rizika, ktorá vyžaduje okamžité prijatie 

opatrení pre jej zníženie. Opakom je biele pole. Rizika v tejto oblati nevyžadujú 

bezpečnostné opatrenia. U rizík v žltom poli nie sú bezpečnostné opatrenia 

bezpodmienečné nutné. 

 

                                                 
36

 Metóda Kinney, Frame 

Obr. 24 – Matica odhadu ekonomického rizika [30] 
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7.2.2 Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru 

Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru je možné určiť zo štatistického 

sledovania údajov požiarov, ktorá sa vzťahuje na riešené objekty. Určovanie 

pravdepodobnosti je často odhadovaná. Pri odhade je nutné vziať do úvahy aj faktory, 

ktoré ovplyvňujú šírenie požiaru, ako napríklad horľavý konštrukčný systém alebo 

prítomnosť požiarne bezpečnostných zariadení [30]. 

7.2.3 Závažnost následkov 

Závažnosť následkov pri hodnotení ekonomického rizika sa najpresnejšie  vyjadrí 

stanovením výšky finančnej straty, resp. škode na majetku. V Českej republike sa 

oceňovanie majetku prevádza podľa vyhlášky nasledovne:
37

 

 

 𝐶𝑆 = 𝐶𝑍 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5 ∙ 𝐾𝑖 ∙ 𝑂𝑃 (7.6) 

kde je: 

𝐶𝑆 cena stavby [KČ/€]; 

𝐶𝑍 základná cena podľa použitia stavby [KČ/€]; 

𝐾1 koeficient prepočtu základnej ceny podľa druhu konštrukcie [–]; 

𝐾2 koeficient prepočtu základnej ceny podľa veľkosti priemernej zastavanej  

plochy [–]; 

𝐾3 koeficinet prepočtu podľa základnej ceny podľa priemernej výšky [–]; 

𝐾4 koeficient vybavenia stavby [–]; 

𝐾5 koeficient polohový [–]; 

𝐾𝑖 koeicient zmeny cien stavby [–]; 

7.2.4 Stanovenie ekonomického rizika 

Hodnoty zavedieme do matice rizík, čím vznikne výsledný bod ekonomického 

rizika. Umiestnenie výsledného bodu vyjadruje hranicu prijateľnosti rizika [30].  

                                                 
37

Výhláška č. 3/2008 Sb. o oceňovaní majetku 
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 Zhrnutie 7.3

Zásady ekonomického ako aj požiarneho rizika sú vytvorené pre novodobé 

objekty, ktoré sa diametrálne líšia od objektov historických. Preto pri ich aplikácií 

nastávajú až neriešiteľné úlohy. Bolo by vhodné sa zamyslieť nad celým systémom pre 

hodnotenie požiarnej bezpečnosti historických budov a vymyslieť nový prepacovanejší 

postup, napr. vytvorením samostatnej predmetovej normy požiarnej bezpečnosti.  

Pri ekonomickej hodnote, ktorou každá kultúrna pamiatka a jej vybavenie 

disponuje, môže byť ekonomické riziko natoľko významé, že prevýši riziko požiarne. 

Uvedomenie si tejto situácie by malo prinútiť vlastníkov objektov kultúrneho dedičstva 

k prijatiu inštalácie aktívnych protipožiarnych zariadení v jedinečných priestoroch 

hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  To aj v prípadoch, kedy to z pohľadu 

požiarneho rizika nie je vyžadované.  
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8 Minimálny štandart zabezpečenia sprístupnených 

kultúrnych pamiatok 

Štruktúra diplomovej práce je zameraná na posúdenie jednotlivých prvkoch 

zaistenia požiarnej bezpečnosti pamiatkových objektov, zámkov a kaštieľov. Jednotlivé 

kroky, ktoré popisuje nasledujúci text, sú minimum v prevencií vzniku požiaru 

a v eliminácií jeho dôsledkov. 

