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Anotace 
 
Svoboda, J.: Požáry v obchodních domech a supermarketech. Bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB–TU, 2009, 52 s. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na požáry, ke kterým došlo v obchodních domech                

a supermarketech v posledních 8 letech v České republice. V úvodní kapitole jsou uvedeny 

fáze požárů a základní druhy požárně bezpečnostních zařízení. V další kapitole jsou stavby 

pro obchod stručně charakterizovány, rozděleny podle velikosti, sortimentu prodávaného 

zboží a rovněž jsou uvedeny požadavky požární bezpečnosti. Práce se také zabývá 

nebezpečím, které hrozí při vyhlášení požárního poplachu občanům nakupujících v těchto 

objektech. Následuje statistický přehled požárů v obchodních domech za posledních 8 let. 

Na to navazuje kapitola posuzující vliv požárně bezpečnostního zařízení na výši přímé 

škody, počet zraněných a usmrcených osob. Na závěr práce jsou uvedeny příklady 

vybraných požárů včetně jejich analýzy a fotodokumentace. 

 

Klíčová slova: požár, obchodní dům, supermarket, požárně bezpečnostní zařízení 

 

Annotation 
Svoboda, J.: Fires at department stores and supermarkets, Bachelor’s thesis, Ostrava 

: VŠB–TU, 2009, 52 pages 

 

The Bachelor’s thesis focuses on fires which occur at department stores and 

supermarkets in the last 8 years in the Czech Republic. In the preliminary chapter stages of 

fire and basic types of fire security equipment are stated. In the next chapter trade buildings 

are briefly characterized, divided according to their size, assortment of sales line and 

requirements for fire security are listed as well. The thesis also deals with the danger by 

fire alarm for citizens shopping in these structures. Next, there is a statistical list of fire 

accidents at department stores in the last 8 years. This is connected to a chapter judging the 

influence of fire security equipment on claim amount, number of injured and dead people. 

In conclusion examples of chosen fire accidents are stated, including their analysis and 

photo documentation. 

 

Key words: fire, department store, supermarket, fire security equipments 
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1 Úvod 

Velké obchodní domy, supermarkety, hypermarkety a stavby obdobné velikosti          

a účelu, jsou již v dnešní době zastoupeny snad v každém větším i menším městě. Jedná se 

o objekty, ve kterých se může vyskytovat velký počet osob, ať už vlastních zaměstnanců 

nebo zákazníků nakupujících zboží. Jsou to také prostory, ve kterých se naskladňuje  

široký sortiment hořlavého materiálu ve všech druzích skupenství. Zajištění požární 

bezpečnosti v těchto objektech je o to složitější, pokud se jedná o multifunkční objekty 

provozující rozdílnou činnost. 

Každé nežádoucí hoření, které má za následek nemalé škody na majetku a zároveň 

může také ohrozit zdraví a život osob se již považuje za požár. Právě požár a všechny jeho 

fáze jsou popsány v první kapitole této práce. V úvodní kapitole jsou také pro lepší 

pochopení řešené problematiky uvedeny a stručně popsány základní druhy požárně 

bezpečnostních zařízení jako je elektrická požární signalizace (dále jen EPS), stabilní 

hasicí zařízeni (dále jen SHZ) a zařízení pro odvod tepla a kouře (dále jen ZOTK). 

Stručnou charakteristikou staveb pro obchod se zabývá druhá kapitola. Obsahuje 

požadavky požární bezpečnosti pro tyto stavby, ale také rozdělení obchodních prodejen 

podle jejich velikosti, množství a sortimentu prodávaného zboží.  

Zásadní vliv na požární bezpečnost staveb má vybavení objektů vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními a jejich bezchybná vzájemná koordinace. Jak již bylo 

uvedeno výše, vyskytuje se zde obrovské množství druhů hořlavých materiálů 

skladovaných převážně v regálech a skladech. Takový způsob skladování materiálu 

umožňuje velmi rychlé šíření případného požáru, které tak mnohonásobně zvětšuje 

nebezpečí spojené s evakuací osob nacházejících se uvnitř obchodu. 

Celkový přehled o požárech v obchodních domech (dále jen OD) a supermarketech  

je znázorněn ve statistickém vyhodnocení za léta 2001 až 2008 v České republice (dále jen 

ČR). Statistická data byla zpracována pro celou ČR, ale také pro jednotlivé kraje. Pro účely 

této práce se vyhodnocovala zejména přímá škoda, počet zraněných osob a počet 

usmrcených osob, a také příčina vzniku požáru. Nejdůležitější částí této kapitoly a zároveň 

celé práce je zjištění, zda a jaký vliv má požárně bezpečnostní zařízení na výši přímé škody 

a na počet zraněných a usmrcených osob. 

Závěrečná kapitola je věnována příkladům vybraných požárů v obchodních domech 

a supermarketech za posledních 8 let v ČR.   
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2 Rešerše 

Při hledání a získávání informací pro zpracování mé bakalářské práce jsem uplatnil  

řadu informačních zdrojů. Využíval jsem především knižních publikací, statistických 

ročenek, zdrojů dostupných z internetu a osobních schůzek s příslušníky HZS 

Moravskoslezského kraje. 

České publikace 

Kvarčák, M.: Základy požární ochrany. 

Ostrava: EDICE SPBI, 2005, 134 s., 1. vydání. 

 

Publikace nás na úvod seznamuje s celou řadou pojmů souvisejících s požárem, jeho 

vznikem a působením na okolí. Dále se zabývá rozvojem požáru a jeho klasifikací, požáry 

hořlavých kapalin a také charakterizuje různé druhy požárů, jako jsou požáry v uzavřených 

prostorech, vícepodlažních objektech apod. Kniha nezapomíná ani na výměnu plynů při 

požáru a jevy s tím spojené. 

 

Balog, K., Kvarčák, M.: Dynamika požáru 

Ostrava: EDICE SPBI, 1999, 117 s., 1. vydání. 

 

Publikace řeší složitou problematiku dynamiky požáru. Požáry nejprve všeobecně 

klasifikuje a následně se zabývá i jevy, které provázejí požáry na otevřeném prostranství    

i v uzavřených prostorech. Kniha se dále zaměřuje na reakci materiálů na oheň, přenos 

tepla při požáru a tepelné záření mezi tělesy. V závěrečné kapitole popisuje výměnu plynů 

při požáru, kde patří i odvětrávání místnosti. 

 

Folwarczny, L., Pokorný, J.:Evakuace osob 

Ostrava EDICE SPBI, 2006, 125 s., 1.vydání. 

 

Publikace řeší problematiku týkající se jak objektové tak i plošné evakuace 

z hlediska požární ochrany i ochrany obyvatelstva. Jmenuje nejvýznamnější činitele 

ovlivňující evakuaci osob při požárech, dále stanoví dobu evakuace osob, posuzuje 

parametry únikových cest a také vliv kouře na schopnost evakuace. 
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Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení 

Ostrava EDICE SPBI, 1998, 137 s., 1.vydání 

 

Autor publikace se zaměřuje na vysvětlení zjednodušených postupů při vybavování  

objektu požárně bezpečnostním zařízením. Dále pak uvádí charakteristiku základních 

požárně bezpečnostních zařízeni jako je elektrická požární signalizace, stabilní hasicí 

zařízeni a zařízeni pro odvod tepla a kouře. 

 

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb 

Ostrava EDICE SPBI, 2007, 236 s., 1.vydání. 

Publikace se zabývá požární bezpečností nevýrobních objektů. Popisuje základní 

pojmy v oblasti požární bezpečnosti staveb, stavební výrobky a konstrukce, únikové cesty, 

jejich druhy a provedení, v poslední řadě i technická zařízení budov. 

Zahraniční publikace 

Cote, A. E.: Fire Protection Handbook. 

NFPA, 2003, 2400 s., nineteenth edition. 

 

Kniha se zaobírá téměř veškerou problematikou požární ochrany a požárů jako 

takových. Zajímalo mě hlavně chování lidí při požárech a charakteristika a vlastnosti 

požárů. 
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3 Cíle 

Bakalářská práce má za svůj cíl všeobecně analyzovat požáry v obchodních domech 

a supermarketech. Na úvod osvětlí definice základních pojmů a stručně charakterizuje       

a rozdělí budovy pro obchod. Následně pak zjišťuje, jaké největší nebezpečí hrozí           

při vyhlášení požárního poplachu v těchto objektech. Stěžejní úkol práce je posoudit, zda a 

jaký vliv má požárně bezpečnostní zařízení na výši přímé škody, počet usmrcených a počet 

zraněných osob. K tomuto vyhodnocení poslouží statistické data, která jsou každoročně 

shromažďována ve statistických ročenkách vydaných Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ HZS ČR). 

Na závěr práce budou uvedeny příklady vybraných požáru včetně jejich analýzy                 

a přiložené fotodokumentace. 

 

Jednotlivé cíle práce jsem si stanovil takto: 

 

Jako první cíl práce jsem si stanovil obecně klasifikovat požár včetně všech jeho fází. 

Pro lepší pochopení řešené problematiky uvedu i základní druhy a popis požárně 

bezpečnostních zařízení. 

 Druhým cílem je pak uvést stručnou charakteristiku a požadavky požární 

bezpečnosti staveb pro obchod. Dále rozdělení obchodních prodejen v ČR podle několika 

kritérií. Jedná se hlavně o členění podle velikosti nákupní plochy, množství a sortimentu 

prodávaného zboží. 

Třetím cílem práce je stanovení nebezpečí, které mohou nastat v případě vzniku 

požáru v obchodních domech a supermarketech. Nebezpečí je spojeno především 

s evakuací osob pohybujících se v těchto objektech. Součástí je i analýza chování osob    

při vyhlášení požárního poplachu.  

Čtvrtým a nejpodstatnějším cílem této práce je statistický přehled požáru 

v obchodních domech a supermarketech v ČR za posledních 8 let. Přehled je zaměřen jak 

na celou ČR, tak i na jednotlivé kraje. Zajímalo mě především, jaká vznikla při požárech 

přímá škoda, počet zraněných a usmrcených osob a také příčina vzniku požáru.  Avšak 

nejdůležitějším bodem tohoto přehledu je zjištění, zda a jak velký má vliv požárně 

bezpečnostní zařízení na výši přímé škody, počet zraněných a usmrcených osob. 

Na závěr práce uvedu jako ukázku příklady vybraných požárů v obchodních domech 

a supermarketech v ČR za období od roku 2001 do roku 2008. 
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4 Definice základních pojmů 

Požár 

Požárem je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy [25]. 

Kouř 

Je disperzní systém, složený z velmi malých pevných a tekutých částic, které jsou 

v rozptýleném stavu v plynných produktech spalování. Kouř má různé složení, které opět 

závisí na složení a podmínkách hoření [5].  

Hoření 

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje 

vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce 

exotermická. Aby hoření proběhlo, je potřeba splnění tzv. požárního trojúhelníku, který je 

tvořen oxidovadlem, hořlavou látkou a iniciačním zdrojem [26].  

Produkty pyrolýzy 

Při pyrolýze vzniká pestrá paleta různých meziproduktů, které zhoršují podmínky 

hasebního zásahu svou toxicitou, hořlavostí a častou explozívností. Patří k ním např. 

nasycené a nenasycené uhlovodíky, sloučeniny s kyanovou skupinou v molekule, 

sloučeniny uhlíku se sírou, aminy, oxidy dusíku a další [24].  

Stavba pro obchod 

Stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 

m2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy [2]. 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 

podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení  [25]. 
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Požární bezpečnost 

Požární bezpečností se rozumí souhrn organizačních, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a k ochraně osob, 

zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření [25]. 

 

Požární bezpečnost stavby 

Požární bezpečnost stavby je schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku        

a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících 

požární zásah, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se jí 

vhodným urbanistickým začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním                     

a materiálovým řešením, popřípadě požárně bezpečnostními opatřeními a zařízeními 

požární ochrany (například stabilním hasícím zařízením) [2]. 

Objektová evakuace 

Zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu obytných budov, administrativně 

správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů [4]. 

