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Bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení požárního zatížení. Určitou formou 

studie se snaží vysvětlit a nastínit vznik návrhu stanovení požárního zatížení a ukázat tak jeho 

důležitost při posuzování staveb z hlediska požární bezpečnosti staveb. První část je věnována 

historii a vývoji jak právních tak normativních předpisů. Druhá část je věnována konkrétním 

předpisům, které udávají podmínky a vztahy pro určení hodnoty požárního zatížení. Třetí část 

se pak zabývá jak faktory, které mají přímý vliv na stanovení požárního zatížení, tak faktory, 

které ovlivňují požární zatížení nepřímo, ale velice závažným způsobem ovlivňují intenzitu 

a průběh požáru v závislosti na množství hořlavého materiálu. 

Řešením této práce je porovnání rozdílů při stanovení požárního zatížení i jeho vývoje 

v České republice a zahraničí (hlavně se státy Evropské unie). Tato studie umožní celkový 

přehled o navrhování a projektování základních požadavků požární bezpečnosti staveb, 

zamyslet se nad tím, které postupy jsou přesnější a naopak, které postupy vykazují určité 

nedostatky nebo jsou nepřesné a hlavně se zamyslet nad případnými úpravami nebo návrhy, 

které by vedly ke zlepšení dosavadních postupů, aby stavby byly z hlediska požární 

bezpečnosti staveb co nejlépe zajištěny.  

 

 



 

KVITOVÁ, H. Possibilities of fire load assessment. Bachelor work.  

Ostrava: VSB – Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. 53 s. 
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Bachelor thesis deals with the possibilities of setting fire load. Some form of the study 

tries to explain and outline a proposal for the creation of fire load determination to show its 

importance in assessing buildings for fire safety of buildings. The first part is devoted to the 

history and evolution of both law and normative regulations. The second part is devoted to 

specific rules that set conditions and relations for determining the value of fire load. The third 

part deals with factors that have a direct effect on the determination of fire load and the 

factors that influence fire load indirectly, but very seriously affect the intensity and process of 

fire, depending on the quantity of flammable material.  

The solution of this work is to compare differences in determining the fire load and its 

development in the Czech Republic and abroad (mainly the states of the European Union). 

This study will allow an overview of designing and planning of the basic requirements for fire 

safety works, concerns about which procedures are more accurate and vice versa. The study 

also focus on which procedures have certain disadvantages or are inaccuracies, and especially 

focus on alterations and proposals that would lead to improvement of current methods, so that 

building are best secured form the fire buildings safety point of view. 
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1. Úvod  

 

V dnešní době, kdy se staví budovy nejrůznějších tvarů, velikostí a účelu, jsou požární 

předpisy na takové úrovni, aby naše domy, obce a města byly před požárem co nejlépe 

chráněny. Stanovují takové požadavky na stavby, že jejich dodržením se splní původní cíl 

řešení problematiky požární bezpečnosti staveb, a to ochránit životy lidi, zvířat a majetek před 

škodlivými účinky požáru a nevystavit je těmto účinkům. 

Kodex norem ČSN 73 08xx, který se skládá z nemalého počtu předpisů, sice není 

závazný, ale tvoří přehled doporučení, jak dnes stavět objekty z požárního hlediska, aby byly 

co nejbezpečnější. 

Kromě toho naším členstvím v Evropské unii se snažíme náš vývoj a postupy srovnat 

s děním v celé Evropě. Učíme se tak více porozumět problematice vzniku a šíření požáru 

a ochrany před ním. I řešení v jiných podobách než jsou technické normy požární bezpečnosti 

staveb, tzv. inženýrské postupy, jsme si dokázali osvojit. Tento postup pomáhá zjistit takové 

nedostatky a problémy ve výstavě, které neobjasní ani řešení uvedené v normách a jiných 

předpisech. 

 Vývoj vědy, techniky, životního stylu jde však nezastavitelně kupředu a nadále se 

budou objevovat nedostatky a problémy, které bude zapotřebí řešit. 