Samostatnou kategóriou je záväzné minimum pre požiarnu ochranu plnením 

povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, v znení neskôrších predpisov, a to 

predovšetkým: 

 zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně; 

 zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči; 

 vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru; 

 vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany; 

Nemalo by sa zabúdať ani na fakt, že pamiatkové objekty sú často nariadeniami 

jednotlivých krajov zaradené medzi budovy zvláštneho významu. Taktiež pri 

organizovaní kultúrnych akcií v zhromažďovacích priestoroch, v ktorých sa zúčastňuje 

väčší počet osôb, vyplývajú z nariadenia kraja povinnosti a pravidlá pre ich konanie. Za 

ich dodržanie je organizátor zodpovedný. Nad rámec povinných opatrení daných 

legislatívou je nutné sa zamerať na tieto kroky [40]: 

1. Analýza rizika vzniku požiaru predstavuje vodítko ako organizovať celý systém 

prevencie možného vzniku požiaru. V minimálnej podobe by mala byť analýza 

spracovaná formou dotazníku hodnotenia požiarneho rizika. 

2. Prevencia vzniku požiaru je nastavenie vnútorných predpisov a organizačných 

opatrení adekvátnym spôsobom, viz kapitola 3.  

3. Detekcia požiaru pomocou systému EPS alebo ako súčasť elektrickej 

zabezpečovacej signalizácie. Absencia systému v sprístupnenej pamiatke je 

považovaná len za dočasnú.  

4. Prípadne hasenie požiaru v ideálnom prípade vybavenie objektu systémom SHZ, 

ktorý je v súčasnosti skôr optimálnym ako minimálnym štandartom. Výnimku 
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tvoria typy pamiatok určené vyhláškou. Ďalej rozmiestnenie prenosných hasiacich 

prístrojov, hydrantovú sústavu, znalosť zdrojov požiarnej vody, udržovanie 

voľných príjazdových ciest a nástupných plôch. 

5. Opatrenia proti šíreniu požiaru v minimálnom poňatí po konci pracovnej doby 

uzatvorenie dverí. Pri obnove pamiatky využitie požiarnych upchávok v požiarnych 

uzáveroch. V ideálnom prípade rozdelenie budovy na požiarne úseky, vybudovanie 

chránených únikových ciest. 

6. Evakuácia osôb a predmetov kultúrnej povahy vypracovanie evakuačných 

plánov osôb a vzácnych predmetov Pravidelné školenia a praktické cvičenia 

zamestnancov. 

Zlepšenie úrovne požiarnej bezpečnosti historických stavieb by sme zhrnuli do 

nasledujúcich bodov: 

 podrobnejší popis technických požiadaviek pri projekčnom návrhu stavieb 

kultúrnych pamiatok vytvorením samostatnej predmetovej normy požiarnej 

bezpečnosti stavieb; 

  uplatňovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti v historických stavbách aj 

mimo stavebných konaní, resp. nielen počas plánovanej rekonštrukcie; 

 dlhodobý systematický prístup v oblasti požiarnej ochrany historických 

stavieb zaradením popisovanej problematiky do Koncepcie požiarnej 

prevencie na nasledujúce obdobie
38

; 

 vytvoriť kategorizáciu historických budov a ustanoviť povinnosť inštalácie 

aktívnych protipožiarnych zariadení; 

 zlepšiť spoluprácu medzi vlastníkmi kultúrnych pamiatok a štátom v oblasti 

finančnej podpory formou dotácií na vybavenie objektu systémami elektrickej 

požiarnej signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia. 

  

                                                 
38

 Bola v platnosti Koncepce požární prevence r. 2012-2016  



 

56 

 

9 Záver 

Problémom úrovne požiarnej ochrany historických stavieb je fakt, že celý proces 

je riešený až v rámci projektu obnovy. Z pohľadu požiarnej bezpečnosti je obnova 

charakterizovaná ako zmena stavby. Princíp uplatňovania technických požiadaviek 

pre objekty kultúrnych pamiatok je totožný ako je tomu u novostavieb. Pre projektanta 

nastáva celá rada problematických úloh. Nie je možné zasahovať do stavby, variabilne 

meniť celkovú dispozíciu a materiály stavebných konštrukcií či vytvárať podmienky 

pre úspešnú evakuáciu a protipožiarny zásah jednotkami požiarnej ochrany. Výsledkom 

je návrh požiarnej bezpečnosti, ktorý tvorí kompromis medzi požiadavkami projektanta 

a pamiatkarov.  