Plošná evakuace 

Zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého urbanistického celku, případně 

většího územního prostoru, přičemž obyvatelstvem jsou míněny všechny osoby v místech 

ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných 

pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost [4]. 
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5 Fáze požárů 

Požár je děj, jehož rozvoj v uzavřeném prostoru nezávisí jen na celkovém množství  

a druhu hořlavého materiálu, ale také na rozměrech a geometrii objektu, na těsnosti 

konstrukcí a ventilaci prostoru, tedy na podmínkách na místě jeho vzniku. Průběh požáru 

ovlivní zejména množství uvolněného a odvedeného tepla. Z hlediska časové a teplotní 

charakteristiky požáru můžeme jeho pravděpodobný průběh rozdělit na fáze: 

• vznik, 

• rozvoj, 

• plné rozvinutí, 

• dohořívání, 

Pravděpodobný časový průběh teploty požáru s dělením průběhu požáru do 

jednotlivých fází je znázorněno na obrázku č.1 

 
Obr. č. 1: Průběh jednotlivých fází požáru [21] 

 

5.1 Vznik požáru 

Na počátku procesu hoření je nevyhnutelné, aby byl materiál zahřátý na kritickou 

teplotu degradace a rychlost uvolňování hořlavých produktů byla dostatečná na vytváření 

hořlavé směsi s kyslíkem. Podmínky iniciace procesu hoření jsou limitovány zejména 

druhem a množstvím hořlavých látek a obsahem kyslíku, dále typem, tepelnou kapacitou 

zdroje zapálení (plamen, sálavé teplo, elektricky generovaná jiskra a podobné) a dobou 

působení tepla na hořlavý materiál [6]. 
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5.2 Rozvoj požáru 

Rozvoj požáru závisí na propagaci procesu hoření po jeho iniciační fázi. Rozvoj 

požáru pokračuje za podmínek, kdy je v prostoru dostatečné množství oxidovadla a jsou 

zabezpečeny podmínky pro postupné zahřívání hořlavých látek a tvorbu hořlavých plynů   

a par vlivem tepelné degradace. Postupným šířením plamene, vyhoříváním hořlavých 

materiálů a sdílením tepla se mohou zapálit také ostatní hořlavé látky přítomné v prostoru 

[6]. 

5.3 Plně rozvinutý požár 

V této fázi požáru shoří přibližně 80% přítomného množství hořlavých látek. 

Reprezentantem hořlavého materiálu je dřevo nebo výrobky na bázi dřeva. Ostatní 

materiály se přepočítávají na ekvivalentní normovou výhřevnost dřeva, mimo některé 

požáry řízené povrchem paliva jako jsou např. nádrže hořlavých kapalin. Tato fáze požáru 

je charakterizovaná okamžikem, kdy se požár rozšíří na většinu prostoru místnosti              

a všechny přítomné materiály hoří. Rychlost hoření je kontrolovaná množstvím kyslíku 

přítomného v hořícím prostoru a teploty plynů v místnosti dosahují hodnot 500 – 600 °C 

[6]. 

5.4 Dohořívání 

Tato fáze požáru je charakterizovaná poklesem teploty a končí okamžikem trvalého 

poklesu teplot, kdy už většina hořlavých látek vyhořela. Doba trvání jednotlivých fázi 

požáru závisí na geometrií prostoru, fyzikálně chemických charakteristikách materiálů        

a ventilačních podmínkách. Ve všeobecnosti se dá říci, že v případě, kdy hořící materiál 

bude ochlazovaný, dochází k uhasnutí. Ve většině případů požár začíná na malé ploše      

ve fázi rozhořívání a hořící materiál, respektive jejich část, je odizolován od okolního 

prostoru. V určitém stupni rozvíjejícího se požáru dochází k nahromadění hořících plynů   

a par v objektu a vytváří se zóna, která po dosažení kritické teploty a koncentrace plynů     

a par vzplane nebo se vznítí a požár přechází skokem do stavu plně rozvinutého [6]. 

5.5 Požáry v ohraničeném prostoru 

Počátek průběhu požáru v objektech odpovídá průběhu požáru na volném 

prostranství s omezeným vlivem klimatických podmínek. V místnosti se však podmínky 

hoření rychle mění. Vlivem vývinu kouře a s ohledem na spotřebu kyslíku při hoření se 
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neustále snižuje jeho koncentrace a tím i průběh hoření v uzavřeném prostoru. Rozhraní 

mezi vrstvou kouře a vzduchem klesá směrem k podlaze – neutrální rovina. Záleží            

na druhu a stavebním provedení prostoru a dosavadním průběhu požáru, jak bude rozvoj 

požáru pokračovat. V tomto stádiu požáru má zásadní vliv na další průběh požáru výměna 

plynů a to zejména počet, velikost a rozmístění otvorů. Výměna vzduchu nastává 

v důsledku rozdílu teplot a tlaků mezi místností a okolím a v důsledku působení větru.      

U objektu s minimálním počtem otvorů nebo u objektů, kde se výměna vzduchu zajišťuje 

ventilací, dochází k výměně plynů při požáru infiltrací. V takových případech plamenné 

hoření probíhá pouze poblíž těchto otvorů. Pokud všechny konstrukce i uzávěry otvorů 

mají dostatečně velkou požární odolnost a během požáru nedojde k jejich deformaci, může 

nastat případ, kdy dojde k přerušení hoření vlivem inertizace hořícího prostoru zplodinami 

hoření. 

V ostatních případech probíhají požáry v objektech při plně i částečně otevřených 

otvorech. Při velké ploše otvorů je požár charakterizován vysokou rychlostí šíření požáru 

z důvodu dostatečného přívodu vzdušného kyslíku. Převládajícím směrem pohybu pásma 

hoření je směr na stranu otevřených otvorů. Protože při intenzivním hoření rychlost vývinu 

produktů rozkladu převyšuje rychlost přívodu kyslíku a jejich vzájemné promísení, unikají 

produkty rozkladu spolu s oxidem uhelnatým, který vznikl při nedokonalém hoření spolu 

se spalinami z objektu a tam na volném prostranství hoří. Hoření se projevuje tak,            

že z otvorů šlehají plameny, které mohou způsobit přenesení požáru do vyšších podlaží 

objektu, či tepelným zářením přenést oheň na sousední objekty. Průběh požáru v objektech 

závisí na množství a vlastnostech hořících látek a výměně plynů, která závisí především   

na velikosti a poloze otevřených otvorů. U objektů s nižší výškou podlaží se otvory 

nacházejí na stejné úrovni a přívod vzduchu i odvod spalin probíhá přes otevřené otvory.  

U objektů s vyšší hodnotou výšky podlaží nebo u několikapodlažních objektů 

s necelistvými stropními konstrukcemi se otvory nacházejí na různých úrovních. 

V takových případech je intenzita výměny spalin a vzduchu daleko vyšší a tím i průběh 

požáru intenzivnější. 

Rozdíl teplot na obou površích skla ve výplních okenních otvorů a tlak spalin na ně 

způsobuje jejich roztříštění a účinek vysokých teplot má za následek deformaci,                 

či prohoření stavebních konstrukcí nebo uzávěrů otvorů. Takovým způsobem dochází 

v časovém průběhu požáru k neustálé změně ve velikosti a poloze otevřených otvorů, 

následné změně výměny spalin a vzduchu z hořícího prostoru a tím ke změně průběhu 

požáru.  

     9



Na průběh požáru v objektech má vliv i rychlost a směr působícího větru. Ten          

na návětrné straně zvedá polohu rozhraní mezi spalinami a vzduchem a spaliny vhání zpět 

do budovy. Na závětrné straně je to naopak.  

Průběh výměny spalin a vzduchu může ovlivnit i instalované vzduchotechnické 

zařízení. V některých objektech (jednopodlažní sklady, tovární a shromažďovací haly, 

divadla apod.) jsou instalovány požární klapky, jejich cílem je odstranit spaliny z prostoru 

a snížit teplotu v prostoru pod stropní konstrukcí, aby se zvýšila její požární odolnost         

a odolnost ostatních nosných konstrukcí. V dalších objektech se můžeme setkat s běžnou 

vzduchotechnikou a klimatizačním zařízením. Toto zařízení se nedoporučuje užit 

v průběhu požáru. Není navrženo, ani provedeno pro podmínky, které provázejí požár. 

Jedná se zejména o užití hořlavých hmot u některých částí vzduchotechnického zařízení. 

Takové zařízení krátce po uvedení do chodu ztrácí svojí funkci i účel použití, navíc se 

může vzduchotechnický kanál stát cestou šíření požáru [6]. 

6 Základní druhy požárně bezpečnostních zařízení 

6.1 Elektrická požární signalizace 

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou evakuaci osob, zvířat a materiálu při požáru 

a pro účinný protipožární zásah je včasné zjištění vznikajícího požáru. 

Je výhodné neponechávat zjištění vzniku požáru a případně i provedení některých 

dalších operací na náhodě, ale použit vhodného technického zařízení, které vznikající 

požár zjistí, vyhlásí požární poplach a případně provede i další potřebná opatření. 

K tomuto účelu slouží zařízení „Elektrické Požární Signalizace“ (dále jen EPS). Zařízení 

EPS sestává z hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS, což vytváří 

systém, který akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. 

Tento systém dále může: 

• rozšiřovat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa, 

• ovládat zařízení, která brání šíření požáru, usnadňují, případně přímo 

provádějí protipožární zásah, 

• vydávat signály pro ovládání technologických zařízení v případě požáru 

apod. (odstavení zařízení apod.). 

Pro efektivní a spolehlivý provoz takového systému jsou nezbytně nutné následující 

podmínky: 
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• výběr vhodného a spolehlivého zařízení podle konkrétních podmínek 

instalace, 

• správné navržení systému, jeho instalace a oživení, 

• zodpovědné provozování, pečlivá údržba a servis [1]. 

6.2 Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) 

Nejvíce ztrát na zdraví osob při požárech je způsobeno zplodinami hoření                  

a sníženým obsahem kyslíku. Požární odvětrání je proto aktivním protipožárním zajištěním 

budov a dotýká se jak evakuace osob, tak členů jednotky požární ochrany (dále jen JPO) a 

efektivnosti zásahu. 

Cílem požárního odvětrání je odvod zplodin hoření a tepla vně objektu a tím: 

• vytvoření optimálních podmínek pro evakuaci osob, 

• umožnění úspěšného zásahu JPO, především z důvodu přijatelné viditelnosti a nižší 

rizikovosti zásahu, 

• snížení rozsahu ztrát vlivem negativního působení zplodin na zařízení a vybavení 

stavebních objektů, 

• snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí v určitém rozsahu. 

 

Princip požárního odvětrání spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich 

odvedení požárními klapkami (popř. ventilátory) vně objektu při současném zajištění 

přítoku vzduchu do odvětrané části objektu. 

Požární odvětrání má vazbu na další požárně bezpečnostní zařízení, a proto musí být 

navrženo v rámci celkové koncepce řešení požární bezpečnosti stavby. 

Návrh požárního odvětrání vyžaduje odborné posouzení, právě tak jako EPS či SHZ, 

jinak může jít o zcela zbytečně vynaložené prostředky vzhledem k nízké či nulové funkci 

nevhodně navrženého odvětrání, které nemůže být považováno za systém požárního 

odvětrání [1]. 

6.3 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

Systémů SHZ se využívá na ochranu technologií, objektů a prostorů. Při kvalitním 

provedení SHZ, toto umožňuje včasný zásah v případě vzniku požáru v chráněném 

prostoru. Systém je schopen začít s likvidací požáru již v jeho raném stádiu, kdy rozsah 

škod je ještě velmi malý. Toto je dáno tím, že SHZ na rozdíl od mobilní požární techniky 
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je pevně zabudováno v chráněném objektu a je schopno automaticky (autonomní spouštěcí 

mechanismy nebo od signálu EPS) začít s hašením. Zároveň je třeba mít na mysli, že          

i následné škody hašením musí být co nejnižší. 