Tato bakalářská práce má za cíl vysvětlit a objasnit, jak vznikal návrh požárního 

zatížení, nastínit jeho vývoj a ukázat na jeho důležitost a místo v požární bezpečnosti staveb. 

Řešením rozdílů ve vývoji a stanovování požární bezpečnosti staveb v ČR a zemích Evropské 

unie poukazuje na určité nesrovnalosti v těchto předpisech. Srovnáním předpisů platných 

v ČR se zahraničními spěje k závěru, kde se problematika požární bezpečnosti staveb řeší 

přísněji, zodpovědněji a naopak, ve kterých předpisech se vyskytují určité rozdíly či otázky. 

Výsledkem jsou úvahy, které řeší případné úpravy nebo změny v předpisech, jejichž 

uskutečnění by mělo za následek zlepšení dosavadních postupů v oboru požární bezpečnosti 

staveb.  

 

 



 

- 2 - 

2. Rešerše 

 

Informace jsou čerpány dostupné literatury, zabývající se požární bezpečnosti staveb, 

z různých českých i zahraničních studií a z platných přepisů požární bezpečnosti staveb.  

 

 Bradáčová, Isabela. Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. Zpracovala 

 Ing. Isabela Bradáčová CSc., Vyd. VŠB – TUO, SPBI 2007, počet str. 236,

 ISBN: 978-80-7385-023-4 

 Publikace se zabývá problematikou navrhování požární ochrany v nevýrobních 

objektech. Seznamuje čtenáře s problematikou projektování požární ochrany v těchto 

objektech a umožňuje tak lepší orientaci v ČSN 73 0802 – PBS – nevýrobní objekty, kterou 

se zabývá. 

 

 Bradáčová, Isabela. Požární bezpečnost staveb II výrobní objekty. Zpracovala 

 Ing. Isabela Bradáčová CSc., Vyd. VŠB – TUO, SPBI 2008, počet str. 167,

 ISBN: 978-80-7385-45-6 

 Kniha je podrobným průvodcem navrhování požární ochrany ve výrobních objektech. 

Zabývá se problematikou související s výstavbou výrobních objektů a poukazuje na propojení 

požární ochrany s ostatními požadavky na výstavbu. Současně pomáhá pochopit 

ČSN 73 0804 – PBS – výrobní objekty, jejíž je průvodcem. 

 

 Handbook 5: Design og Buildings for the Fire Situation. Leonardo da Vinci Project 

CZ/02/B/F/PP – 134007, Luxemburg 2005 

 Část 1: Tepelná a mechanická zatížení - seznamuje s poznatky o požárním návrhu 

konstrukcí, které byly získány dlouhodobými výzkumnými projekty ECSC v uplynulých 

25 letech a uplatnit je tak v praxi a předat znalosti do dalších států.  
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 Bradáčová, Isabela. Stavby z hlediska požární bezpečnosti. Zpracovala   

 Ing. Isabela Bradáčová CSc., Vyd. ERA group spol. s.r.o., Brno 2007, počet str. 156,

 ISBN: 978-80-7366-090-1 

 V této publikaci je zachycen souhrnný přehled o požadavcích na požární zabezpečení 

staveb a způsobech, jak prokázat jejich dosažení. Je zde jednak zachycen přehledně historický 

vývoj požární bezpečnosti staveb, druhak i základní požadavky na stavby zakotvené 

v předpisech Evropské unie, které jsou převáděny do legislativy České republiky. 

 

 Reichel, Vladimír. Zabraňujeme škodám. 2. vydání. Zpracoval    

 Ing. Vladimír Reichel CSc., Vyd. SNTL – Nakladatelství technické literatury 

 ve Středisku interních publikací, Praha 1976, počet str. 47, ISBN: 06-158-76 

 V publikaci jsou nastíněny nedostatky dřívějších požárních předpisů a zdůrazněn 

návrh postupů, které vedly v 80-tých letech 20. století k vytvoření nových požárních 

předpisů – tzv. kodexu požárních norem. Je zde řešena problematika, která se stala základem 

pro posouzení požárního nebezpeční. Poukazuje na vývoj a požadavky v požární bezpečnosti 

staveb. 
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3. Historie požární bezpečnosti staveb 