Historické stavby majú špecifické požiadavky a ich správna realizácia sa rieši 

individuálne. Jedným z hlavných problémov je stanovenie požiarneho rizika. V prípade 

historických objektov je nutné sa zamerať nielen na množstvo horľavého materiálu, ale 

aj na majetkovú hodnotu hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  

Diplomová práca sa preto zaoberala možnosťami stanovenia rizika v historických 

stavbách. Využíva princípy požiarneho a ekonomického rizika bežných noriem 

so zavedením majetkovej hodnoty kultúrnych pamiatok. Navrhuje riešenia uplatniteľné 

v praxi a hľadá cesty k minimálnemu štandartu zabezpečenia pamiatkovo chráneného 

objektu. Keďže v tomto smere nie sú doposiaľ publikované žiadne akademické práce, 

návrhy tvoria len základné princípy možného spôsobu hodnotenia požiarnej bezpečnosti 

historických objektov.   

 Prvým krokom je vytvorenie kategórií historických budov podľa spôsobu 

užívania objektu. Pre tú skupinu budov, v ktorých sa nachádzajú jedinečné priestory 

alebo priestory s jedinečnými zbierkami historických predmetov je nutné aplikovať 

úpravy požiarneho rizika a ekonomického rizika. Pre definované skupiny historických 

objektov by mala vzniknúť povinnosť inštalácie predovšetkým elektrickej požiarnej 

signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia. 

Práca následne popisuje možnosti inštalácie aktívnych protipožiarnych zariadení 

v pamiatkových objektoch., s ohľadom na hodnotu chránených priestorov a estetického 

prevedenia. Pri súčasnej technickej vyspelosti systémov je zabudovanie bezpečnostných 

systémov dostupné aj v najcennejších priestoroch, pri minimálnom zásahu 
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do pôvodných stavebných konštrukcií. Pre zvýšenie ochrany kultúrnej pamiatky môže 

vlastník využiť finančnej podpory v rámci štátnych dotačných programov alebo čerpať 

prostriedky z Európskej únie. 

Ak si chceme zachovať stavby minulosti je potrebné, aby sa nehnuteľné kultúrne 

pamiatky chránili v čase kedy je čo chrániť, nie dobiehať zameškané. 
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Príloha A – Dotazník požiarneho rizika pamiatkových objektov 

ČÁST A. HODNOCENÍ POŽÁŘNÍHO NEBEZPEČÍ. 

1. Převažující stavební materiál budovy         

 Beton, kámen (2)                             

 Cihla (4)                       

 Kov a kovová konstrukce (5)                   

 Kombinace skla a kovu (6)                    

 Dřevo (7)                      

 Jiné (např. plasty) (8)                    

2. Krytina střechy                

 Pálená či betonová taška, břidlice (2)                                               

 Plech, případně jiný souvislý materiál (desky litého betonu), který neumožňuje 

hasičům vstup do půdních prostor a účinné hašení  (6)                                                                                                      

 Asfaltové šindele, lepenka s vrstvou kačírku (5)          

 Dřevěný šindel (6)                   

 Asfaltové šindele, lepenka bez vrstvy kačírku (bez vrstvy)        

 Došky (8)                                                                                               

3. Konstrukce střechy                                                             

 Krovy dřevěné nechráněné protipožárním nátěrem (6)          

 Krovy dřevěné chráněné protipožárním nátěrem (3)         

 Krovy ocelové (3)                                                                                   

 Krovy betonové (2)                                                           

4. Provedení stěn chodeb/ únikových cest              

 Holé stěny, vápenné omítky (0)                      

 Stěny s vápennou omítkou s malým množstvím plakátů,obrazů nebo gobelínů (1) 

 Plakáty, vývěsky, postery (2)        

 Textilní tapeta, závěs, gobelíny (6)       

5. Struktura stavby a rozdělení na požární  

 Podlaží budovy, včetně půdních prostor, nejsou rozdělena na požární úseky (10)  
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 Neuzavřené světlíky, výtahové šachty, instalační šachty a kanály (4) 

  Neuzavřené otvory a prostupy kabelů, trubek atp.) ve stěnách a stropech (4)    

 Otevřená schodiště v celé výšce budovy (6)   

 Poschodí nejsou požárně oddělena (6)   

 Dveře nemají požární odolnost a odolnost proti průniku kouře (6)  

7. Vnitřní úprava podlah, stěn a stropu interiéru místností   

 Nespalitelné povrchy (např. vápenné omítky,  vápeno-silikátové desky) (0)    

 Sádrokarton (2)           

