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Anotace  

MATUŠINSKÝ, Jakub. Potrubní pošta z pohledu požární bezpečnosti. Ostrava, 

2018. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce 

Ing. Tereza Česelská, Ph.D. 

Bakalářská práce popisuje požadavky požární bezpečnosti, které jsou kladeny na 

systém potrubní pošty. Úvodní část bakalářské práce se zabývá popisem systému potrubní 

pošty. Zejména principem jejího fungování, rozdělením a popisem technologie v neposlední 

řadě také provozy, ve kterých bývá instalována. V druhé části se zaměřuje na popis 

požadavků na požární bezpečnost a na možná nebezpečí související s instalací systémů 

potrubní pošty. 

Klíčová slova: pneumatická doprava, potrubní pošta, požární ochrana, požární 

bezpečnost staveb 

Summary  

MATUŠINSKÝ, Jakub. Tube Mail from the Fire Safety Point of View. Ostrava, 2018. 

Bachelor thesis. VSB - Technical University of Ostrava. Supervisor Ing. Tereza Česelská, 

Ph.D. 

The first part of the bachelor thesis deals with the description of tube mail. In 

particular, the principle of its operation, the division and the description of technology, not 

least the operations in which it is installed. The second part focuses on the description of the 

fire safety requirements and the possible hazards associated with the installation of tube mail. 

 

Keywords: pneumatic tube, tube mail, fire safety, fire safety of buildings 
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1. Úvod 

V dnešní době automatizace si lidská společnost klade za cíl zvyšování produktivity 

práce, snižování nákladů a zlepšovaní pracovních podmínek zaměstnanců. V provozech, ve 

kterých je nutností opakovaně přepravovat zásilky na krátké vzdálenosti, se jeví jako vhodné 

řešení vybudovat potrubní poštu.  

Potrubní pošta je dopravní systém, v němž jsou zásilky umísťovány do pouzder a 

pneumaticky přepravovány speciálním potrubím. Potrubní pošta není žádná novinka, je to 

vynález původně z 19. století, který se možnostmi dnešní doby postupně rozvíjí a 

zdokonaluje. Svým vylepšením i svými specifickými výhodami přepravy nachází i v dnešní 

době 21. století svá uplatnění v mnoha zařízeních. Instalace systému potrubní pošty do 

budov, popřípadě celých areálů je vhodným, relativně levným a efektivním řešením způsobu 

dopravy zásilek. Tento způsob nahrazuje těžko dostupné pracovníky podílející se na 

doručování zásilek, snižuje náklady při přepravě, zvyšuje spolehlivost, bezpečnost a rychlost 

dopravy zásilek.  

Cílem práce je seznámit se s potrubní poštou jakožto jedním ze způsobů pneumatické 

dopravy, zjistit způsoby jejího využití v dnešní době, popsat její součásti, konstrukci a 

používané materiály, zaměřit se obecně na bezpečnost technologie, sumarizovat možná 

nebezpečí a upozornit na nedostatky týkající se projekce a instalace potrubní pošty. 

Posledním a hlavním cílem je zhodnotit technologii potrubní pošty z pohledu požadavků 

požární bezpečností staveb. 
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2. Potrubní doprava 

Potrubní doprava slouží k přepravě kapalných látek, plynných látek a v ojedinělých 

případech i pevných materiálů potrubím. Zdrojem energie pro zajištění dopravy je gravitační 

síla a rozdíly tlaku v potrubí a mimo něj.  

Tento typ dopravy je prakticky využíván ve všech odvětvích. S potrubní dopravou se 

denně setkáváme kdekoliv, chápeme ji jako přepravu čehokoliv uvnitř potrubí. Je hojně 

využívána v průmyslu, taktéž v zemědělství. V domácnosti se sní setkáváme při dodávce 

pitné vody, odvod splaškových vod je založen taktéž na potrubní dopravě a využívá 

gravitaci. Vytápění objektů jejíž topným médiem je voda nebo pára je také považováno za 

potrubní dopravu. 

Potrubní dopravu lze využívat pro přepravu surovin na krátké vzdálenosti, v rámci 

obcí nebo měst nebo na dlouhé vzdáleností mezi státy nebo dokonce kontinenty.  Potrubní 

doprava je velmi levná a šetrná k životnímu prostředí, na rozdíl od jiných druhů přeprav. 

Na dlouhé vzdálenosti mezi státy, popřípadě kontinenty se potrubní doprava využívá 

k přepravě ropy a zemního plynu. Nejdelším ropovodem na světě je ropovod Družba z ruské 

Samary do Evropy dlouhý 5 502 km. Délka ropovodu na území ČR je 357 km a jeho kapacita 

je 9 mil. tun ropy ročně [7]. 

  

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=ropa&site=doprava
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zemni_plyn_(cng,_lng)&site=doprava
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3. Pneumatická doprava 

Pneumatická doprava je speciálním oborem vzduchotechniky, kterou využíváme 

k přepravě materiálů. Její využití je široké a uplatňuje se prakticky v jakýchkoliv odvětvích.  

Doprava je uskutečňována prouděním tekutin, které společně unáší pevné složky 

vnitřní částí dopravního potrubí. Tlačným a dopravním médiem bývá nejčastěji vzduch. 