 

Od počátku formování sídelních celků a vzniku prvních měst se stávala závažným 

problémem jejich ochrana před požáry. Většina domů neměla komíny, kouř volně unikal 

stropním otvorem. Později byly stavěny komíny dřevěné, zevnitř vymazané hlínou. Vznikala 

první protipožární stavební opatření v podobě proluk a požárních zdí mezi objekty. [2] 

Nejstarší požární řád pro město Prahu „O pořádku při hašení ohně― se zachoval 

ze 14. století. Vyplývá z něho, že vedením hasebního zásahu byl pověřen rychtář. [1] 

Marie Terezie vydává v roce 1751 jako první zvláštní řád k hašení ohně, tzv. „Ohňový 

patent―. Její syn, císař Josef II., vydává roku 1785 souborný požární řád (dvojí řád hasicí –

 městský a vesnický). [2] 

Nástup kapitalismu znamenal rozklad řemeslné organizace, která do té doby tvořila 

základ organizace lidí pro boj s požáry. Odborné placené požární jednotky se objevují až 

v 19. století a tvoří mnohem spolehlivější formu organizace požární ochrany. V Praze došlo 

ke zřízení prvního placeného požárního sboru v roce 1853. Vznik dalších hasičských sborů 

v Čechách výrazně ovlivnil zemský zákon č. 135/1868, o právu shromažďovacím a Řád 

policie požárové (platil až do konce roku 1941). [2] 

 

 

Obr. 1 – Historické auto z roku 1933 (SDH Krmelín) [12] 
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Velké změny ve stavebnictví proběhly ve 20. století. Nové vývojové trendy 

ve stavebnictví vyvolaly také příslušné změny v koncepci požární ochrany. Vzniká potřeba 

stanovení jednotných pravidel pro zajištění požární bezpečnosti ve výstavbě.  

Vznik technických norem z oboru požární ochrany úzce souvisel s vývojem 

v ostatních průmyslových oborech, a tedy se vznikem české průmyslové normalizace. 

Po roce 1951 začalo období vydávání státních norem, kdy československé normy 

změnily na dlouhý čas svůj nezávazný charakter a ve značném rozsahu suplovaly právní 

předpisy.  

Rok 1953 lze obecně považovat za zlomový z hlediska přijetí nové koncepce 

normalizační činnosti na úseku požární ochrany. [2] 

Zákon č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně vstoupil v platnost 

1. 1. 1954. Požární předpisy týkající se projektování budov byly obsaženy ve vyhlášce 

ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú. l. Ustanovení o požární bezpečnosti byly 

pouze dílčí součástí stavebních předpisů. [1] 

V roce 1954 nabyla účinnosti v té době závazná ČSN 73 0760 Požární předpisy pro 

výstavbu průmyslových závodů a sídlišť, která položila obecné základy požární bezpečnosti 

staveb. Přijetím zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, a vydáním předpisů k jeho 

provedení dochází k dalšímu kvalitativnímu posunu i v oblasti normalizace na úseku požární 

ochrany. S přihlédnutím k nové  právní úpravě dochází jak k novelizaci ČSN 73 0760 Požární 

předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť (1. 10. 1959), tak přijetí ČSN 73 0761 

Požární předpisy pro výstavbu zemědělských závodů a objektů (1. 10. 1959). [2] 

Původní záměr postupného přizpůsobování základní normy ČSN 73 0760 stavu vědy 

a technicky se ukázal jako neuskutečnitelný. Důvodů byla celá řada, ale brzy bylo zřejmé, 

že tak rozsáhlý obor inženýrské činnosti, jako je požární bezpečnost, není možné pojmout 

do jediné normy. [2] 

Situace vyústila v 80. letech v řešení v podobě zavedení tzv. „kodexu požárních 

norem―. Základy jednotné koncepce požární bezpečnosti staveb byly zakotveny 

v ČSN 73 0802 Požární bezpečnost stavebních objektů – základní norma (14. 11. 1975). 