SHZ se skládá ze zdroje hasicího média, potrubních rozvodů, ovládacích zařízení, 

hasicích hubic instalovaných v chráněném prostoru a ústředny SHZ. SHZ funguje buď jako 

autonomní systém, nebo je ovládán ručně, či od signálu EPS. 

SHZ musí být schopno dodávat hasební médium v potřebném množství po 

požadovanou provozní dobu. 

Funkční stabilní hasicí zařízení zajišťuje: 

• lokalizaci či likvidaci požáru v jeho raném stádiu, 

• jedná-li se o autonomní systém, pak SHZ, umožňuje detekci vznikajícího požáru, 

může zajistit přenos informací o vzniku požáru, resp. o spouštění SHZ na předem 

určené místo, 

• usnadnění hasebního zásahu JPO, 

• snížení rozsahu ztrát (návrh a provedení SHZ tak, aby nezapříčiňovalo vznik 

druhotných ztrát), 

• snížení tepelného zatížení v ohroženém prostoru [1]. 

6.4 Normativní požadavky pro vybavování objektu PBZ 

Elektrickou požární signalizací musí být vybaveny objekty: 

a) s výškou h > 22,5 m, pokud v části objektu s hp > 22,5 m je více než 300 osob 

podle ČSN 73 0818; 

b) s výškou h > 45 m, kromě budov pro bydlení skupiny OB 2 podle ČSN 73 

0833:1996; 

c) u kterých je elektrická požární signalizace požadována jinými normami a předpisy. 

Samočinným stabilním hasicím zařízením musí být vybaveny požární úseky, které: 

a) mají součin nahodilého požárního zatížení a součinitele an větší než 60 kg.m-2         

a jsou umístěny 

1) v prvním podzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 1 000 m2, nebo ve 

druhém a dalším podzemním 

2) podlaží, pokud půdorysná plocha S > 500 m2, 
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3) v prvním nebo druhém nadzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 4 000 

m2, nebo ve vyšších 

4) nadzemních podlažích (nejvýše hp = 45 m) s půdorysnou plochou S > 1 000 

m2; 

b) mají výškovou polohu 

1) hp > 45 m, půdorysnou plochu S > 150 m2 a součin požárního zatížení         

a součinitele a větší než 40 kg.m-2, 

2) hp > 100 m, půdorysnou plochu S > 75 m2 a součin požárního zatížení         

a součinitele a větší než 25 kg.m-2; 

3) body 1), 2) se nevztahují na budovy pro bydlení skupiny OB 2 podle ČSN 

73 0833:1996; 

c) u kterých je samočinné stabilní hasicí zařízení požadováno jinými normami nebo 

předpisy. 

Samočinné stabilní hasicí zařízení se doporučuje také tam, kde je časové pásmo 

zásahu H3 a kde existují jiná požární rizika – ohrožení osob a ztrát na majetku. 

Samočinným odvětracím zařízením musí být vybaveny požární úseky s požárním 

rizikem (nebo jejich části), ve kterých je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře, 

a: 

a) kde požární úseky (nebo jejich části) jsou: 

1) v prvním podzemním nebo v nadzemních podlažích s výškovou polohou hp 

≤ 45 m, v nichž je více než 150 osob (podle ČSN 73 0818); nebo 

2) ve druhém a dalším podzemním podlaží, nebo v nadzemních podlažích        

s výškovou polohou hp > 45 m, v nichž je více než 100 osob (podle ČSN 73 

0818); nebo 

b) kde je doba evakuace delší než stanoví 9.1.2; nebo 

c) kde je požadováno jinými články této normy (např. 5.3.2 až 5.3.5), nebo jinými 

normami a předpisy [3]. 

7 Charakteristika OD a supermarketů 

7.1 Stavby všeobecně 

Stavby pro obchod, stravování a služby se umísťují především v obytných zónách 

městských a venkovských sídelních útvarů při hlavních místních komunikacích. Mohou 
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být vestavěná nebo samostatná. Jejich vestavění do bytových domů je však vázáno 

podmínkou nehlučného provozu ve večerních nebo nočních hodinách. V jiných zónách se 

tyto stavby umísťují, pokud se jimi funkce zón vhodně doplňuje. Podobně se mohou 

umístit i ve volné krajině. Provozovny služeb s charakterem výrobního provozu a skladové 

prostory obchodů se mohou umístit v obytných zónách, pokud svými účinky 

nenarušují životní prostředí a splňují požadavky požární bezpečnosti, hygieny, bezpečnosti 

práce a technických zařízeních. Zařízení pro služby, obchod a veřejné stravování se 

zpravidla umísťují v samostatných stavbách. Mohou se také sdružit ve víceúčelových 

stavbách. U staveb pro služby, obchod a veřejné stravování se doporučuje: 

• umístit před vstup odpovídající rozptylové plochy, 

• vybavit stavby s intenzivním přísunem zboží nebo výrobků samostatným vstupem a 

zařízením pro zásobování. Tyto vstupy mají být z vedlejších místních komunikací, 

• stavby obchodních domů a samostatných restaurací vybavit vlastní odstavnou 

plochou pro motorová vozidla, odpovídající kapacitě těchto zařízení, zabezpečit 

dispoziční oddělení provozu od prostorů pro návštěvníky a vybavit je vlastním 

hygienickým zařízením, odděleným pro zaměstnance a návštěvníky [9]. 

7.2 Stavby pro obchod 

Základní technické požadavky stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky, 

které jeho ustanovení doplňují nebo upřesňují; a z nich zejména v § 52 vyhláška  

č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se požaduje, aby : 

• stavby pro obchod, které mají více než 3 nadzemní podlaží s prodejními   

prostorami, byly vybaveny evakuačními výtahy, 

• hlavní dopravní komunikace v prodejních místnostech měly průchozí šířku 

nejméně 2 m, v přízemí 2,5 m. Na jejich křížení musí být umístěny ukazatele             

k východům a hlavnímu schodišti, 

• nejméně u jedné pokladny každého oddělení byl zajištěn průchod o šířce nejméně 

0,9 m a manipulační plocha ve výšce nejvýše 0,8 m nad podlahou, 

• nejmenší průchozí šířka mezi samoobslužnými prodejními pulty byla 1,8 m.        

Při stavebních úpravách stávajících staveb může být nejmenší šířka mezi 

samoobslužnými pulty nejméně 1,5 m, 
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• vstupy pro příchod zákazníků byly oddělené od vstupů sloužících provozu (příjem 

zboží, vstupy pro zaměstnance, odvoz odpadu apod.), 

• sklady potravin byly odděleny od skladů ostatního zboží. Všechny sklady musí být 

vybaveny měřícím zařízením teploty a vlhkosti, 

• větrací a klimatizační zařízení při výskytu hořlavých plynů umožnilo samočinné 

vyřazení z provozu. 

 
Požadavky požární bezpečnosti staveb pro obchod stanovuje ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0831, které její požadavky doplňují nebo upřesňují. Tyto stavby slouží zpravidla              

ke shromažďování většího počtu osob. Proto musí splňovat požadavky § 51 vyhlášce č. 

137/1998 Sb., t.j. 

a) musí být umístěny a vybaveny (například požárně bezpečnostním zařízením) tak, 

aby v případě havárie nebo požáru byla možná rychlá a účinná lokalizace                

a likvidace požáru, a aby byla v co nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob 

nacházejících se v této stavbě nebo v její blízkosti. Pro požární a jiná pohotovostní 

vozidla musí být zřízeny vyhovující přístupové komunikace, popřípadě nástupní 

plochy, 

b) musí mít nejméně dva východy vedoucí na volné prostranství, 

c) musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kde východ z podlaží        

na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě, 

d) musí mít stanoven maximální limit návštěvníků. 

 
Další požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce 137/1998 Sb. Umístění šaten, pokladen, 

kuřáren, hygienických zařízení a podobných zařízení nesmí narušovat vnitřní provoz. 

Vybavení a uspořádání místností musí splňovat požadavky ČSN 73 0831. U staveb pro 

obchod s počtem parkovacích stání 50 a více je nutné zajistit napojení z přilehlé pozemní 

komunikace pro odbočení vlevo levým odbočovacím pruhem (vyhlášce 137/1998 Sb.). 

Stavby pro obchod, na které se vztahují požadavky § 52 vyhlášky (velkoprodejny, nákupní 

střediska, vč. jednotlivých obchodů a obchůdků a obchodní domy) musí být vybaveny 

záchody pro veřejnost v počtu odpovídajícím kapacitě a zvláštnímu předpisu [9]. 

7.2.1 Sklady 

U staveb pro skladování musí být splněny požadavky § 54 vyhlášky č.137/1998 Sb. 

Druhým závažným předpisem je ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady, která 
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stanovuje požadavky pro nové sklady, změny staveb stávajících skladů a změny staveb, 

jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady [9]. 

7.2.2 Garáže  

Krytý prostor, který slouží pro bezpečné odstavení osobního vozidla. Podle 

uspořádání mohou být jednotlivé, řadové (pro více než 3 vozidla) nebo hromadné (halové 

nebo vícepodlažní). Jsou zpravidla jednopodlažní (jednotlivé, řadové a halové), 

vícepodlažní (halové). Podle umístění mohou být nadzemní nebo podzemní. Podle 

možnosti vjezdu je lze rozdělit na garáže s přímým vjezdem, s rampou nebo s výtahem      

(s mechanickou dopravou na stání nebo bez ní). Jejich napojení na veřejné pozemní 

komunikace nesmí rušit plynulost dopravního proudu. 

Jednotlivé a řadové garáže nemusí mít vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci; musí mít 

větrací otvory nebo průduchy o celkové ploše nejméně 0,02 m2 na 1 osobní automobil        

a nejméně 0,045 m2 na ostatní druhy vozidel. Podzemní garáže, ve kterých se pohybují 

motorová vozidla vlastní silou, musí mít nucené větrání. V hromadných garážích se vnitřní 

vodovod navrhuje pouze pro zaměstnance a zákazníky v hygienických zařízeních. 

Samostatné jednotlivé a řadové garáže do 25 osobních vozidel nebo 15 malých nebo 

středních automobilů nemusí mít vnitřní požární vodovod. Řadové garáže pro více vozidel 

musí mít vnější požární hydranty. Hromadné garáže pro více než 10 vozidel musí mít 

vnější i vnitřní vodovod [8]. 

7.3 Požadavky požární bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že součástí těchto zařízení jsou sály (prodejny, jídelny), které 

musí splnit požadavky ČSN 73 0831, je třeba uvést:  

a) jako vnitřní shromažďovací prostor se posuzuje každý prostor, který překročí 

počet osob stanovený v Příloze 1 této ČSN (maloobchodní prodejny, obchodní domy 

- min. 400 osob) 

b) jako venkovní shromažďovací prostor se posuzuje každý prostor (viz č. l.3 ČSN 

73 0831) určený pro více než 2 m2 na 1 osobu půdorysné plochy. 

Počet osob je nutno stanovit podle požadavků ČSN 73 0818. 

 ČSN 73 0831 také stanovuje požadavky na konstrukce (nosné konstrukce, 

povrchové úpravy konstrukcí, střešní pláště a podhledy), únikové cesty (počet východů, 

směr, provedení, šířky a průběh únikových cest), dveře v únikových cestách, schodiště 

(schodišťové stupně, pohyblivé schody, nouzové osvětlení), technická zařízení (elektrická 
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zařízení, odvod kouře a tepla při požáru, rozvody), zařízení pro protipožární zásah (vnitřní 

zásahové cesty, stanoviště požárníka, telefon, požární ústředna, elektrická požární 

signalizace, zařízení domácího rozhlasu, stabilní hasicí zařízení, ruční hasící přístroje). 

V Příloze ČSN 73 0831 stanovuje : 

• mezní hodnoty obsazení objektů osobami pro třídění vnitřních shromažďovacích  

prostorů, 

• příklady řešení evakuace, 

• odvádění kouře a tepla ze shromažďovacích prostorů, 

• zásady pro navrhování elektrické požární signalizace ve shromažďovacích 

prostorech [9]. 