V případě potřeby, například z důvodu zvýšení bezpečnosti systému, vyloučení rizika 

požárů, případně výbuchu je možné místo vzduchu navrhnout jiné médium např. inertní 

plyn. V daném případě však prudce stoupají náklady na provoz dopravy.  

Pneumatická doprava je využívána k dopravě práškových a jemně zrnitých volně 

ložených materiálů, které se nelepí na stěny potrubí, nezahušťují se pod tlakem a ani se 

nepoškozují rázem nebo třením samy o sebe nebo o stěny potrubí.  

Rozsah vzdáleností potrubních cest se může u některých technologií pohybovat od 

několika metrů až po řádově stovky metrů či tisíce metrů s možným převýšením až několik 

desítek metrů. Množství přepravené látky záleží na mnoho faktorech jako je průřez potrubí, 

výkon hnacího agregátu atd. Dopravní trasu je možno projektovat vodorovně, svisle, šikmo 

i různě kombinovaně.  

Mezi přednosti pneumatické dopravy patří jednoduchost, spolehlivost a bezpečný 

provoz, dokonalá přizpůsobivost podmínkám daných typem provozu, jednoduchá montáž a 

variabilnost celého zařízení.  

Za nevýhodu lze považovat možnost dopravovat jen určité druhy materiálu. Další 

nevýhodou je, že při pneumatické přepravě hrubozrnných a těžkých materiálů dochází ke 

značnému oděru a poškozování potrubí, hlavně pak v místech ohybu [10].  
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3.1. Princip pneumatické dopravy 

Rozeznáváme dva základní principy pneumatické dopravy: [10] 

1) Doprava vířením – materiál je v potrubí rozvířen a vzduchovým proudem 

unášen. Tento způsob je zastoupen a rozšířen v největší míře pneumatické 

dopravy. 

2) Doprava smykem – dopravovaný materiál vyplňuje celou průřezovou plochu 

potrubí (vytváří zátku), je tlačen (popřípadě přisáván) proudem vzduchu a 

postupně se smýká směrem proudění. Na tomto principu funguje způsob 

potrubní pošty.  

3.2. Vzduch  

Vzduch je nejčastějším pracovním médiem všech pneumatických zařízení, z tohoto 

důvodu níže uvádím jeho základní fyzikální vlastnosti v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1 - Fyzikální vlastnosti vzduchu při 

0 °C a 101 325 Pa [23] 

Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota 

Molární hmotnost Mm g/mol 28,96 

Molární objem Vr dm3/mol 22,40 

Plynová konstanta r J/kg*K 287,10 

Hustota ρ kg/m3 1,29 

Měrná tepelná kapacita c kJ/kg*K 1,01 

Izotermický exponent k - 1,40 

Teplota tání tt °C -213,4 

Teplota varu  tv °C -194,5 
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4. Potrubní pošta  

Potrubní pošta taktéž nazývaná pneumatická pošta nebo vzduchová pošta je dopravní 

systém, který umožnuje přepravovat zásilky mezi objekty na různé vzdálenosti různou 

rychlostí. Potrubní pošta za dobu své existence prošla složitým vývojem, přičemž 

dnešní systémy jsou plně elektronicky mikroprocesorově řízeny, obsluha celého systému se 

děje pomocí uživatelského softwaru, který je programován podle požadavků uživatele. 

Potrubní pošta může být instalována v jednotlivých budovách nebo celých rozsáhlých 

areálech podniků. Potrubí lze umístit nadzemí i v podzemí. Systém pracuje bez přestávek 24 

hodin denně, celý rok a není ovlivněn lidským faktorem, což je vnímáno jako jedna z mnoha 

výhod. Jedinou nutností pro technologii je, aby byla připojena na zdroj elektrické energie. 

Zásilky jsou umisťovány v uzavřených ochranných přepravních pouzdrech a 

pneumaticky dopravovány speciálním potrubím. Rychlost dopravy je různá a může 

dosahovat 2–15 m/s.  

V historii sloužila potrubní pošta zejména k přepravě informací. V současné době 

zasílání informací potrubní poštou ztrácí význam, informace jsou z hlediska rychlosti 

přenosu efektivnější posílat elektronickou formou. Naopak potrubní přeprava v dnešní době 

Obrázek č. 1 - Potrubní pošta ve FN Olomouc [13] 
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více nachází uplatnění jako „vnitropodnikový“ dopravní systém k dopravě originálů 

dokumentů, peněz, menších materiálu, vzorků atd. [1]. 

4.1. Potrubní pošta z pohledu historie  

Potrubní poštu vynalezl autor tlakového hrnce Denis Papin. První městská potrubní 

pošta vznikla v Londýně v roce 1853 na základě vynálezu Denise Papina, Pinease Balka a 

Wiliama Murdocha. V Berlíně byl provoz potrubní pošty zahájen roku 1865, kde tato síť 

dosáhla postupné délky 400 km a výkonu přepravy až 4 miliony zásilek ročně. 