 Rákosový strop krytý omítkou (3)  

 Dřevo a dřevotříska (4)           

 Stropní podhledy z plastu (např. polystyrenu) (6)       

 Textilní tapeta, závěsy, gobelíny, koberce (6)       

 Textilní závěsy (záclony) na oknech (6)        

7. Požární zatížení místností    

 Malé množství nábytku/ hořlavých předmětů (1)       

 Kovový nábytek, regály apod. (1)         

 Dřevěný nábytek, regály apod. (3)         

 Větší množství polstrovaného nábytku (4)        

 Velmi vysoké požární zatížení (polstrovaný nábytek, obrazy, knihy, závěsy ve 

velkém množství) (6)        

 Propanbutanové lahve (pro kuchyňský sporák, vytápění atp.) (6  

 Jsou skladovány hořlaviny I. třídy nebo tlakové láhve v samostatném požárním 

úseku  (4)               

 Jsou skladovány hořlaviny I. třídy a tlakové láhve v prostoru, který není prokazatelně 

samostatným požárním úsekem (10)    

 8. Vnitřní členění prostor    

 Malé místnosti do 20 m
2
 (1)         

 Místnosti od 20 m
2  

do 100 m
2
(2)                  

 Velké místnosti nad 100 m
2
 (4)                                                                

 Prostory (haly, sály, kaple atp.) procházející jedním 

      nebo několika poschodími (6)    

9. Výška stropů     

 Nízké stropy (do 2 m) (1)           
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 Stropy od 2 – 3 m (2)           

 Stropy od 3 – 4 m (4)           

 Stropy nad 4 m (6)          

 10. Možné zdroje zapálení       

 Otevřený oheň, pravidelně používané krby (za každý krb 4 body)              

 Otevřený plamen (svíce, petrolejové lampy, pochodně) (5)  

 Rozšířené použití prodlužovacích kabelů, adaptérů apod. (6)    

 Používání elektrických spotřebičů (přímotopy, přenosná elektrická kamínka, vařiče, 

kávovary, automaty na výdej teplých nápojů) (6)               

 Kávovary a vařiče ve schválené „kuchyňce“ (3)                     

 V budově není zakázané kouření (6)        

 Restaurace, vaření a příprava jídel (10)                    

 Ubytovací prostory v budově (za každou ubytovací jednotku 5 bodů)     

 Pracoviště jiných organizací (kanceláře, prodejny, sklady atp.) 

(za každou jednotku 5 bodů)                                                                              

 V půdních prostorech jsou skladovány hořlavé předměty (8)      

 Elektroinstalace starší 30 let, provedení v hliníku (10)       

 Dodavatelsky prováděné práce, včetně restaurátorských prací (především 

svařování, broušení, odstraňování starých nátěrů a pod.) (10)     

 V objektu je restaurátorské a konzervátorské pracoviště, chemická laboratoř, 

údržbářská dílna či jiné pracoviště, kde se pracuje s vysokými teplotami (za prvé 

pracoviště 10 bodů a za každé další 4 body)     

 V objektu jsou pořádány kulturní akce většího rozsahu: demonstrace řemesel, která 

pracují s ohněm (kovářství, odlévání kovů, vyfukování skla atp.), použití 

pyrotechniky, demonstrace palných zbraní, noční prohlídky s pochodněmi, poutě, 

divadelní představení atp.;  

    natáčení filmů (10)                                                                                               

 Četnost úderu blesku a dosavadní vliv úderu blesku na  

poškození EPS (až 6)                                                                                          

11. Hrozba rozšíření požáru ze sousedství                      

 Předchozí požár či zahoření v objektu (1)                                                      

 V běžné městské zástavbě (2)               

 V blízkosti průmyslové výroby, restaurace, zábavního podniku atp. (4)          

 V neobydlené oblasti (6)                  

 Ohrožení lesním požárem, požárem trávy (6)               

 Nebezpečí žhářství (6)                                                          
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 Nevysvětlený požár v blízkosti (8)         

12. Materiály sbírkových předmětů                                  

 Kovy, kámen, keramika (0)                 

 Papír (1)                    

 Dřevo (2)                   

 Textil, sláma (5)           

 Plasty, filmy a nosiče (pěnový PS, acetát celulosy, PET) (6)            

 Nitrocelulóza (hlavičky panenek, filmy) (8)        