7.4 Rozdělení obchodních prodejen 

Prodejny se od sebe liší šířkou a hloubkou nabízeného sortimentu, rozsahem 

poskytovaných služeb, velikostí, formou prodejen atd. Každá prodejní jednotka má jiný 

charakter. Liší se od sebe svým provozem, stavebně technickým řešením i funkcí při 

zásobování obyvatelstva. 

Hlavní  typy (druhy) prodejen, se kterými se v současné době setkáváme, můžeme seřadit 

do tří skupin: 

1. Stacionární jednotky – prodejny stálé s pevným stanovištěm 

2. Ambulantní prodejny – provozní jednotky se stanovištěm pohyblivým 

3. Objednávkové provozní jednotky – firmy, které zajišťují prodej zákazníkům podle 

katalogů, kdy zboží je mu dodáno přímo do domu. 

 
Diskontně orientované prodejny 

• Samoobslužné prodejny – superety 

• Supermarkety 

• Hypermarkety 

• Specializované (odborné prodejny) 

• Diskontní prodejny 

Specializované prodejny 

• Úzce specializované  

• Smíšené 

• Obchodní domy 

     17



• Specializované obchodní domy 

• Ambulantní prodej 

• Zásilkový obchod 

7.4.1 Druhy a charakteristika prodejen stacionárních 

Pro účely této práce budu dále dělit jen prodejní jednotky stacionární. 

Běžné prodejny 

Jsou to prodejny potravinářské i nepotravinářské. Jejich prodejní plocha může být od       

30 – 2500 m2. Jsou umisťovány v přízemí a prvním patře obytných budov. Podle šířky       

a hloubky nabízeného sortimentu se dále člení na: 

Plnosortimentní jednotky, např. prodejna potravin 

• Smíšené jednotky, jejich sortiment zahrnuje jak potraviny, tak i nepotraviny, je 

široký, ale mělký, zaměřený na zboží běžné potřeby. Jsou umisťovány na venkově 

a v okrajových částech měst. 

• Specializované prodejny, například prodejna sklo – porcelán. Sortiment je široký                

a hluboký v určité sortimentní skupině. Většinou jsou to nepotravinářské prodejny, 

které jsou zpravidla luxusně zařízené. 

• Úzce specializované prodejny, například prodejna foto – kino, kancelářské potřeby, 

butique (butik). Jsou to prodejny s poměrně úzkým, ale hlubokým záběrem 

sortimentu. Podobně jako specializované prodejny jsou umisťovány do městského 

centra, prodej vyžaduj vysokou náročnost na odbornost prodavačů a na zařízení 

prodejny [7]. 

Supermarkety 

Prodejní jednotka je zaměřena na potravinářské a nepotravinářské zboží denní a časté 

poptávky. Minimální podíl nepotravinářského zboží je 35 % veškerého zboží (až 50 %). 

Samoobslužný prodej je doplněn individuální obsluhou. Prodejní plocha je v jednom 

podlaží samostatného provozního objektu, velikost minimálně 400 m2. Supermarkety jsou 

velkokapacitní prodejny. Jejich umístění je velice široké – centra měst, centra městských 

čtvrtí, dopravní uzly, ale i jako součást obchodních domů [7]. 

Hypermarkety 

Takto jsou označovány velké prodejní jednotky se samoobsluhou, které mají           

za základ vždy plný potravinářský sortiment a velký rozsah nepotravin (až 80 % 
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prodávaného zboží). Ve všech hypermarketech je zajištěno občerstvení. Oproti 

supermarketům jsou větší, s prodejní plochou od 3 do 15 tis. m2. Hypermarket je 

umisťován většinou na okraj města a je vždy doplněn velkou parkovací plochou, bývá také 

zařizován samostatně u dálničních tahů [7]. 

Diskontní prodejny 

Slouží jako centrum levného nákupu. Jsou to samoobslužné prodejny s jednoduchým 

vybavením, které nabízejí potravinářské zboží a průmyslové zboží denní potřeby za nižší 

než obvyklé ceny. Nižších cen, zajišťujících rychlou obrátku zásob, je dosaženo úsporou 

provozních nákladů, zejména: 

• prodejem zboží převážně z přepravních obalů (palet, kartonů), jen doplňkové u 

některých druhů také z prodejních regálů. Tím, že zboží nebývá samostatně 

označeno cenami, k informaci o cenách slouží výrazné cenovky nad prodejními 

místy 

• vyloučením obslužných úseků – omezením nebo úplným vyloučením sortimentu, 

vyžadujících technicky náročné prodejní zařízení (např. chladící nebo mrazící 

pulty). 

Diskontní prodejny zpravidla nevedou plný sortiment, ale jejich nabídka bývá 

omezena na 600 – 800 položek. Doporučená prodejní ploch těchto obchodních jednotek je 

200 – 600 m2, optimální 400 – 600 m2. Prodejní plocha je umístěna v jednom nebo ve dvou 

podlažích. Zařízení je jednoduchého skladovacího typu. Samoobslužný regálový prodej je 

doplněn prodejem zboží z palet a rolltejnerů [7]. 

Obchodní domy 

Obchodní domy zajišťují prodej pod jednou střechou. Vznikly již v 19. století a jsou 

dodnes zákazníky oblíbeny. Představují soubor specializovaných prodejen s možností 

komplexního nákupu. Prodejní plocha zaujímá rozlohu mezi 2 500 – 20 000 m2. Prodejní 

plocha je vždy situována ve větším počtu podlaží. V poslední době se používá kombinace 

všech forem prodeje – prodej s obsluhou, samoobsluha, prodej podle vzorků, pomocí 

prodejních automatů atd. V jednotlivých podlažích je provoz obchodního domu často 

organizován formou uzavřené samoobsluhy. Takové uzavřené podlaží s vymezenými 

vstupy pro zákazníky a s výstupem přes inkasní zónu nazýváme etážovou samoobsluhou. 

Obchodní domy mohou být: 
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• Univerzální (plnosortimentní), které nabízejí široký a poměrně hluboký sortiment 

potravinářského a nepotravinářského zboží. Mohou zde být zařizovány 

specializované prodejny cizích obchodních nebo výrobních firem, tzv. prodej typu 

shop - in – shop. Prodej zboží doplňují různé služby a je zajištěno občerstvení, 

případně restaurace. 

• Specializované, které nabízejí většinou nepotravinářské zboží. Nejčastěji se 

orientují na sortiment odívání a spojené služby. Jsou většinou menší rozlohou. 

Například obchodní dům dětského zboží, sportovního zboží, kožešin, obchodní 

dům Baťa [7]. 

Odborné velkoprodejny 

Pro tyto prodejní jednotky je typická samoobslužná forma prodeje v samostatném, 

většinou jednopodlažním objektu. Příkladem jsou prodejny pro kutily, zahrádkáře, 

prodejny potřeb pro domácnost, prodejny stavebnin a prodejny nábytku. Jsou vybaveny 

parkovištěm [7]. 

8 Nebezpečí při vyhlášení požárního poplachu 

V této kapitole se budu zabývat největšími nebezpečími, které hrozí při vyhlášení 

požárního poplachu osobám uvnitř OD. Mezi tyto nebezpečí se řadí především zplodiny 

hoření vyvolané požárem a s tím spojené včasné opuštění objektu před ohrožujícím 

požárem tedy evakuace. Evakuace může být z hlediska rozsahu opatření plošná nebo 

objektová, avšak nás bude zajímat především evakuace objektová. 

8.1 Objektová evakuace 

Objektová evakuace může mít různé podoby realizace. V případech, kdy osoby musí 

objekt opustit, jedná se o objektovou evakuaci ve formě opuštění osob z objektu. 

Objektová evakuace ve formě opuštění ohrožených prostor je charakteristickým 

typem evakuace osob doprovázející požární ochranu. Popisovaná forma objektové 

evakuace je principálně shodná také pro objektovou evakuaci v oblasti ochrany 

obyvatelstva [4]. 
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8.2 Nejvýznamnější činitelé ovlivňující evakuaci osob při požárech 

8.2.1 Ohrožení osob ve stavebních objektech při požárech 

Požáry vznikající ve stavebních objektech jsou doprovázeny řadou 

charakteristických jevů, kterými dochází k ohrožení osob, majetku a zasahujících 

hasičských jednotek. Za hlavní druhy ohrožení lze považovat zplodiny hoření, nedostatek 

kyslíku, plamen a teplo. 

Zplodiny hoření 

Jak vyplývá z poznatků zjištěných z požárů v posledních letech, převážná většina 

úmrtí při požárech je způsobena zplodinami hoření a až následně dochází k uhoření obětí. 

Složení spalin a jejich množství závisí zejména na chemické skladbě hořlaviny a na druhu 

a množství oxidačního prostředku. Organické i anorganické hořlaviny se skládají 

především z uhlíku, vodíku, síry, fosforu a dusíku a ve spalinách se setkáme s jejich oxidy, 

a to oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, vodou, oxidem siřičitým, oxidem fosforečným   

a oxidem fosforitým. Při požárech dochází také k tvorbě produktů pyrolýzy, jež představují 

zejména uhlovodíky, kyanovodík, sirouhlík, aminy, oxid dusičitý a oxid dusnatý. Většina 

uvedených látek je toxická a mají na lidský organismus řadu negativních důsledků.  

Mezi zplodiny hoření patří rovněž drobné částice uhlíku, dehtu a jiných pevných 

látek, které víří v unikajících plynech (tvorba kouře). Kouř je disperzní systém tuhých 

částic o rozměru 10-5 až 10-7 cm rozptýlených v plynných produktech spalování. Čím větší 

je množství pevných částic a čím jsou jemnější, tím více dráždí dýchací cesty a zrak           

a snižují viditelnost. Množství kouřových částic a z toho plynoucí optická hustota kouře 

závisí především na druhu hořících materiálu. Ke zlepšení viditelnosti je nutné zředění 

plynných zplodin hoření s čistým vzduchem. K docílení navrhované spolehlivé úrovně 

viditelnosti je nutné zředit horké kouřové plyny značným množstvím čistého vzduchu. 

Poměr plynných zplodin hoření k čistému vzduchu, při kterém lze dosáhnout 

požadovaného zředění, činí 1:100 a více  

Nedostatek kyslíku  

Jako přímý důsledek probíhající reakce v hořícím prostoru dochází k postupnému 

úbytku a následně nedostatku kyslíku. Ve vzduchu se nachází za normálních podmínek 21 

obj. % kyslíku. Důsledkem požáru se snižuje objem kyslíku na 14 až 10 obj. %                   

a v některých případech i pod 10 obj. %. Při snížení obsahu kyslíku dochází k dechovým 
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potížím a k nedostatečnému okysličení krve. Osoby nacházející se v zasažených prostorách 

přestávají být schopné samostatného logického úsudku. 

Plamen 

Plamen je základním projevem realizace hořlavých plynů v prostoru. Pokud je 

v hořícím prostoru nedostatek kyslíku, dochází sice k uvolňování hořlavých plynů, avšak 

jejich realizace probíhá mimo hořící prostor. Tok plynů může přenést plamen do značných 

vzdáleností od ohniska požáru a ohrozit osoby nebo způsobit vznícení hořlavých materiálů. 

Teplo 

 Teplo je produktem požáru, který má z hlediska jeho šíření základní význam. 

Teplota zplodin hoření může dosahovat hodnot 1000’C a vyšších. Teplota plně rozvinutého 

požáru vždy přesáhne 500’C. Nejvyšší teplota vzduchu, snesitelná pro lidský organismus, 

závisí na nasycenosti vzduchu vodními parami a na době působení. Obdobně teplo sdílené 

sáláním závisí na době působení na lidský organismus. 

Výše uvedené účinky požáru ohrožují osoby ve stavebních objektech, a to buď 

jednotlivými složkami, nebo kumulací složek. [4]. 

8.2.2 Základní činitelé ovlivňující evakuaci osob 

Mezi základní činitelé ovlivňující evakuaci osob lze zařadit zejména psychický          

a fyzický stav ohrožených osob, druh výroby a provozů a stavební řešení objektu. 