V roce 1866 následovala s vybudováním potrubní pošty Paříž se 467 km dlouhým 

potrubním systémem, který byl ukončen v roce 1934. Konstruktérem vídeňské potrubní 

pošty byl Franz Felbinger a odvozením tohoto technického řešení vznikla 1887 i pražská 

potrubní pošta (viz obrázek č. 3). Ve stejném roce se rodí potrubní pošta v New Yorku, její 

provoz je ukončen koncem roku 1953. Následovala další města – Mnichov, Rio de Janeiro, 

Buenos Aires, Hamburk, Řím, Neapol, Miláno, Marseille, Melbourne, Boston, Philadelphia, 

Chicago a St. Loui, a mnoho dalších [3]. 

  

Obrázek č. 2 - Historické přepravní pouzdro [4] 
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4.1.1. Pražská potrubní pošta  

První trasa pražské potrubní pošty vznikla již v roce 1887, a byla první městskou 

potrubní poštou na území nynější republiky. Její trasa vedla z hlavní pošty v Jindřišské ulici 

na poštovní úřad na Malostranském náměstí na Malé Straně. Později byla tato trasa 

prodloužena až na Pražský hrad, a její celková délka měřila přes 5 km. Systém sloužil hlavně 

k přepravě telegramů. 

Trasa potrubní pošty byla tvořena ocelovou trubkou o vnitřním průměru 

6,5 centimetru. Umožnovala posílat kovová pouzdra o délce dvaceti centimetrů a váze až tří 

kilogramů. 

Hlavní rozvoj nastal v letech hospodářského rozkvětu 1927 až 1932, postupem času 

vznikaly i další trasy a systém přepravoval přes 400 tisíc pouzder ročně. Za druhé světové 

války sehrála potrubní pošta důležitou úlohu při zásobování obléhané budovy rozhlasu. Ještě 

v 90. letech 20. století bylo potrubní poštou přepravováno 9 tisíc pouzder měsíčně, provoz 

však postupně slábl.  

V roce 2002 provoz potrubní pošty přerušily povodně, při kterých došlo k poškození 

potrubí a pošta později se již nerozjela. Městská síť pražské potrubní pošty je posledním 

dochovaným systémem tohoto druhu na světě [5]. 

Obrázek č. 3 - Ústředna potrubní pošty v dobách první republiky [14]  
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4.2. Princip fungování potrubní pošty 

Princip potrubní pošty byl založen na systému souvislého potrubí, ve kterém se 

zásilka uložená do přepravního pouzdra pohybuje v potrubím pomocí proudícího vzduchu 

tam nebo zpět. Celý systém pracuje na principu podtlaku a přetlaku vzduchu, který je 

vháněn nebo vysáván ze systému dmychadlem. S pomocí výhybek vsazených mezi potrubí 

se potrubní cesty mohou stromově rozvětvovat. 

Rozvoj systému potrubní pošty byl zmodernizován v roce 1870, díky vynálezci 

Angličanu Wilmotovi. Tento vynálezce sestrojil dvojitý ventil, který umožňoval dopravovat 

pouzdra se zásilkami za sebou, aniž by se přerušilo proudění vzduchu. Princip dvojitého 

ventilu spočíval v tom, že jedna záklopka se uzavřela, než se otevřela druhá a následně 

obráceně. 

V dnešní moderní době systém zůstává obdobný, je pouze vylepšen o elektronické 

součástky. Řídící mikroprocesorová jednotka koordinuje správné nastavení cesty výhybek, 

sepnutí dmychadla ve správný čas na tlak nebo sání. Mikroprocesor sleduje přepravu 

pouzdra od jeho počátku až do cíle, zaznamenává průběh přepravy a plní diagnostické 

funkce. Podle použitého systému odesíláme pouzdra buď vložením do stanice a zmáčknutím 

tlačítka Start nebo u složitějších systémů s cílovými adresami nejdříve navolíme adresu a 

následně založíme pouzdro do odesílacího trychtýře stanice a pouzdro automaticky odjíždí 

do cílové stanice.  

Některé stanice můžou být vybaveny bezpečnostními prvky (magnetickými kartami, 

čipy, atd.) a ovládat je mohou pouze pověřené osoby. 
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4.3. Součásti potrubní pošty 

Mezi hlavní a nejdůležitější součástí celé technologie patří: 

 Centrální stanice 

 Potrubí 

 Dmychadla 

 Armatury 

 Stanice pro odeslání  

 Stanice pro příjem  

 

4.3.1. Centrální stanice 

Centrální stanice je místnost, ve které je hlavní rozvod veškerého potrubí, 

elektroinstalace, dále jej tvoří řídící mikroprocesorová jednotka a výkonná dmychadla. 

Pokud není možné zajistit dostatečný přísun vzduchu přirozeným větráním je nutnost 

vybavit tuto místnost vzduchotechnikou, aby byla zajištěná dostatečná dodávka vzduchu, 

který je odebírán dmychadly. Problematiku nutností instalace vzduchotechniky řeší § 42 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [34].  

 

Obrázek č. 4: Centrální stanice ve FN Ostrava [21] 
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4.3.2. Potrubí 

Zařízení pracuje na principu obousměrného provozu v jednoduchém potrubí. 

Potrubní bývá nejčastěji vyrobeno z tvrdého PVC v místech, kde je požadavek na 

nehořlavost potrubních rozvodů se potrubí projektuje kovové. Souběžně s potrubím je veden 

speciální slaboproudý kabel, který má funkci jak napájecí, tak i ovládací.  