 Biologické preparáty uložené v lihu (8)       

ČÁST A – SOUČET BODŮ: 

ČÁST B. OPATŘENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Systémy detekce požáru, poplachu a evakuace                

 Není (0)            

 Automatická detekce požáru v hlavních místnostech (3)                           

 Automatická detekce požáru ve všech místnostech (4)                     

 Automatická detekce požáru v celé budově, včetně půdních prostor (5)   

 Trvalé připojení EPS na požární jednotku (3)               

 Automatická detekce požáru je plně funkční a není starší 10 let (5)          

 Automatická detekce požáru vykazuje závady nebo je starší 10 let, ale přesto je 

funkční (2)                                                                                    

 Objekt je vybaven klíčovým trezorem požární ochrany (3)                         

 Objekt je vybaven poplašným systémem (5)                                              

 Objekt je vybaven evakuačním systémem (5)                                            

 Jsou zodpovědní pracovníci informování o požární situaci v objektu pomocí GSM 

komunikátoru a SMS zprávy?  (3)                                        

 Elektrická zabezpečovací signalizace - detekce pohybu blízkosti budovy (3)         

 Elektrická zabezpečovací signalizace – 24 hodinová detekce pohybu  v blízkosti 

budovy (3)                            

2. Automatické stabilní hasicí systémy (SHZ)            

 Nejsou (0)            

 Ochrana vybraných místností (4)                 

 Ochrana všech místností (6)                  

 Ochrana celé budovy (10)        
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3. Regulace odvodu kouře       

 Není (0)             

 Ruční (1)             

 Automatická (2)            

4. Požární vybavenost            

 Přenosné hasicí přístroje (v předepsaném množství a hasicí schopností) (4)   

 Přenosné hasicí přístroje umístěné ve skrytých prostorách (např. ve skříních) (1)                                                                       

 Vnitřní požární vodovod vybavený nástěnnými hydranty (3)                              

 Použitelné a dle tlakové zkoušky vyhovující nezavodněné požární 

     potrubí (suchovod) (10)                

5. Technické prostředky pro požární jednotky              
 Pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu první požární jednotky 

menší než 15 minut – časové pásmo H2 dle ČSN 73 0802 (10)     

 Dobrý přístup k celé budově (2)         

 Pevné a snadno dosažitelné stanoviště pro techniku požární jednotky (2)      

 Výška budovy umožňuje její ochranu disponibilní technikou  

požární jednotky (2)                   

 Budova je připojena na veřejnou vodovodní síť (3)              

 Venkovní hydrant v blízkosti budovy (2)        

 Zdroj požární vody: požární nádrž, řeka, rybník, koupaliště, bazén atp. ve vzdálenosti 

menší než 200 m (3)                                                                  

 Bylo v posledních pěti letech uskutečněno úspěšné prověřovací  

    cvičení hasičské jednotky na objektu? (10)  

6.  Dveře          

 Masivní dřevěné dveře dobře těsnící, s kvalitními zárubněmi a kováním (2)                                                                                                    

 Dveře s 60 minutovou a vyšší požární odolností (4)      

 Požární dveře mezi místnostmi jsou trvale zavřené, příp.  

    se automaticky zavírající v případě požáru (3)      

 Dveře na únikových cestách - zajištěné otevření při evakuaci (3)   

7. Únikové cesty                        

 Obtížně průchodné pro překážky (kopírky, tiskárny, balíky papíru, prodejní automaty 

atp.) (0)                                                                                            

 Průchodné, ale dlouhé a složité (1)                   
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 Únikové cesty vedou na bezpečné místo mimo budovu (2)     

 Únikové cesty mají vyhovující značení (2)               

 Únikové cesty mají vyhovující osvětlení (2)       

 Únikové cesty jsou dostačující pro evakuaci předpokládaného počtu osob  

personálu a návštěvníků (2)                 

8. Ochrana proti blesku               
 Není (0)             

 Existuje, ale potřebuje opravu (3)                

 Je v dobrém stavu (6)           

 Je budova vybavena ochranou proti napěťovým rázům a  

atmosférickému přepětí (2)          

9. Péče o budovu        

 Bezpečné skladování hořlavých látek (hořlavých kapalin, dřeva,plynů, atd.) mimo 

budovu (2)                                                 