Psychický stav 

Psychický stav ohrožených osob je jedním ze základních činitelů ovlivňujících 

evakuaci osob. 

Významným aspektem je skutečnost, zda jsou obyvatelé v místnosti, kde dochází 

k rozvoji požáru a jsou schopni uniknout odchodem od zdroje požáru, nebo jestli jsou 

nuceni se při úniku pohybovat směrem k němu. Pokud jediná úniková cesta vede směrem 

k požáru, potom se při větším znečištění únikové cesty mohou obyvatelé rozhodnout 

neunikat, ale zůstat na místě a čekat na záchranu. V případech, kdy se použije strategie 

setrvání na místě, je nutné zajistit natolik přijatelné podmínky, aby se evakuované osoby 

nebyly nuceny snažit o únik a současně příliš netrpěly působícími vlivy požáru. 

Opačně se osoba v relativně bezpečném místě může cítit nucena riskovat průchod 

nebezpečným prostředím, jestliže se do jejího úkrytu dostanou zplodiny hoření nebo teplo. 
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V řadě studií požárů v budovách bylo zjištěno, že určitá část lidí se při úniku 

zakouřeným prostorem raději vrátí zpět, než aby v evakuaci pokračovala. Průměrná hustota 

kouře, při které se lidé začnou vracet, odpovídá viditelnosti přibližně 3 m, přičemž ženy se 

vracejí častěji než muži. 

V podmínkách požáru, pokud osoby nemají pocit možnosti záchrany nebo bezpečí 

muže dojit ke vzniku paniky. Ochrana osob je složitější v případě nižší znalosti osob          

o protipožárním zabezpečení objektu, o existenci únikových cest a celkovém dispozičním 

řešení objektu a možnostech záchrany. Paniky může nastat také v případě, že se nejedná    

o skutečný požár, ale že si lidé myslí, že požár v objektu vznikl. 

V objektech, kde se nachází více osob, stoupá riziko paniky s klesající plochou 

únikové cesty připadající na osobu, tj. se zvyšující se hustotou osob. Pokud se proud 

unikajících osob pohybuje směrem od požáru na bezpečné místo, panika nevzniká. 

V okamžiku, kdy se proud zastaví, vzniká v lidech strach a následně panika. 

Fyzický stav 

Fyzický stav osob nacházejících se v požárem napadeném objektu má značný vliv  

na průběh evakuace. Evakuace je nejjednodušší u osob ve věku 20 až 40 let. Se zvyšujícím 

se věkem se zvyšuje obtížnost pohybu. Osoby mladší 20 let mají opačně sklon 

k podceňování rizik, která při požáru vznikají. 

Jiná je situace u osob se sníženou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. U těchto osob kromě jejich nižší fyzické zdatnosti vzniká daleko 

rychlejší pocit strachu, jednají často pasivně a nerozhodně. Nastává stav nejen fyzické, ale 

i psychické imobility. 

Druh výroby a provozu 

Druh výroby a provozu má značný vliv na ochranu osob před účinky požáru, a to    

ze dvou hledisek. Jednak je to charakter hořlavých látek a dále pravděpodobnost vzniku     

a rozšíření požáru. Jsou-li v posuzovaném prostoru látky, které snadno šíří požár, pak je 

zřejmé, že osoby jsou vystaveny účinkům požáru daleko dříve než v prostoru, kde se tyto 

látky nevyskytují. V některých případech právě druh provozu vyvolává okamžitou 

evakuaci osob (prostředí s nebezpečím výbuchu, silných toxických účinků, žíravin apod.). 
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Stavební řešení 

Stavební řešení má na ochranu osob výrazný vliv. Především je to vhodné rozmístění 

únikových cest v dispozičním řešení. Únikové cesty, které jsou umístěny na výrazných 

místech v dispozici objektu tak, že jsou dobře viditelné z různých míst, mají již psychický 

vliv na evakuované osoby. 

Stavební konstrukce, tvoří zpravidla první překážku sdílení tepla do dalších prostor 

objektu a také účinně brání šíření plamene. V tomto směru má proto prvořadý význam 

členění objektu do požárních úseků, neboť tím se vlastně vytvářejí částečně chráněné 

prostory ve stavebním objektu. 

V požárním úseku nebo prostoru, kde vznikl požár, jsou osoby chráněny jen 

výjimečně a předpokládáme proto, že únikové cesty jsou nechráněné. Bezpečná doba 

pobytu osob na těchto cestách je krátká a to zejména tam, kde pravděpodobnost rychlého 

rozšíření požáru je vysoká. 

Nezbytnou součástí stavebního řešení je osvětlení a větrání únikových cest. 

Nedostatečné osvětlení nebo větrání únikových cest vede ke zvýšení strachu, k panice         

a k obtížím při evakuaci. 

Evakuace osob je v konečném důsledku ovlivněná kumulací uvedených činitelů, 

přičemž jejich výčet nelze považovat za kompletní [4]. 

8.2.3 Charakteristiky ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace do jejího zahájení 

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení je poměrně obtížně odhadnutelná. Lze ji 

psát ve tvaru:  

Trz =tr + tz   (min) 

kde  

Trz   doba od vyhlášení do zahájení evakuace (min)   

tr     doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení (min) 

tz     doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace (min) 

V minulosti byl v mnoha případech uvedený časový interval zanedbáván, což vedlo 

k nesprávným časovým prognózám. Tradičně se předpokládalo, že osoby po vyhlášení 

požárního poplachu bezprostředně zahájí evakuaci. Popisovaný časový úsek byl podroben 

analýzám. Analýzy se zabývaly anketním srovnáním výpovědí osob, které byly 

evakuovány při reálných požárech a srovnáním výsledků vyplývajících z realizovaných 

cvičných požárních poplachů. 
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Charakteristika stavby a osob má na uvedenou dobu značný vliv. Názorným 

příkladem může být srovnání administrativního a bytového objektu. V budovách 

administrativního charakteru je rychlost reakce osob významně vyšší než v budovách 

obytných. V obytných budovách není zpravidla rozhodovací proces ovlivněn chováním 

ostatních obyvatel (schází vzájemný vizuální kontakt osob), osoby nejsou trvale v bdělém 

stavu, osoby nejsou oblečeny tak, aby mohly bezprostředně opustit byt (nejsou trvale 

v pohotovosti). 

Mezi nejvýznamnější charakteristické rysy ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace 

do jejího zahájení lze zařadit: 

Způsob vyhlášení požárního poplachu  

V objektech, kde je instalováno zařízeni EPS je požární poplach vyhlašován 

zpravidla technickými zařízeními. Za nejefektivnější způsob vyhlášení požárního poplachu 

lze považovat jednoznačnou dobře slyšitelnou zprávu vysílanou zařízením domácího 

rozhlasu, alternativně zprávu vysílanou současně na uzavřeném televizním obvodu. 

Varovné akustické signály sirén jsou méně efektivní, neboť vyžadují další čas, kdy osoby 

shromažďují informace o vznikající situaci. 

Dispoziční řešení stavby 

Přehledné a jednoduché dispoziční řešení jednotlivých podlaží a stavby ovlivňuje 

orientaci osob a nalezení případných únikových cest. 

Vizuální přístup 

Rozhodovací proces může být do značné míry ovlivněn chováním ostatních obyvatel 

v objektu nebo jeho částí 

Pozornost 

V prostorech, kde je pozornost nebo činnost osob silně zaměřena na některý 

z probíhajících jevů (např. promítání filmu, taneční zábava), je nutné uvedený provoz 

přerušit a zajistit plné osvětlení prostoru. 

Výcvik 

Výcvik osob zaměřený na bezprostřední reakci na vyvolaný signál může do značné 

míry ovlivnit rozhodovací proces. Cvičné požární poplachy jsou však prováděny pouze      

u některých typů objektů nebo činností. 
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Obeznámenost s budovou 

Lez předpokládat, že osoby obeznámené s budovou budou schopné podstatně 

rychleji reagovat na podnět varovného signálu. 

Zodpovědnost  

V objektech, ke kterým mají osoby vlastnický vztah, přistupují k situací, které je 

mohou ohrozit, zodpovědněji, než v případech, kdy se nachází ve veřejných budovách, kde 

očekávají instrukce personálu. 

Společenské vztahy 

V případě vzniku nebezpečí se budou osoby snažit nejdříve shromáždit rodinné 

příslušníky, případně jiné osoby, ke kterým mají blízký vztah. Tato činnost vyžaduje určitý 

čas zejména v případech, že uvedené osoby nejsou na počátku incidentu pohromadě. 

Stav bdělosti, ostatní limitace 

Osoby, které nejsou v okamžiku vyhlášení požárního poplachu v bdělém stavu, 

vyžadují určitý čas na probuzení, dosažení stavu pohotovosti a schopnosti logicky 

vyvozovat závěry. Obdobně může být chování osob ovlivněno dalšími okolnostmi (např. 

podnapilý stav, použití omamných prostředků). 

Obslužný personál 

V případě správné a rychlé reakce personálu může dojít k významnému zkrácení 

doby potřebné do zahájení procesu evakuace. Předpokladem je adekvátní chování 

personálu vyplývající z výcviku a přípravy na mimořádné situace [4]. 

Na závěr této kapitoly bych chtěl zmínit také problém týkající se únikových cest 

v OD. Podle platných požárních předpisů musí být tyto únikové cesty volné a nesmí se na 

nich nacházet hořlavé materiály, které by velmi znesnadnili evakuaci osob při vzniku 

skutečného požáru. V praxi se ovšem někdy můžeme setkat s pravým opakem. To 

znamená, že na únikových cestách se nacházejí kiosky a různé hořlavé předměty, které se 

zde nesmí vyskytovat. Ještě horší variantou porušení požárních předpisů jsou uzamčené 

nebo zabarikádované dveře na únikových cestách zbožím, paletami apod.. Zamčené nebo 

jinak zablokované dveře v době vzniku požáru mají až katastrofální dopady na osoby 

snažící se objekt před rozvíjejícím se požárem opustit. Takové to hrubé porušení požárních 

předpisů lze eliminovat nebo alespoň snížit pravidelnými kontrolami při výkonu státního 

požárního dozoru. 
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9 Vyhodnocení statistického přehledu 

V této kapitole budu vyhodnocovat statistické údaje o požárech v OD                        

a supermarketech za posledních 8 let v ČR. Na úvod jsem všechny obchody rozdělil do 

třech základních kategorií. První kategorie jsou veškeré OD, následují obchodní prodejny           

a nakonec všechny ostatní nezařazené obchody. Protože statistika vedená MV-GŘ HZS ČR 

nerozlišuje, zda se jedná o OD, supermarket, či hypermarket, budu dále statisticky 

vyhodnocovat jen kategorii OD, ve kterých jsou obsaženy všechny zmiňované typy. 

V tabulce č.1  máme přehled počtu požáru dle již výše uvedených kategorií. 

Tabulka č. 1: Počet požáru dle jednotlivých kategorií  za období 2001-2008 [16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23] 

druh obchodu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 celkem
OD 27 15 28 24 32 29 22 28 205 
OP 91 102 112 81 108 67 86 85 732 
Ostatní 7 11 8 8 5 10 7 11 60 

 OD – obchodní domy, OP – obchodní prodejny, Ostatní-nezařazené prodejny 
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Obr. č. 2: Graf počtu požáru dle jednotlivých kategorií za období 2001-2008 [16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23] 

Z tabulky i grafu je vidět, že za posledních 8 let vzniklo v ČR nejvíce požárů 

v obchodních prodejnách, celkem 732 požárů. Druhou nejpočetnější skupinou jsou 
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obchodní domy s počtem 205 požárů. V ostatních prodejnách bylo zaznamenáno jen 60 

případů. Pro účel této práce nás zajímají požáry v OD. Z přehledu za posledních 8 let 

vyplývá, že počty požárů se pohybují v rozmezích od 15 do 32 požárů ročně. 