4.3.3. Dmychadla 

Dmychadlo je vzduchová turbína točící se pouze jedním směrem neboli z jeho dvou 

vývodů buď proudí, nebo je vysáván vzduch. Napájení těchto používaných dmychadel bývá 

třífázovým střídavým proudem.  

4.3.4.  Přepravní pouzdra 

Přepravní pouzdra jsou vyrobena tak, aby bylo možné jej vložit libovolným koncem, 

zpravidla je lze otvírat z obou stran. Používaných pouzder je velké množství, záleží pak pro 

jaký účel jsou vyrobena. Výrobci nabízí mnoho druhů přepravních pouzder např. 

standardních, pouzdra přizpůsobená na přepravu peněz, pouzdra pro biologické vzorky, 

pouzdra pro přepravu vzorků o vysoké teplotě atd.  

Obrázek č. 5 – Přepravní pouzdra [2] 



 

11 

 

4.3.5. Armatury 

Zda do systému bude vháněn nebo vysáván vzduch, určuje dle pokynů řídicí centrály 

vzduchová výhybka. Toto zařízení má jeden vstup a tři výstupy. Na výhybku mohou být 

připojeny buď stanice, nebo další výhybky pro větší větvení systému [20]. 

4.3.6. Stanice pro odeslání zásilky 

Stanice jsou uzpůsobeny tak aby jimi nebylo možné poslat nic jiného než přepravní 

pouzdro a to proto, aby nemohlo dojít k poškození potrubí, dále pak aby nebyla možnost 

rozvod potrubní pošty zneužít k záměrné kontaminaci při možném „teroristickém útoku“ 

nebo k jiné sabotáží. Stanice pro odesílání pouzder mohou být v několika provedeních. 

Pouzdro může být kdykoli vloženo a odesláno, odeslání probíhá komfortně pomocí seznamu 

účastníků. Jedním z dalších typů stanic jsou stanice zabudované do stolu. Používají se 

především v bankách nebo u pokladen pro pohodlnou obsluhu přímo od stolu [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 6 – Odesílací stanice [30] 
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4.3.7. Stanice pro příjem zásilky 

Stanice pro příjem pouzder mohou být v několika provedeních. Oznámení o příchodu 

zásilky je signalizováno světelným a zvukovým znamením. Automatické nástěnné stanice 

se záchytným košem umožňuje plně automatický provoz. Tyto stanice navíc 

umožňují automatické zpětné zasílání, tzn. že stanice si pamatuje adresy odesílatelů, 

po vložení pouzdra a stisknutí Enter je pouzdro zpět zasíláno bez udání adresy.  

4.4. Využití potrubní pošty  

V dnešní době potrubní poštu využívají zejména tyto zařízení: [6] 

 Zdravotnictví 

 Průmysl  

 Obchodní centra a logistická centra 

4.4.1. Zdravotnictví  

Potrubní pošta hojně využívána zdravotnickými zařízeními. Zdravotnická zařízení 

jsou nucena přepravovat velké množství dokumentů a biologických vzorků z míst odběru do 

prostorů dalšího zkoumání jako jsou laboratoře. Využití potrubní pošty především zvyšuje 

důležitý faktor jako je rychlost přepravy. Transport vzorků biologických materiálů 

napomáhá k významnému zkrácení doby odezvy laboratorních vyšetření. Velmi rychlý 

transport biologického materiálu je důležitý, aby byly dodrženy podmínky dané pro jeho 

zpracování bez ovlivnění vzorku časem a teplotou. Díky tomuto systému je možno snížit 

nároky na počet pracovníků zabývajících se přepravou. Systém pak dále omezuje, lze uvést, 

že téměř vylučuje chyby těchto pracovníků.  

 V těchto zařízeních se přepravují například:  

 Biologické vzorky (moč, krev)  

 Léky 

 RTG snímky  

 Nástroje 

 Drobný zdravotnický materiál 

 Dokumentace mezi laboratořemi a pracovišti lékařů 
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4.4.2. Průmysl  

V rozlehlých areálech průmyslu se zpravidla vyskytuje laboratoř, která zkoumá 

vzorky z výroby, tímto se potrubní pošta nabízí jako vhodné zařízení pro dopravu těchto 

vzorů do prostorů laboratoře, lze přeposílat vzorky o hmotnosti až 5 kg. V průmyslových 

podnicích se také přepravuje velké množství technické dokumentace, které lze přeposílat 

mezi pracovišti potrubní poštou. Mezi další možnosti přepravy potrubní poštou v průmyslu 

je, že za určitých podmínek lze přepravovat také horké materiály až do teploty 1000 °C [15]. 

Druhy průmyslů využívající přepravu zásilek potrubní poštou: 

 Průmysl potravin, nápojů a pochutin. 

 Celulózo-papírenský průmysl. 

 Chemický a farmaceutický průmysl. 

 Gumárenský a plastikářský průmysl. 

 Průmysl skla, keramiky porcelánu a stavebních hmot. 

 Výroba kovů včetně hutního zpracování. 

4.4.3. Obchodní centra, logistická centra a komerční objekty 

Potrubní pošta je díky svým specifickým možnostem přepravy také využívána 

v objektech nákupních center, jednotlivých obchodů, peněžních ústavů, bank nebo multikin. 