 Pravidelné odstraňování odpadu a jeho bezpečné skladování (2)   

 Pravidelná revize elektrického vybavení (přístrojů) se zjištěním, že zmíněné objekty 

jsou bez závad (2)                                             

 Pravidelná revize elektrického vedení, zásuvek, vypínačů atp.  

se zjištěním, že zmíněné objekty jsou bez závad (2)     

 Objekt není připojen na stabilní rozvod elektrického proudu (6)  

10. Správa budovy         

 V budově je 24 hodinový dozor s požární signalizací ve vrátnici (4)   

 Existuje preventivní požární hlídka (1)        

 Probíhá pravidelné školení personálu v požární prevenci (2)             

   Probíhá pravidelný cvičný požární poplach (2)    

 Je vytvořen speciální interní team pro řešení mimořádných situací,  

vycvičený a vybavený i pro zásah při malém požáru (4)      

 V budově je sledován a regulován počet návštěvníků a to nejen v  

otevírací době, ale i při různých slavnostních příležitostech, např. recepcích, 

vernisážích atp. (2)                 

ČÁST B – SOUČET BODŮ:  

SKÓRE RIZIKA POŽÁRU = bodový rozdíl častí A a B 

Celkové hodnocení: 
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 do 29 bodů ……………........nízké riziko požáru 

 30 – 79 bodů ……………...běžné riziko požáru 

 80 a více bodů …………....vysoké riziko požáru 
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 Príloha B – Požiarne riziko 

Predstavme si situáciu, že v posudzovanom priestore horí určité množstvo 

horľavého materiálu s určitou intenzitou požiaru (T) po určitú dobu (t). Následne 

faktory ako odhorievanie materiálu, výmena vzduchu, geometria priestoru ovplyvnia 

spôsob tepelného namáhania stavebných konštrukcií. Návrhom technických opatrení 

(napr. SHZ, SOZ) sa intenzita umelo zníži. Intenzitu požiaru vrátane vplyvu požiarne 

bezpečnostných zariadení vyjadruje hodnota požiarneho rizika. Medzi najdôležitejšie 

predpoklady pre určenie požiarne rizika patria [28]: 

 model popisuje druhú fázu plne rozvinutého požiaru; 

 v druhej fázi požiaru zhorí približne 80 % celkového množstva paliva a teploty 

plynov v požiarnom úseku presiahnu 500 až 600 °C; 

 horľavý materiál je drevo alebo výrobky na báze dreva; 

 dôjde k porušenie výplne otvorov, čiže výmena plynov prebieha bez prekážok; 

 hlavným typom požiaru je požiar riadený odvetraním, resp. požiar, v ktorý je 

limitovaný mnžostvom kyslíku v horiacom priestore; 

 súčiniteľ sálania tepla z požiarneho úseku je rovnaký s čiernym telesom; 

 rýchlosť odhorievania je behom druhej fázi požiaru približne konštatná. 

 

 

Obr. 25 – Faktory ovplyvňujúce požiarneho riziko [28] 
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Z vyjadrenej schémy je určenie približnej intenzity požiaru veľmi komplikované. 

Preto došlo pri návrhu požiarneho rizika v normách požiarnej bezpečnosti k značnému 

zjednodušeniu. Všetky faktory ovplyvňujúce požiarne riziko sa nahradili konštantami 

a menila sa iba hodnota množstva horľavých látok p. Výsledkom vznikla závislosť T x t, 

ktorá sa stala základom pre skúšanie stavebných konštrukcií z hľadiska ich požiarnej 

odolnosti. Obecne známa pod názvom normová teplotná krivka [28]. 

Metódy určenia požiarneho rizika 

Pre stanovenie požiadavkov na stavebné konštrukcie vychádzajú všetky metódy 

hodnotenia požiarneho rizika z množstva horľavín nachádzajúcich sa v priestore. 

Rozdiel spočíva v miere presnosti popisu deja, tzn. v rozsahu zahrnutých činiteľov 

ovplyvňujúcich požiar. Empirické rovnice požiarneho rizika sú odvodených 

z výsledkov experimentálnych požiarov. 