Tabulka č. 2: Celkový přehled požárů v OD za období 2001-2008 2008 [16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23] 

∑ PP PŠ v tis UH v tis Z Z 
IZS U počet 

EO 
počet 

ZO 

celá ČR 205 336609 541765 2 5 0 1877 0 
PP – počet požárů, PŠ v tis. – přímá škoda v tisících, UH – uchráněné hodnoty v tisících, Z 

– počet zraněných, Z IZS -  počet zraněných hasičů, U – počet usmrcených, počet EO – 

počet evakuovaných osob, počet ZO – počet zachráněných osob 

Tabulka č. 2 zobrazuje celkový přehled o požárech v OD v ČR. Za posledních 8 let 

došlo v těchto objektech k 205 požárům, které způsobily škodu přes 336 mil. korun. Díky 

včasným zásahům se podařilo uchránit hodnoty převyšující 541 mil. korun. Došlo ke 7 

zraněním, z toho 5 zranění připadá na zasahující hasiče. Při požárech v OD bylo zapotřebí 

1877 osob evakuovat, zachráněn však nemusel byt nikdo. Tyto skutečnosti vypovídají o 

správně fungující organizaci evakuace a řádně zabezpečené požární bezpečnosti v těchto 

objektech. To, že za 8 let došlo pouze k 5 zraněním příslušníků Hasičského záchranného 

sboru ČR, je dáno také menšími požáry způsobené převážně technickou závadou, při 

kterých nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví hasičů, ale také i větších požáru (viz. OBI). 

Hasební práce se prováděly především z vnějšího okolí. 
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Tabulka č. 3: Počet požárů v jednotlivých krajích ČR za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23] 

∑ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 celkem
Hlavní město Praha 5 4 10 5 9 10 4 9 56 

Jihočeský 1 1 3 1 2 0 2 3 13 
Jihomoravský 0 3 1 5 2 2 0 1 14 
Karlovarský 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Královéhradecký 2 1 2 1 1 1 1 1 10 
Liberecký 1 0 1 1 1 0 1 0 5 

Moravskoslezský 5 3 1 3 6 5 5 3 31 
Olomoucký 4 2 1 3 3 2 0 3 18 
Pardubický 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

Plzeňský 1 1 3 2 3 1 1 3 15 
Středočeský 4 1 0 0 0 1 3 1 10 

Ústecký 2 0 3 1 1 2 0 2 11 
Vysočina 0 0 2 1 2 0 3 2 10 
Zlínský 1 0 1 1 1 3 1 0 8 

 

Tabulka č. 3 nám dává ucelený přehled o počtech požárů v jednotlivých krajích       

za posledních 8 let. 
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Obr. č. 3: Graf počtu požárů v jednotlivých krajích ČR za období 2001-2008 [16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23] 
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Z tabulky i z grafu je zcela zřetelné, že nejvíce požárů v OD se stalo v hlavím městě 

Praze (56) a Moravskoslezském kraji (31). Naopak nejméně požáru se zaznamenalo 

v Karlovarském (2) a Pardubickém kraji (3). Zbytek krajů má počty požárů poměrně 

vyrovnané. 

9.1 Vyhodnocení  přímých škod, zranění a počtu PBZ 

Z následující tabulky a grafu zjistíme počty požárů za jednotlivé roky, výši přímých 

škod, výše uchráněných hodnot, počet zraněných jak civilních osob tak i hasičů. Je uveden 

přehled, kolik osob se muselo evakuovat nebo zachraňovat. V poslední části tabulky jsou  

uvedeny počty použitých PBZ, jako jsou EPS, SHZ a ZOTK. 

Tabulka č. 4: Vyhodnoceni přímé škody, zranění a počtu PBZ za období 2001-2008 [16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

∑ PP PŠ v tís UH v tís  Z Z 
IZS U počet 

E.O 
počet 
Z.O 

počet 
EPS 

počet 
SHZ 

počet 
ZOTK 

2001 27 242806 169220 0 3 0 0 0 6 2 2 
2002 15 1217,5 25700 0 1 0 0 0 4 3 0 
2003 28 17231 32255 0 0 0 0 0 6 1 1 
2004 24 16250 33500 0 1 0 0 0 3 1 1 
2005 32 2697,5 68120 1 0 0 318 0 5 2 2 
2006 29 5158,9 22670 0 0 0 0 0 14 2 1 
2007 22 5043 69700 1 0 0 370 0 10 7 3 
2008 28 46205 120600 0 0 0 1189 0 13 6 4 

celkem 205 336609 541765 2 5 0 1877 0 61 24 14 
PP – počet požárů, PŠ v tis. – přímá škoda v tisících, UH – uchráněné hodnoty v tisících, Z 

– počet zraněných, Z IZS -  počet zraněných hasičů, U – počet usmrcených, počet EO – 

počet evakuovaných osob, počet ZO – počet zachráněných osob 
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Obr. č. 4: Graf přímých škod a uchráněných hodnot za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23] 

Z obr. č. 4 je zřejmé, že nejvyšší přímé škody i uchráněné hodnoty vznikly v roce 

2001. Přímá škoda dosáhla téměř 243 mil. korun, uchráněné hodnoty dosahovaly hodnot 

přes 169 mil. korun. Výši přímých škod a uchráněných hodnot z velké části ovlivnil požár 

supermarketu OBI v Opavě. Od roku 2005 do roku 2007 hodnota přímé škody výrazně 

klesla. Nárůst byl zaznamenán až v roce 2008, kdy se přímá škoda vyšplhala až                

na hodnotu  46 mil. korun a uchráněné hodnoty na 120 mil. korun.  
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Obr. č. 5: Graf počtu použitých PBZ za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

Obr. č. 5 nám ukazuje , kolik obchodů, ve kterých vznikl požár bylo vybaveno PBZ 

v jednotlivých letech. Z grafu jde vidět, že EPS je vybaveno nejvíce OD, ve kterých došlo   

k požáru. Podíl SHZ a ZOTK je až na rok 2002 a 2007 téměř na stejné úrovni. Zatímco 

EPS se do roku 2005 v OD byla instalována v průměru 5krát, od roku 2006 se již objevila 

ve 14 případech. V následujících dvou letech tento počet klesl jen o málo. Je to dáno také 

počtem požáru v daném roce. Také u SHZ a ZOTK jde vidět s přibývajícími lety zvýšený 

počet těchto PBZ, zvláště pak od roku 2007. 
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Tabulka č. 5: Přehled požárů v OD v jednotlivých krajích za období 2001-2008 [16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23] 

∑ PP PŠ v tis UH v tis Z Z 
IZS U počet 

EO 
počet 

ZO 
Hlavní město Praha 56 63378,5 34705 1 1 0 1057 0 
Jihočeský 13 5267,3 58480 0 0 0 10 0 
Jihomoravský 14 555,8 15210 0 0 0 0 0 
Karlovarský 2 1140 2100 0 0 0 0 0 
Královéhradecký 10 502 25600 1 0 0 0 0 
Liberecký 5 1560 14500 0 0 0 0 0 
Moravskoslezský 31 22886 32670 0 3 0 370 0 
Olomoucký 18 43835 203020 0 1 0 0 0 
Pardubický 3 526,5 3000 0 0 0 0 0 
Plzeňský 15 474 22060 0 0 0 0 0 
Středočeský 9 671 8340 0 0 0 200 0 
Ústecký 11 2751 3870 0 0 0 150 0 
Vysočina 10 142 3210 0 0 0 0 0 
Zlínský 8 305 5000 0 0 0 0 0 

PP – počet požárů, PŠ v tis. – přímá škoda v tisících, UH – uchráněné hodnoty v tisících, Z 

– počet zraněných, Z IZS -  počet zraněných hasičů, U – počet usmrcených, počet EO – 

počet evakuovaných osob, počet ZO – počet zachráněných osob 

Počet požárů, výši přímé škody, výši uchráněných hodnot, počty zranění, úmrtí          

a počty evakuovaných a zachráněných osob v jednotlivých krajích se dozvíme z tab. č. 5. 

Z tabulky můžeme vypozorovat, že k nejvyšším přímým škodám došlo v hlavním městě 

Praze (63,4 mil. korun) a Moravskoslezském kraji (22,8 mil. korun). K nejnižším škodám 

došlo v kraji Vysočina (142 tis. korun) a ve Zlínském kraji (305 tis. korun). V celé ČR 

došlo k 7 zraněním. K nejvíce zraněním došlo v Moravskoslezském kraji (3 hasiči)             

a v hlavním městě Praze (1 civilista a 1 hasič). Jedno zranění civilisty se stalo 

v Královehradeckém kraji a jedno zranění hasiče v Olomouckém kraji. Pozoruhodné        

na celém vyhodnocení je, že za celých 8 let nedošlo v OD ani k jednomu úmrtí. Z OD 

muselo být za 8 let evakuováno celkem 1877 osob, z toho nejvíce jich bylo opět z hlavního 

města Prahy (1057) a Moravskoslezského kraje (370). Zachráněna nemusela být jediná 

osoba. Z toho přehledu je zřejmé, že k nejvíce požárům, následně tedy i k nejvyšším 

přímým škodám došlo v hlavním městě Praze. Tento trend si lze vysvětlit jednak vysokým 

počtem obyvatel žijících v tomto kraji, ale také velkým počtem OD. 
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9.2 Příčiny vzniku požárů v OD 

Následující tabulka a graf znázorňují výčet nejčastějších příčin vzniku požáru v OD 

v ČR za posledních 8 let. 

Tabulka č. 6: Příčiny vzniku požárů v OD za období 2001-2008 2008 [16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23] 

∑ úmysl tech. 
závada 

svařování 
a řezání neobjasněno nedbalost děti do 

15 let kouřeni

2001 7 13 0 0 3 1 3 
2002 1 9 1 0 1 0 2 
2003 7 11 2 3 2 0 2 
2004 2 11 0 5 2 2 2 
2005 1 22 2 1 1 0 5 
2006 6 17 0 3 2 0 1 
2007 2 10 1 3 4 0 2 
2008 5 14 0 2 2 0 4 

celkem 31 107 6 17 17 3 21 

  

Příčiny vzniku požáru za roky 2001-2008
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Obr. č. 6: Graf příčin vzniku požárů v OD za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23] 

Z obr. č. 6 si můžeme udělat představu o nejčastějších příčinách vzniku požáru v OD 

za posledních 8 let v ČR. S 54% je jednoznačně na prvním místě příčin technická závada. 

Překvapivě druhé místo v žebříčku příčin zaujímá úmyslné zapálení (16%). Na třetím 
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místě skončilo kouření (10%), jako jedna z nejčastějších příčin vzniku požáru vůbec.        

Po 8 % shodně je jako příčina nedbalost a neobjasněná příčina. Pouhé 3% tvoří svařování           

a řezání. Jako nejméně častá příčina vyšla v tomto statistickém vyhodnocení kategorie děti 

do 15 let (1%). 

10 Vliv PBZ na výši škod a zranění  

V této kapitole budu posuzovat vliv PBZ na výši přímých škod a počet zraněných 

osob. Ze získaných údajů lze jednoznačně konstatovat, že objekty vybavené EPS, SHZ      

a ZOTK vykazují nejmenší škody a nejméně zraněných osob. Počet usmrcených osob jsem 

do tabulky nezahrnul, protože za posledních 8 let k žádnému úmrtí v OD při požárech 

nedošlo. Je zcela evidentní, že instalace PBZ má významný vliv nejen na včasnou detekci 

vznikajícího požáru a tedy i jeho včasné ohlášení. Významně ovlivňuje jak šíření požáru 

vlivem SHZ, tak i zlepšení viditelnosti a snížení tepelného namáhání konstrukcí díky  

ZOTK. Takové působení PBZ jednak usnadňuje evakuaci osob z objektu, zmírňuje 

případné škody a ulehčuje práci zasahujícím hasičům. 