Možnosti potrubní pošty se nabízejí jako bezpečný a přehledný a následně 

dohledatelný systém zajištující přesun hotovosti nebo dokumentů, z míst výběru, pokladen 

nebo podatelen až k místu uskladnění těchto cenností. Cílovým místem přepravy bývají 

zpravidla sběrny nebo rovnou zabezpečené místnosti nebo trezory [11]. 
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4.5. Výhody potrubní pošty 

Důvody, proč potrubní pošta přežila i digitální věk, jsou dva: rychlost a přesnost. 

Zatímco dnešní technické komunikační prostředky jako email nebo fax přenášejí informace 

vždy zprostředkovaně a občas i zkresleně, potrubní pošta umožňuje pracovat bez zkreslení 

a s originálem dokumentu v reálném čase.  

Potrubím je možné dopravovat zásilky z jednoho konce města na druhý během pár 

minut, záleží na délce trasy, překonat tuto rychlost a přesnost přenosu nemůže předčit žádná 

zásilková služba [16].  

 Mezi nejdůležitější výhody potrubní pošty patří:  

 Snížení počtu pracovníků pracujících na přepravě zásilek 

 Vyloučení chyb lidského faktoru (záměna zásilky, zdržení)  

 Rychlejší přeprava zásilek 

 Kontrolovatelnost a bezpečnost zásilek – počítačový dohled 

 Snížení nákladů na přepravu zásilek 

 Větší efektivnost 

 Možnost centralizace laboratoří, sběren zásilek – snížení nákladů  
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5. Požární bezpečnost staveb 

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá omezením vzniku a šíření požárů 

v budovách. Požární bezpečnost staveb byla dříve opomíjenou profesí, postupem času se 

stala rovnoprávnou specializací, ovlivňující výslednou podobu stavebního díla. Zejména za 

posledních 30 let se obor požární bezpečnost staveb postupně stal uznávanou inženýrskou 

disciplínou. Požární bezpečnost staveb je postavena na dvou základní pilířích, kterými jsou 

pasivní a aktivní požární ochrana [17]. 

 

5.1. Požární bezpečnost stavebních objektů 

„schopnost stavebních objektů bránit v případě požárů ztrátám na životech a zdraví 

osob, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku, dosahuje se jí vhodným urbanistickým 

začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením nebo požárně 

bezpečnostními zařízeními a opatřeními“ [25]. 

5.2. Základní požadavky na stavby 

Obecné požadavky na výstavbu v České republice upravuje zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [22]. 

Ve vztahu ke stavebnímu zákonu je zvláštním právním předpisem pro oblast požární 

ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a předpisy vydané k jeho provedení, 

zejména pak: 

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

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
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Základními požadavky na stavby jsou [31]: 

 mechanická odolnost a stabilita 

 požární bezpečnost  

 hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 bezpečnost a přístupnost užívání 

 ochrana proti hluku 

 úspora energie a tepla 

 udržitelné využívání přírodních zdrojů 

5.2.1. Požární bezpečnost 

Dle požární bezpečnosti staveb je za bezpečnou stavbu z hlediska požární ochrany 

považována stavba, která má vzhledem ke svému vhodnému urbanistickému začlenění, 

dispozičnímu, konstrukčnímu a materiálovému řešení nebo požárně bezpečnostním 

zařízením a opatřením schopnost bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, 

zvířat a ztrátám na majetku [18]. 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě 

požáru:  

 byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce 

 byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře 

 bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby 

 obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být jinými prostředky 

zachráněni 

 byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

  



 

17 

 

5.3. Zajištění požární bezpečností staveb 

Zajištění požární bezpečnosti stavby se děje dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

pasivní požární ochrana, druhým způsobem zajištění požární bezpečností staveb je aktivní 

požární ochrana. 

5.3.1. Pasivní požární ochrana 

Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby 

z požárního hlediska, tj. schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná se 

zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot a 

stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest 

pro osoby či zvířata, vybavení zásahových cest pro jednotky požární ochrany, zhodnocení 

požárně nebezpečného prostoru apod. [19]. 

Pasivní zabezpečení zaručuje: 

 stabilitu staveb 

 dělení staveb na požární úseky 

 bezpečné únikové cesty 

 omezení šíření požáru na sousední stavby 

 podmínky pro účinný protipožární zásah. 

5.3.2. Aktivní požární ochrana 

Aktivní požární ochrana představuje schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako 

celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech následně ovládat ostatní 

požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat (případně snižovat) účinek vznikajícího požáru, 

tj. v jeho počáteční fázi.  

Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasicí zařízení, zařízení 

pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových cest, zařízení pro autonomní detekci a 

signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení [19]. 
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Aktivní systémy svou funkcí zaručují: 

 detekci požáru 

 vyhlášení poplachu 

 ovládání dalších zařízení pomocí EPS 

 rychlé přivolání zasahujících jednotek 

 samočinné hašení bez účasti lidského činitele 

 odvedení tepla a kouře 

 lepší podmínky pro evakuaci 

 snížení rozsahu škod 

 snížení teplotního namáhání stavebních konstrukcí. 
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6. Požadavky PBS na systém potrubní pošty 

Potrubní pošta je specifické zařízení, a neexistuje pro něj norma či jednoznačná 

legislativa. Jediná zmínka v normě týkající se potrubní pošty je její vedení /umístění 

v městském kolektoru v Praze, ale ani zmínkou zde není řešena problematika, požadavků 

požární bezpečnosti staveb.  