Kategorizácia stavieb 

Základná myšlienka pri určení požiarneho rizika kategorizáciou celého objektu je  

v zoskupovaní buď [29]: 

a) funkčne rôznych objektov s približne rovnakým požiarnym rizikom (objekty 

pre spracovanie dreva, textilu, nitrocelulózy do jednej katogórie) alebo, 

b) funkčne rovnakých objektov (obchody bez ohľadu na typ prevádzky), 

do jednotlivých kategórií odstupňovaných od nízkeho do vysokého požiarneho 

rizika. Métodá nezohľadňuje variabilitu rôznych podmienok pri požiari. Tým vnáša 

nepresnosti do výsledkov, čo následne vedie k predimenzovaniu alebo 

poddimenzovaniu požiadavkov na stavebné konštrukcie. 

Prosté požiarne zaťaženie 

Predpoklad vychádza zo stavu, že požiarne riziko je určené iba množstvom 

horľaviny bez ohľadu na ostatné činitele viz. obr, ktoré sa nachádzajú v objekte alebo 

jeho časti ako [29]: 
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𝑝𝑖 =

∑ (𝐻𝑖 ∙ 𝑀𝑖)
𝑗
𝑖=1

𝑆
 

(P.1) 

 

a 

 𝑝 =
𝑝𝑖

𝐻
 

(P.2) 

kde 

𝐻𝑖 špecifická výhrevnosť látok [kJ.kg
-1

]; 

𝑀𝑖 hmotnosť horľavých látok  [kg]; 

S podlahová plocha [m
2
]; 

𝑝𝑖 požiarne zaťaženie  [kJ.m
-2

]; 

𝑝 požiarne zaťaženie [kg dreva na m
2
]; 

𝐻 výhrevnosť dreva [kJ.kg
-1

]. 

Z rovníc vyplýva, že metóda prostého požiarneho zaťaženia je založena na 

experimentálnych výskumoch a predpokladu [29]: 

 |𝑝| ≈ |𝜏𝑒| (P.3) 

kde 

𝜏𝑒 je ekvivalentná doba požiarnej odolnosti [min]. 

Vzťah kategórií, prostého zaťaženia a ekvivalentnej doby požiarnej odolnosti je 

znázornený v Tab. 12. 

Tab. 12 – Prevod požiarneho zaťaženia a ekvivalentnej požiarnej odolnosti [29] 

Kategória 
Požiarne zaťaženie       

[kJ.m
-2

] 

Ekviv. požiarna odolnosť 

[min]
39

 

Obytné budovy 25 – 50 * 30 – 60 

Školy 25 – 50 30 – 60 

Verejné občianské budovy menej ako 50 menej ako 60 

Obchody 75 – 100 90 – 120 

Sklady 150 asi 180 

                                                 
39

 1 minúta trvania požiaru odpovedá približne 0,8 – 1,15 kg.m
-2

 prevodom na normovú krivku T x t. 
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Výhodou metódy je schopnosť rozlíšiť priestory s vysokým a nízkym požiarnym 

zaťažením v rámci jedného objektu narozdiel od metódy kategorizácie. Tým, že 

hodnotenie požiarne rizika nezohľadňovalo všetky činitele boli prijaté nesprávne 

závery.
40

  

Výpočtové požiarne zaťaženie 

Rozbory požiarov, že rovnicu (P.4) je možné použiť len pre obmedzenú platnosť 

vstupných parametrov. Preto bolo nutné zahrnuť koeficient, ktorý reprezentuje rôzne 

podmienky požiaru. Rovnica dostala tvar [29]: 

 𝑝𝑣 = |𝑘 ∙ 𝑝| = |𝜏𝑒| (P.5) 

kde 

𝑘 koeficient parametrov objektu  [0,25 < k < 2,0 ], 

Výsledný údaj obsahujúci množstvo horľavín a rôzne podmienky pôžiaru sú vyjadrené 

ako výpočtové požiarne zaťaženie 𝑝𝑣.  

Výpočtové požiarne zaťaženie pv: 

 𝑝𝑣 = 𝑝 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 (P.6) 

kde 

p požiarne zaťaženie [kg.m
-2

]; 

a súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania z hľadiska charakteru 

horľavých látok [–]; 

b súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania z hľadiska stavebných 

podmienok [–]; 

c súčiniteľ vyjadrujúci vplyv požiarne bezpečnostných opatrení [–]. 