Tabulka č. 7: Vliv PBZ na následky požárů za období 2001-2008 2008 [16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23] 

druh PBZ PP PŠ v tis Z Z IZS PŠ na 1 požár v tis 

EPS 61 222067 1 2 3640 
SHZ 24 51137 1 0 2131 
ZOTK 14 197248 0 1 14089 
EPS & SHZ 20 50592 1 0 2530 
EPS & ZOTK 14 197248 0 1 14089 
SHZ & ZOTK 6 4798 0 0 800 
EPS & SHZ & ZOTK 6 4798 0 0 800 

PP – počet požárů, PŠ v tis. – přímá škoda v tisících,  Z – počet zraněných, Z IZS -  počet 

zraněných hasičů. 
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Obr. č. 7: Graf vlivu PBZ na výši přímé škody za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23] 

Z obr. č. 7 pozorujeme nejnižší přímé škody u požáru v OD s vybavením EPS spolu  

s SHZ a ZOTK a stejně tak i SHZ spolu s ZOTK. Ze statistických údajů také vyčteme 

velmi nízké škody v OD vybavenými pouze SHZ nebo kombinací EPS a SHZ. Největší 

škody požár napáchal tam, kde byl OD vybaven EPS a ZOTK a nebo samotným ZOTK. 

Z těchto údajů je jasné, že nejnižší přímě škody můžeme dosáhnout kombinací všech         

3 druhů PBZ. 
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Obr. č. 8: Graf vlivu PBZ na počet zranění za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23] 

Obr. č. 8 má svými hodnotami obdobnou tendenci jako předchozí graf. Tedy             

u objektu vybaveným pouze jedním druhem PBZ byl zjištěn větší počet zranění. Nejvíce 

zranění bylo zaznamenáno v OD vybavenými jen EPS (3). Naopak u požárů v OD 

vybavenými EPS, SHZ i ZOTK nedošlo k žádnému zranění. Tento graf náš přesvědčuje     

o tom, jak důležité je pro zdraví a život osob pohybujících se v OD, vybavovat tyto objekty 

co možná největším počtem PBZ. 

10.1 Použití a funkčnost PBZ v obchodních domech 

Níže uvedená tabulka a grafy poskytují informace o funkčnosti PBZ v OD               

za posledních 8 let a v kolika objektech, kde došlo k požárům v OD tato zařízení nebyla 

instalována. 
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Tabulka č. 8: Přehled funkčnosti PBZ za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

druh PBZ ANO / F ANO / NF ANO / mimo PVP ANO / NP NE 
EPS 44 2 6 9 144 
SHZ 13 1 8 2 181 

ZOTK 4 11 9 0 191 
ANO / F – fungovalo, ANO / NF –  nefungovalo (porucha,vypnuty), ANO / mimo PVP – 

instalováno mimo prostor vzniku požáru, ANO / NP – nepoužito, NE – nebylo instalováno  
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Obr. č. 9: Graf funkčnosti EPS za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 
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Obr. č. 10: Graf funkčnosti ZOTK za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 
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Obr. č. 11: Graf funkčnosti SHZ za období 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

Obr. č. 9, 10, 11 zobrazují údaje o tom, zda bylo dané PBZ v prostotu OD 

instalováno a jestliže bylo, tak zda fungovalo, nefungovalo, bylo mimo prostor vzniku 

požáru a nebo nebylo použito. Největší funkčnost podle statistiky prokázala EPS, následuje 

SHZ a nejméně spolehlivé vyšlo ZOTK. Zařízeni, které bývá nejčastěji instalováno mimo 
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prostor vzniku požáru je SHZ a ZOTK. Nejvíce případů, kdy PBZ nebylo použito se 

zaznamenalo u EPS. Podíl, kdy PBZ nebylo instalováno vůbec je u všech 3 druhů velmi 

vysoký. Je to dáno také tím, že kategorie OD zahrnuje i menší OD, které podle příslušných 

norem nemusí být tímto PBZ vybaveny. Nejmenší podíl, kdy OD nebyly vybaveny PBZ 

má EPS (71 %). Z celkového počtu, kdy byly PBZ v OD instalovány, fungovala EPS v 72 

%, ZOTK v 17 % a SHZ v 55 % případů (viz. Příloha G). 

11 Příklady požáru OD a supermarketů v ČR 

Poslední kapitola této práce nás seznámí s několika příklady významných požárů       

v OD, ke kterým došlo v letech 2001 - 2008 v ČR. Stručně budou uvedeny nejpodstatnější 

údaje ze spisu o požáru a taktéž fotografie z místa události. 

11.1 Supermarket OBI Opava 

Dne 1.1.2001 v 18:21 hod. byl detekován opticko - kouřový hlásič v oddělení dřeva 

prodejní části supermarketu OBI v Opavě. Příčinou vzniku požáru objektu supermarketu 

OBI v Opavě bylo úmyslné zapálení dřevěného zboží v prodejním místě řeziva, dřevěných 

a plastových obkladů pomocí hořlavé kapaliny, jež obsahovala toluen. Následky požáru 

byly značné, například přímá škoda dosáhla výše 192 111 000,-Kč. Uchráněné hodnoty 

byly hrubý odhadem vyčísleny na částku 100 000 000,-Kč. Byly uchráněné navazující 

objekty a uskladněný materiál. Pří hasebním zásahu došlo k jednomu lehkému zranění 

příslušníka HZS Ostravského kraje, územní odbor Opava. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s částečně vestavěným podlažím u hlavního vstupu. 

Objekt slouží k prodeji průmyslového zboží se zaměřením pro kutily, domácích potřeb      

a zahrádkářských potřeb. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy, ocelové vazníky 

a ocelové vaznice, střecha je z trapézových plechů. Obvodový plášť z požárních panelů 

PFLAUM s výplní z minerálních desek oboustranně opláštěných pozinkovaným plechem. 

Objekt je vybaven zařízením EPS, ZOTK, nouzovým osvětlením a domácím rozhlasem. 

Pro prvotní zásah je objekt vybaven pěti vnitřními odběrnými místy a třemi vnějšími 

odběrnými místy. 

Požár vznikl v oddělení prodeje dřeva, kde se nacházelo řezivo, dřevěné a plastové 

obklady, plechovky a tuby s hořlavým lepidlem. V další části toho oddělení, kam se požár 

rozšířil, se nacházel nábytek, obkladové panely, pracovní desky apod. K iniciaci byla 

použita hořlavá kapalina. Doba volného rozvoje požáru činila zhruba 28 minut. Na místě 
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byl nedostatek sil a prostředků, jeden hydrant ze tří byl nefunkční. V klíčovém trezoru 

nebyl nalezen centrální klíč. Samostatné požární úseky tvořila prodejní plocha OBI, 

skleník, chráněná úniková cesta, místnost pro přípojky, rozvodna NN a plynová kotelna                

II. kategorie. EPS provedla oddělení úseku se vznikem požáru (prodejní plocha)                

od skleníkové části uzavřením pomocí požárního uzávěru a tím i zabráněním přenosu 

požáru do této části. V době vzniku požáru byla venkovní teplota cca –7 st. C, vál silný 

nárazový vítr [15]. 

EPS – přístroje v prostoru vzniku požáru splnily úkol, ZOTK – fungovalo, SHZ – nebyla 

instalována 

11.2 Obchodní středisko GOLEM Zlín 

Dne 5.února 2002 kolem 07.25 hod. došlo k požáru v obchodním centru GOLEM a.s.       

ve Zlíně. Požár vznikl ve 2.NP prodejního centra v prostoru prodejny Aktiv sport se 

značkovým zbožím sportovního oblečení a obuvi. Stanovená verze vzniku požáru -  

hořlaviny u topidla. Jiný zdroj požáru byl v průběhu šetření vyloučen. Vzniklým požárem 

došlo ke škodě 2 000 000,-Kč na stavební části a 15 000 000,-Kč na vybavení objektu 

včetně zboží. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou: 40 000 000,-Kč. Při požáru 

nedošlo ke zranění ani k usmrcení osob. 

V daných prodejních prostorách nebyla instalována EPS a ani SHZ, včetně ZOTK. 

Vlivem požáru, který se rozšířil na celý prostor prodejny Aktiv sport a částečně                

do prodejny Babyland, došlo k silnému zakouření celého 2.NP a části 3.NP. V prostoru 

požáru došlo k silné kumulaci tepla s následným vypadnutím skleněných výplní oken. Tím 

došlo k intenzivnímu rozvoji požáru. Včasným zpozorováním a lokalizací požáru nedošlo 

k jeho rozšíření na další prodejní prostory ve 2.NP. Rozhodující vliv na šíření požáru mělo 

stavební řešení -  prodejní prostory byly odděleny hořlavou stavební konstrukcí a druh 

prodávaného a uskladněného zboží. Mohlo dojít k rozšíření požáru do 3.NP. 

Objekt GOLEM a.s., bývalá tržnice obuvi Baťa, byl postaven v roce 1927                 

a v průběhu doby dle potřeb rekonstruován. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Každé podlaží 

tvoří samostatný požární úsek. 

1.NP -  prodejní prostory, občerstvení, prostory pro zábavu (diskotéka), kanceláře. 

2.NP – prodejní prostory – prostor vzniku požáru. 

3.NP – bowling, restaurace. 
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Dispoziční řešení: železobetonový skelet s cihlovou vyzdívkou s větší prosklenou 

plochou, stropy železobetonové, střecha rovná s živičnou krytinou IPA. Vnitřní dělící 

konstrukce smíšené, v prostoru místa požáru s větším procentem hořlavých konstrukcí. 

Půdorysné rozměry objektu 78x20 m [11]. 

EPS – nebyla instalována, SHZ – nebyla instalována, ZOTK – nebyla instalována 

11.3 Obchodní dům HASO Praha 

Dne 25. února 2003 kolem 10 hod. došlo k požáru v obchodním domě HASSO s.r.o. 

v Praze. Příčinou vzniku požáru bylo použití otevřeného plamene - propan-butanového 

hořáku při opravách střechy. Požár způsobil na konstrukci objektu, materiálu a zboží 

celkovou škodu 16 000 000,-Kč. Při požáru nedošlo ke zranění ani úmrtí osob 

Ohledáním místa požáru bylo zjištěno, že hořela střecha OD HASSO o rozměrech 55 

x 50 m. Střecha byla dvouplášťová, větraná se vzduchovou mezerou cca 40 cm [13]. 

EPS – mimo prostor vzniku požáru, SHZ - nebyla instalována, ZOTK – nebyla instalována 

11.4 Obchodní dům BREDA Opava 

Dne 18.prosince 2004 kolem 16 hod. došlo požáru obchodního domu BREDA 

v Opavě. Příčinou vzniku požáru byl elektricky zkrat na prodlužovacím kabelu v místě 

spoje s dalším prodlužovacím kabelem. 

Požárem vznikla celková přímá škoda 38 595 000,- Kč, zejména na uskladněném 

zboží. Uchráněné hodnoty činily 50 000 000,- Kč. Během požáru nebyl nikdo usmrcen, 

došlo pouze ke zranění jednoho zasahujícího hasiče. 

 Požár se po iniciaci šířil po hořlavém materiálu, jako jsou textilní oděvy, dřevěný 

nábytek a regály za vývinu značného množství tepla a toxických zplodin hoření. V době 

zpozorování praskaly okenní výplně vzdálené od ohniska požáru až 30 metrů. Značné 

škody byly způsobené sálavým teplem. V době příjezdu hasičů hořelo ve 2.NP zhruba na 

ploše 120 m2. Intenzita požáru byla stále velká. Rovněž se po přístupu vzdušného kyslíku 

rozhořívaly materiály na různých místech (zóny s materiálem připraveným k hoření). 

Vzhledem k tomu, že docházelo k praskání okenních výplní a tím přístupu vzdušného 

kyslíku, došlo by k rozšíření požáru na celou plochu 2.NP. Přesto že objekt není dělen na 

požární úseky, nelze předpokládat rozšíření požáru do dalších vyšších podlaží z důvodu 

nehořlavého konstrukčního systému [12]. 
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EPS – nebyla instalována, SHZ – nebyla instalována, ZOTK – nebyla instalována 

11.5 Obchodní komplex HLUBINA Ostrava - Hrabůvka 

Ke vzniku požáru v butiku s koženými a koženkovými oděvy ve vstupních 

prostorách 1.NP obchodního střediska v Ostravě – Hrabůvce došlo dne 8.března 2005 

v 0:30 hod. Požár mohl vzniknout jak následkem technické závady el. instalace, tak             

i úmyslným zapálením oděvů z vnitřních prostor obchodního střediska. Vzhledem k noční 

době, kdy požár vznikl, došlo k pozdnímu zpozorování požáru. Další vliv na šíření požáru 

mělo velké množství hořlavého materiálu v butiku, po kterém se požár velmi rychle 

rozšířil. 