Potrubní pošta se principem fungování nejvíce podobá rozvodům vzduchotechniky 

jediným rozdílem je, že vzduchotechnické potrubí dopravuje pouze vzduch a potrubní pošta 

vzduch a zásilky, proto při projekci potrubní pošty musíme v určitých směrech přihlížet a 

aplikovat požadavky normy ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti 

šíření požárů vzduchotechnickým potrubím [26]. Nutností je upozornit, že nelze 

požadovat ani dodržet veškeré požadavky normy pro vzduchotechnické potrubí. 

6.1. Obecké požadavky norem PBS 

Dle normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, čl. 11.1.1 

– Technologické rozvody nehořlavých látek ve stavebních objektech pro potrubí do 

průřezové plochy 400 cm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) při průchodu mezi 

jednotlivými požárními úseky, nemusí být po stránce požární ochrany speciálně ošetřeny. 

Dnešní projektované potrubí potrubní pošty tuto maximální hodnotu průřezu nikdy 

nepřevyšuje.  

Jak je již výše zmíněné (viz 4.3.2.) nejpoužívanějším materiálem potrubí je plast. 

Avšak některé prostory si mohou vyžadovat instalaci nehořlavého potrubí (to je třídy reakce 

na oheň A). To znamená, že požárně bezpečnostní řešení vyžaduje realizaci rozvodů 

potrubní pošty v kovovém provedení a zároveň klade speciální požadavky i na systémový 

kabel, vedený podél kovového jízdního potrubí (k požadavkům na kabely více v kapitole 

6.5).  
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Případy, které nehořlavost potrubí vyžadují určuje norma ČSN 73 0872 čl. 4.1.1 a 

jsou to [26]:  

1) Chráněné a částečně chránění únikové cesty 

2) Pokud slouží k odvodu vzduchu teplejšího než 85 °C 

3) Pokud se v něm mohou usazovat hořlavé látky technologického původu 

Při navrhování potrubní pošty se můžeme setkat pouze s bodem 1, body 2 a 3 u 

potrubní pošty nemohou nastat.  

6.2. Centrální stanice 

Všeobecně norma ČSN 73 0872 čl. 3 říká, že vzduchotechnické zařízení se musí 

navrhnout tak, aby se jím nemohl šířit požár ani zplodiny hoření. Potrubní pošta je zařízení, 

které je těsné, vháněný vzduch je nasáván pouze v prostorech centrální stanice.  

Centrální stanice potrubní pošty je obdoba strojovny vzduchotechniky a ta dle normy 

ČSN 730802 čl. 5.3.2 písmene d) musí tvořit samostatný požární úsek. Vybavit tento 

požární úsek elektrickou požární signalizací je povinnost podle článku č. 7.6 normy ČSN 73 

0872, který říká: „Pokud v posuzovaném objektu je instalována elektrická požární 

signalizace, musí být čidla osazena i ve strojovně vzduchotechniky.“ [26]. Tato elektrická 

požární signalizace v případě požárů zajistí vypnutí dmychadel a znemožní tím vhánění 

kouře do rozvodů potrubní pošty [24].  

6.3. Napojení potrubní pošty na elektrickou požární signalizaci 

Z praxe již víme, že při okamžitém vypnutí pohonu dochází k zastavení zásilek uvnitř 

potrubí a tímto nastávají další problémy. Specifickým požadavkem zdravotnických zařízení 

vybavených potrubní poštou je, aby již zaslané zásilky nikdy nemohly „uvíznout“ v potrubní 

poště.  
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Důvodem tohoto požadavku je, že v přepravním pouzdře může být přepravován 

vzorek krve, kostní dřeně nebo podobné důležité vzorky a na jejich doručení a nutností 

dalšího jeho zkoumání v laboratořích může být závislý lidský život. Jejich nedoručení do 

cílových míst by znamenalo buďto neznalost požadovaného výsledku nebo nutnost odebrat 

nový vzorek. Odebrat takovýto nový biologický vzorek je buďto náročné, drahé nebo 

dokonce nemožné.   

Proto výrobci systémy instalují, tak aby při signalizaci elektrické požární 

signalizace dále nešlo vkládat nové zásilky a všechny zásilky, které se již v danou chvíli 

vyskytují uvnitř potrubí dojely do svých koncových stanic. Až poté co poslední zásilka 

dorazí do cílové stanice ústředna elektrické požární signalizace vypne vhánění vzduchu do 

systému.  

6.4. Těsnění prostupů požárně dělící konstrukci 

Přepravní potrubí potrubní pošty je technologicky nemožné osadit v místech 

prostupu přes požárně dělící konstrukci požárními klapkami. Proto místo prostupu 

potrubí přes požárně dělící konstrukci se pouze vyplňuje materiálem s minimálně stejnou 

požární odolností jako je požadavek na požárně dělící konstrukci, kterou je prostup veden.  