 

                                                 
40

 Napríklad, že požiarne zaťaženie 20 kg.m
-2

 nevyžaduje žiadnu ochranu oceľových konštrukcií. 
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Požiarne zaťaženie môžeme rozdeliť do dvoch častí: 

 zaťaženie nahodilé vyjadrujúce hmotnosť zariaďovacích predmetov, nábytku, 

technologického zariadenia s označením 𝑝𝑛; 

 zaťaženie stále vyjadrujúce hmotnosť horľavých látok obsiahnutých 

v stavebných konštrukciach, s označením 𝑝𝑠, 

takže 

 𝑝 = 𝑝𝑛 + 𝑝𝑠 (P.7) 

Predstavuje fiktívne množstvo dreva na jednotku plochy, ktoré je svojou 

vyhrevnosťou ekvivalentné s normovou výhrevnosťou všetkých látok, ktoré sa 

nachádzajú za normálnych podmienok v posudzovanom požiarnom úseku. Vo väčšine 

prípadov je 𝑝𝑛 stanovené v norme na základe pravdepodobnej – reprezentatívnej – 

hodnoty výskytu požiarneho zaťaženia danej prevádzky. 

Hodnoty majú určitú rezervu v smere bezpečnosti, pretože sa určuje na základe 

výhrevnosti horľavých látok. Táto výhrevnosť vyjadruje množstvo uvoľneného tepla na 

jednotku hmotnosti, ktorá sa uvoľní pri mimoriadne priaznivých podmienkach 

spaľovania. Pomer medzi výhrevnosťou pri požiari a normovou hodnotou je 

zhruba 2/3 [29]. 

Súčiniteľ a, sa skladá z časti nahodilého požiarneho zaťaženia an a stáleho 

požiarneho zaťaženia as. Reprezentujú charakter a spôsob uloženia horľavých látok 

vzhľadom k rýchlosti odhorievania. Zložitejšia situácia nastáva pri kvantifikacií vplyvu 

prístupu vzduchu a strát tepla vo vzťahu na množstvo a charakter horľavých látok, teda 

súčiniteľa b 
41

. Na priebeh požiaru má predovšetkým vplyv tvar a veľkosť otvorov 

k pôdorysnej ploche, respektíve k množstvu horľavých látok a to [29]: 

a) nadbytok vzduchu a prevažná časť dymu je odvádzaná z objektu a dochádza 

k zníženiu množstva tepla v horiacom priestore a súčiniteľ b klesá, rýchlosť 

odhorievania je riadená povrchom horľavín; 

b) optimálne podmienky množstva vzduchu, súčiniteľ dosahuje hodnoty 1,0; 
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 Dosahuje hodnôt (0,5 ≤ b ≤ 1,7).   
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c) minimálne mnžostvo vzduchu, ale dostatočný pre pre proces oxidácie 

a rozvoja požiaru, kde značné množstvo tepla zostáva v horiacom priestore, 

rýchlosť odhorievania je riadená ventiláciou. Hodnota súčinitiľa b > 1. 

Tieto tri prípady ovplyvňujú ekvivalentnú dobu trvania požiaru. Zväčšovaním 

otvorov sa zlepší odvod splodín, vytvoria sa  podmienky pre protipožiarny zásah, čím sa 

zníži aj samotné požiarne riziko. Tento princíp sa využíva pri potlačení požiaru 

pomocou požiarneho vetrania – samočinného odvetrávacieho zariadenia. 

 

Znižujúci súčiniteľ c prestavuje užitie požiarne bezpečnostného zariadenia 

inštalovaného v požiarnom úseku ,viz.Tab. 13. Využíva k zníženiu požiarneho rizika
42

 

a súčasne sa dá uplatniť pri predĺžení nechránenej únikovej ceste a k zväčšeniu 

rozmerov požiarneho úseku. 

Tab. 13 – Hodnoty súčiniteľa c [1] 

c1 elektrická požiarna signalizácia (EPS) 0,7 – 1,0; 

c2 možnosť zásahu JPO (H1 – H3) 0,5 – 0,85; 

c3 samočinné stabilné hasiace zariadenie (SSHZ) 0,5 – 0,75; 

c4 samočinné odvetrávacie zariadenie (SOZ) 0,6 – 0,9. 
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 S výnimkou súčiniteľa c1, ktorý nemá vplyv na zníženie intenzity požiaru 

Obr. 26 – Závislosť intenzity požiaru na čase pri rôznom súčiniteli b [27] 