Celková škody vzniklé tímto požárem jsou ve výši cca 5 600 000,- Kč. Podařilo se 

uchránit hodnoty cca za 15 000 000,- Kč. Při hasebních pracích nedošlo ke zranění ani 

usmrcení osob. 

K požáru došlo v přízemní dvoupodlažního komplexu obchodního střediska. 

Obchodní středisko má železobetonový nosný skelet, obvodové stěny jsou tvořeny 

zavěšenou lehkou kovovou konstrukcí s celoplošným prosklením. Stavební konstrukce 

objektu jsou nehořlavé [10]. 

EPS – nebyla instalována, SHZ – nebyla instalována, ZOTK – nebyla instalována 

11.6 Obchodní dům Shoppingcentrum v areálu Excalibur City Znojmo 

- Chvalovice 

K požáru došlo dne 20.prosince 2006 v 17:21 hod. v areálu Excalibur City,              

na parkovišti u Shoppingcentra v Chvalovicích, okres Znojmo. Příčina vzniku požáru byla 

stanovena jako nedbalost při použití zábavné pyrotechniky. Celková předběžná škoda 

způsobená požárem činí cca 100 – 150 mil. Kč.  Při požáru byly zraněny 2 osoby, k úmrtí 

osob však nedošlo.  

Požár vznikl ve stánku s prodejem pyrotechniky, který se nacházel na parkovišti   

před supermarketem v Shoppingcentru areálu Excalibur City. Stánek se nacházel asi 20 m 

od hlavního vchodu do supermarketu a k prodeji pyrotechniky bylo využito částečného 

zastřešení přístupové komunikace pro chodce. Po vzniku požáru došlo k přenosu na okolní 

zaparkované automobily a na objekt Shoppingcentra. Objekt Shoppingcentra tvoří 

půdorysně zhruba tvar písmene Y. Jedná se o částečně dvoupodlažní, částečně je mezi 

1.NP a 2.NP vloženo mezipatro, ve kterém jsou situovány kanceláře. V přízemní objektu 

     43



se nachází především supermarket, provozní část supermarketu, lékárna, restaurace a pasáž 

s prodejními prostory. Celá stavba je provedena z ocelového skeletu o atypickém modulu. 

Stavba je provedena jako ocelový skelet s ocelovými vazníky, které jsou uloženy             

na ocelových profilech – I profil. Stropní plášť je proveden z ocelových vazníků a střešních 

sendvičových panelů. 

Objekt byl vybaven EPS a vodními clonami. Vodní clona sice na požár zareagovala, 

ale následně došlo k poruše. K poruše vodní clony došlo z důvodu nedostatečného tlaku    

ve vodovodním řádu. Vodní clona a ZOTK nebyly v době požáru jako celek funkční [14]. 

EPS – přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly (vypnuty, porucha), SHZ – přístroje 

v prostoru vzniku požáru splnily úkol, ZOTK - nefungovalo 
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12 Závěr 

Hlavním cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled o požárech v OD a 

supermarketech v ČR za posledních 8 let, analyzovat požáry v těchto objektech včetně 

jejich zabezpečení PBZ.  

V úvodní kapitole práce jsem jako teoretický základ uvedl jednotlivé fáze požáru a 

rovněž jsem nezapomněl uvést a stručně popsat základní druhy PBZ včetně normativních 

požadavků, kterými se řídí vybavování nevýrobních objektu těmito zařízeními. 

Rozhodujícími faktory pro posuzování nutnosti instalace PBZ, které uvádí norma ČSN 73 

0802, jsou především výšková poloha objektu, plocha a počet osob v objektu dle ČSN 73 

0818.  

V druhé kapitole jsem charakterizoval stavby pro obchod a následně je rozdělil. 

Základní technické požadavky stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování           

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky, které jeho 

ustanovení doplňují nebo upřesňují; a z nich zejména v § 52 vyhláška č. 137/1998 Sb. 

Požadavky požární bezpečnosti staveb pro obchod stanovuje ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831, 

které její požadavky doplňují nebo upřesňují. Prodejny se od sebe liší šíří nabízeného 

sortimentu, rozsahem poskytovaných služeb, velikosti, stavebně technickým řešením atd. 

Mezi hlavní typy prodejen, které se v současnosti vyskytují, patří stacionární prodejny, 

ambulantní prodejny a objednávkové provozní jednotky. Pro účely této práce jsem však 

provedl rozdělení jen prodejen stacionárních. 

Ve třetí kapitole jsem se zabýval, jaké nebezpečí hrozí osobám v OD při vyhlášení 

požárního poplachu. Jedná se především o nebezpečí spojené s evakuací osob při vzniku 

požáru. Mezi hlavní druhy ohrožení lze počítat zplodiny hoření, nedostatek kyslíku, 

plamen a teplo. Za základní činitele ovlivňující evakuaci osob můžeme zařadit psychický          

a fyzický stav ohrožených osob, druh výroby a provozů a stavební řešení objektu. 

V čtvrté kapitole jsem vyhodnocoval statistický přehled požárů v OD a 

supermarketech. Za posledních 8 let došlo v těchto objektech k 205 požárům, které 

způsobily škodu přes 336 mil. korun. Hasebními zásahy se podařilo uchránit hodnoty 

převyšující 541 mil. korun. Došlo ke 7 zraněním, z toho 5 zranění připadá na zasahující 

hasiče. Při požárech v OD bylo zapotřebí 1877 osob evakuovat, zachráněn však nemusel 

byt nikdo. Nejvíce požárů v OD se stalo v hlavím městě Praze (56) a Moravskoslezském 

kraji (31). Naopak nejméně požáru se zaznamenalo v Karlovarském (2) a Pardubickém 

kraji (3). Nejvyšší přímé škody i uchráněné hodnoty vznikly v roce 2001. Přímá škoda 
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dosáhla téměř 243 mil. korun, uchráněné hodnoty dosahovaly hodnot přes 169 mil. korun. 

Výši přímých škod a uchráněných hodnot z velké části ovlivnil požár supermarketu OBI 

v Opavě.  

Dále jsem porovnával, jak jsou OD domy vybaveny jednotlivými druhy PBZ. 

Nejvíce OD, ve kterých došlo k požáru, je vybaveno EPS. Podíl SHZ a ZOTK je až na rok 

2002 a 2007 téměř na stejné úrovni. Zatímco EPS se do roku 2005 v OD byla instalována 

v průměru 5krát, od roku 2006 se již objevila ve 14 případech. Je to dáno také počtem 

požárů v daném roce. Také u SHZ a ZOTK evidujeme s přibývajícími lety zvýšený počet 

těchto PBZ, zvláště pak od roku 2007. Celkově lze konstatovat, že s postupujícím časem 

se počet PBZ v OD výrazně zvýšil. 
K nejvyšším přímým škodám došlo v hlavním městě Praze (63,4 mil. korun) a 

Moravskoslezském kraji (22,8 mil. korun). Nejnižší škody zaznamenaly v kraji Vysočina 

(142 tis. korun) a ve Zlínském kraji (305 tis. Korun). K nejvíce zraněním došlo 

v Moravskoslezském kraji (3 hasiči) a v hlavním městě Praze (1 civilista a 1 hasič). 

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v OD za posledních 8 let se řadí technická 

závada (54 %), úmyslné zapálení (15 %) a kouření (10 %). 

V následující kapitole jsem posuzoval vliv PBZ na výši přímě škody a zranění.  

Nejnižší přímé škody u požáru v OD byly s vybavením EPS spolu  s SHZ a ZOTK a stejně 

tak i SHZ spolu s ZOTK. Velmi nízké škody jsme evidovali také v OD vybavenými pouze 

SHZ nebo kombinací EPS a SHZ. Největší škody požár napáchal tam, kde byl OD 

vybaven EPS a ZOTK a nebo samotným ZOTK. Z těchto údajů je jasné, že nejnižší přímě 

škody můžeme dosáhnout kombinací všech 3 druhů PBZ. Nejvíce zranění bylo 

zaznamenáno v OD vybavenými jen EPS (3). Naopak u požárů v OD vybavenými EPS, 

SHZ i ZOTK nedošlo k žádnému zranění.   

Na závěr práce jsem uvedl příklady největších požárů v OD za posledních 8 let v ČR. 

U všech požáru jsem zjišťoval především přímou škodu, zranění či usmrcení osob, příčinu 

vzniku požáru a v poslední řadě také vybavenost a funkčnost PBZ. 

Bakalářská práce prokázala, že finanční prostředky investované do vybavení PBZ 

v OD jsou dobrou investicí. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že v posledních 8 letech došlo 

při požárech v OD pouze k 7 zraněním osob a nebylo evidováno žádné úmrtí. 
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Příloha A 
Fotodokumentace požáru supermarketu OBI 

 
Obr.1: Požár supermarketu OBI v Opavě [15] 

 

 
        Obr. 2: Záběr na hořící objekt v čase nejintenzivnějšího hoření [15] 

 

 
Obr. 3: Pohled na funkční požární uzávěr [15]                   
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Příloha B 

Fotodokumentace požáru obchodního střediska GOLEM  

 
Obr. 4: Hořící objekt Golem a.s. ze severozápadu [11] 

 

 
Obr. 5:  Místo vzniku – ohnisko požáru [11] 

 

          
Obr. 6: Detail zbytků propojených el. Kabelu [11] 
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Příloha C 

Fotodokumentace požáru obchodního domu HASO  

 
Obr. 7:  Celkový boční pohled na OD [13] 

 

 
            Obr. 8:  Pohled směrem ke strojovně vzduchotechniky [13] 

  

         
Obr. 9: Pohled na zničenou stropní konstrukci [13] 
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Příloha D 

Fotodokumentace požáru obchodního domu BREDA  

 
Obr. 10: Požár OD Breda v Opavě [12] 

 

 
Obr. 11:  Záběr z ohledání požářiště  [12] 

 

 
Obr. 12: Pohled na požárem zničené zboží [12] 
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Příloha E 

Fotodokumentace požáru obchodního  komplexu HLUBINA  

 
        Obr. 13: Celkový pohled na nákupní středisko [10] 

 

          
          Obr. 14: Hlavní vchod nákupního střediska zničený požárem [10] 

 

 
Obr. 15:  Pohled na zničený vnitřní interiér [10] 
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Příloha F 

Fotodokumentace požáru obchodního domu Shoppingcentrum v areálu Ex.City 

 
Obr. 16:  Celkový pohled na areál [14] 

 

 
    Obr. 17: Vznik požáru a přenesení požáru na obchodní dům [14] 

 

 
Obr. 18: Pohled na hlavní vchod do budovy Shoppingcentra [14]
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Příloha G 
Funkčnost PBZ instalovaných v OD v letech 2001-2008 
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Obr. 1: Funkčnost instalované EPS v letech 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

ANO / F – fungovalo, ANO / NF –  nefungovalo (porucha,vypnuty), ANO / mimo PVP – 

instalováno mimo prostor vzniku požáru, ANO / NP – nepoužito 
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Funkčnost PBZ instalovaných v OD v letech 2001-2008 
 

Obr. 1: Funkčnost instalovaného SHZ v letech 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 

ANO / F – fungovalo, ANO / NF –  nefungovalo (porucha,vypnuty), ANO / mimo PVP –

instalováno mimo prostor vzniku požáru, ANO / NP – nepoužito 
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Obr. 1: Funkčnost instalovaného ZOTK v letech 2001-2008 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23] 

ANO / F – fungovalo, ANO / NF –  nefungovalo (porucha,vypnuty), ANO / mimo PVP – 

instalováno mimo prostor vzniku požáru, ANO / NP – nepoužito 
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