V místě prostupu kabelů požárně dělicí konstrukcí, ať už stropem či stěnou dochází 

k lokálnímu narušení této konstrukce. Dochází k narušení především dvou mezních stavů. 

Je narušena celistvost (mezní stav E) a izolační schopnost (mezní stav I). Tyto místa musíme 

dodatečně utěsňovat.  

Odstavec 6.2 normy ČSN 73 0810 nám říká, že veškeré prostupy všech rozvodů a 

instalací mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělící konstrukcí. 

Pokud už jimi tyto rozvody prochází je nutno aby požárně dělící konstrukce byla dotažena 

až k rozvodům ve shodné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící 

konstrukce sama. Prostupy musí být navrženy a realizovány tak, aby byly v souladu 

s normami ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201 a ČSN 73 0872.  
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Těsnění prostupů se dle normy ČSN 73 0810 provádí:  

 Realizací požárně bezpečnostního zařízení – požární přepážky nebo 

ucpávky 

 Dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (pokud se nejedná 

o prostup konstrukcemi okolo chráněných únikových cest nebo kolem 

požárních a evakuačních výtahů) 

 

Těsnit prostupy podle ČSN 73 0810 pomocí ucpávek se nemusí: 

a) pokud se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně 

o 3 potrubí naplněná vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Za předpokladu že 

potrubí je třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nebo má vnější průměr do 30 mm. 

Případná izolace musí být z třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a musí přesahovat 50 

cm na obě strany konstrukce.  

 

b) Pokud se jedná prostup jednoho kabelu s vnějším průměrem do 2 cm  

 

Ve všech ostatních případech se pro dodržení požadavků požární bezpečnosti 

staveb všechny průchody tras potrubí mezi jednotlivými požárními úseky vybavují 

protipožárními objímkami (manžetami) o stejné nebo vyšší požární odolnosti, než je 

požárně dělící konstrukce sama (viz obrázek č. 6). Avšak norma ČSN 73 0872 dle čl. 4.2.3. 

nepožaduje požární odolnost této ucpávky větší než 60 minut.  

Tyto používané manžety v případě požáru napění a několikanásobně zvětší svůj 

objem, tímto dojde k zatěsnění prostupu potrubí přes požárně dělící konstrukcí po dobu 

určenou výrobcem této manžety. Tímto způsobem jsou splněny požadavky na prostupy 

podle norem požární bezpečnosti staveb. 
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6.5. Systémové kabely 

Jak je již výše zmíněné (v kapitole 6.1.), existují prostory, které vyžadují nehořlavé 

potrubí a také kladou specifické požadavky na vlastnosti systémových kabelů z pohledu 

požární ochrany.  

Podle článku 6.1 a) normy ČSN 73 0848 mohou být vodiče a kabely, které 

nezajištují funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení volně 

vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,1 kg*m-3 obestavěného prostoru. 

V případě potrubní pošty systémový kabel nezajišťuje funkci protipožárního 

zabezpečení. 

Ovládací kabel vede současně s potrubím, pouze při průchodu požárně dělící 

konstrukcí není technicky možné, aby vedl připevněn na potrubí z důvodu osazení potrubí 

manžetou, proto v tomto případě musí kabel vést přes požárně dělící konstrukci vlastním 

otvorem (jak je možno vidět na obrázku č 7).  

Obrázek č. 7 – Požární těsnění [28]  
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Důležité je také upozornit na to, že při instalaci kovového potrubí je jej potřeba 

uzemnit. Uzemnění znamená úmyslné vodivé spojení určitého místa s hmotou země. Ta pak 

slouží jako důležité vyrovnání potenciálů. Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem 

elektrickým proudem, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo jako ochrana před 

statickou elektřinou [27]. O nutnosti ochrany vzduchotechnického potrubí před statickou 

elektřinou hovoří článek č. 14 normy ČSN 73 0872. 

  

Obrázek č. 8 – Manžeta Wrep PS 25 [29]  
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6.6. Speciální požadavky zdravotnických zařízení  

 Budovami zdravotnických zařízení a sociální péče se z hlediska požární bezpečnosti 

zabývá norma ČSN 73 0835. Norma stanovuje specifické požadavky v návaznosti na normy 

ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.  

6.6.1. Požární úseky ve zdravotnických zařízeních 

Jeden ze specifických požadavků vzhledem k potrubní poště instalované v objektech 

zdravotnických zařízení klade článek 8.5 normy ČSN 73 0835. Tento článek se odkazuje na 

článek 8.1.2 bod a) až c), že v objektech a prostorech zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 

musí samostatné požární úseky tvořit: 

 Každá lůžkový jednotka, popř. společně s vyšetřovací, léčebnou složkou 

 Anesteziologicko resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče 

 Operační oddělení 

Dle ČSN 73 0835 8.5 těmito výše zmíněnými prostory nesmí procházet volně vedené 

potrubí, kromě rozvodů, které slouží pro zdravotnické aparatury v těchto požárních 

úsecích, dále pak všechna nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů) vedena 

těmito požárními úseky musí být opatřena požárními klapkami, ovládanými zařízením 

elektrické požární signalizace [32].  

Potrubní poštu lze považovat za zdravotnickou aparaturu, protože je důležitým 

vybavením sloužícím k odesílání vzorků z těchto požárních úseků. Na jejím chodu je 

mnohdy závislé lidské zdraví, či život.  

Jak bylo zmíněné v odstavci 6.4. této bakalářské práce rozvody potrubní pošty 

nelze osadit požárními klapkami. Proto při navrhování potrubní pošty, jejíž potrubí 

prochází těmito úseky musí být navrženo nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A). 

Systémový kabel je nedílnou součásti potrubí a musí být taktéž v nehořlavém 

provedení, proto se musí uložit do kovové chráničky, tento způsob lze považovat za 

splnění požadavků požární bezpečnosti staveb.  
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6.6.2. Zdravotnická zařízení LZ 2 

Požadavkem článku 8.3.1 normy ČSN 73 0835 je, že volně vedené potrubní rozvody, 

včetně jejích izolace musí být z třídy reakce na oheň B-s1. 

Další speciální požadavek ukládá norma ČSN 73 0848 Tabulka 1 – Druhy volně 

vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů uvádí požadavky na kabelové rozvody 

v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb.  [33]:  

 lůžkových oddělení nemocnic 

 JIP, ARO, operační sály 

 lůžkové části zařízení sociální péče  

u těchto prostorů je požadavek, aby každý kabel byl minimálně druhu B2ca,s1,d0 a byla 

zachována funkčnost při požáru.  

(s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2·s–1 a celkové množství vyvinutého kouře za 1 200 s (20 min) ≤ 50 m2, 

 d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1 200 s (20 min) [35]). 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení technologie potrubní pošty z pohledu 

požadavků požární bezpečnosti staveb. Proto abychom se mohli zabývat touto složitou 

problematikou bylo nutné nejprve uvést základní informace a popsat funkci potrubní pošty.  

 Úvodní kapitoly práce se věnují popisu potrubní dopravy, zejména pak pneumatické. 

Jsou zde vysvětleny možnosti a způsoby dopravy potrubím. Další část práce popisuje 

potrubní poštu a její postupný vývoj z pohledu historie. V práci byly také sepsány její 

součásti, používané materiály, možnosti jejího využití a v neposlední řadě taky 

vyjmenovány jednotlivé výhody instalace těchto systémů do různých druhů objektů.  

V další části práce jsou uvedeny obecké požadavky požární bezpečnosti staveb, to 

jsou požadavky, které musí splňovat každý objekt. Poslední část práce je zaměřena na 

požární bezpečnost potrubní pošty. Jsou zde vypsány veškeré požadavky, které kladou 

dnešní předpisy na jednotlivé prvky tohoto specifického přepravního systémů.  

Při tvorbě bakalářské práce bylo zjištěno, že neexistuje žádná norma či legislativa, 

která by se věnovala nebo kladla konkrétní požadavky na systémy potrubní pošty. Toto 

ovšem neznamená, že při jejím navrhování a budování v objektech se nemusí dodržovat 

žádná pravidla. Při její instalaci musíme dodržet obecné požadavky, které se vztahují na 

veškerá zařízení. Tím, že neexistuje žádná konkrétní legislativa vztahující se na tento 

specifický přepravní systém nemůžeme na něj nahlížet jako na celek, ale musíme si celý 

systém potrubní pošty rozdělit na dílčí části. Na tyto části pak postupně přihlížet a aplikovat 

požadavky různých norem, které v prvé řadě nejsou určeny potrubní poště, ale kladou 

požadavky na jiná zařízení, svým principem alespoň zčásti podobná dané posuzované části 

potrubní pošty.  

Mezi nejvýznamnější požadavky požární bezpečnosti staveb na zařízení potrubní 

pošty považuji:  

 Požadavky na utěsňování prostupů přes požárně dělící konstrukci 

 Požadavky na nehořlavost potrubí v určitých prostorech 

 Požadavky na vlastnosti systémových kabelů 

 Požadavek na centrální stanici (samostatný PÚ a jeho větrání)  

 Požadavek na napojení systému na systém EPS + zajištění vypnutí 
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Zařízení potrubní pošty lze z části přirovnat k vzduchotechnickým zařízením, proto 

mnoho požadavků na potrubní poštu z pohledu požární bezpečnosti staveb, které byly 

uvedeny v této bakalářské práci vyplývají právě z požadavků na vzduchotechnické zařízení. 

Jako hlavní nedostatek při projekci potrubní pošty považuji absenci konkrétní normy, 

která by byla určena pouze pro projekci tohoto moderního a v současné době hojně 

využívaného pneumatického dopravní systému. 

Na závěr můžeme říci, že vzhledem ke vzrůstajícímu počtu objektů a zařízení 

využívající přepravu potrubní poštou, by bylo dobré vytvořit samostatnou normu vymezující 

požadavky na toto zařízení.  

Vytvoření takové normy by přispělo k větší bezpečnosti celého systému zároveň by 

ulehčilo práci mnoho projektantům, zpracovatelům i schvalovatelům požárně 

bezpečnostních řešení potrubní pošty. Zároveň by takovýto propracovaný dokument 

konkrétně určený k projekci potrubní pošty upřesnil požadavky a zamezil nesrovnalostem 

při výkladu požadavků vyplývajících z norem, které původně slouží k projekci jiných 

obdobných zařízení jako je potrubní pošta.  
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