Norma platila pro projektování nových objektů a pro projektování stavebních změn 

existujících objektů a volných skladů z hlediska požární bezpečnosti. V roce 1978 došlo 

k přijetí ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb – Průmyslové výrobní objekty (4. 1. 1978), 

a tím k vyčlenění průmyslových výrobních objektů ze základní normy ČSN 73 0802, která 

byla již v roce 1977 změněně na ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb – společná 

ustanovení (1. 4. 1977). [2] 
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V roce 1985 dochází k dalšímu kvalitativnímu posunu v oblasti požární ochrany, a to 

přijetím zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kterým byl zrušen zákon č. 18/1958 Sb., 

o požární ochraně. Návrh zmíněné ČSN 73 0804 byl schválen dne 30. 6. 1986 a po zkušebním 

období byla norma schválena pro použití dne 14. 5. 1991 s účinností od 1. 3. 1992. V roce 

1993 dochází v důsledku rozpadu ČSFR i k oddělení české a slovenské normalizace. [2] 

Podstatnou změnu v koncepci tvorby a přijímání norem přináší harmonizační proces. 

Pro zajištění procesu harmonizace technických předpisů a technických norem ČR s právem 

Evropského společenství byl na počátku roku 1996 přijat program technické harmonizace 

k naplnění čl. 75 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně 

jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé. [2] 

V roce 2008 (29. 1. 2008) vyšla vyhláška č. 23/2008 O technických podmínkách 

požární ochrany staveb. Účinnosti nabyla až 1. 6. 2008. V důsledku vydání tohoto předpisu 

musely být novelizovány některé normy, ve kterých vyhláška způsobila určité změny. 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty byla novelizována 

a zároveň vstoupila v platnost v květnu 2009. V únoru 2010 rovněž vstoupila v platnost nová 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.  
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4. Historický vývoj předpisů 

 

Jak již bylo uvedeno, z historického vývoje požární ochrany, se lidé zajímali 

o stavební materiály, které nejsnáze hoří a jež jsou z hlediska vzniku požáru nebezpečné. 

Snažili se zařizovat své domy tak, aby zbytečně neohrozily své životy, životy svých blízkých 

a ani majetek případným požárem.  

První zmínky o skladování hořlavého materiálu, o způsobu provozování svých 

činností aby nevznikl požár, a řešení prvních protipožárních opatření se datuje na 18. století. 

Velké změny nastaly až ve 20. století. Změna materiálové základny, zvyšující se podíl 

hořlavých materiálů, především plastů nebezpečných svými zplodinami hoření a kouřem 

a novodobých dřevěných výrobků, subtilní kovové konstrukce neschopné odolávat vysokým 

teplotám a k tomu se zvětšující rozsah technického vybavení budov vedlo k výrazným 

změnám v navrhování staveb z požárního hlediska. Odborníci se museli zamyslet nad tím, jak 

se bude používaný hořlavý materiál ve stavbách při požáru chovat a jak zamezit zbytečným 

příčinám vzniku požáru. Museli tedy vytvořit nové předpisy, které objekty ochrání a podle 

kterých se bude nadále stavět.  

 

4.1. Právní předpisy 

 

Zákon 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně 

 

Po zavedení zákona 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně [5] 

byla tvorba předpisů a technických norem podřízena státnímu požárnímu dozoru (dále jen 

SPD). Bylo však zřejmé, že požadavky, které zákon nařizoval, musí být přizpůsobeny 

i ostatním předpisům ve stavebnictví. Nebo spíše tyto předpisy se musejí přizpůsobit požární 

ochraně. K tomuto účelu byla vydána vyhláška Ministerstva stavebního průmyslu 

709/1950 Ú. l.  

Zákonem č. 35/1953 Sb. [5] spadala veškerá zodpovědnost za provádění opatření 

k zesílení požární bezpečnosti, za organizaci přípravy a za využití sil a prostředků požární 

ochrany v obcích, okresech a krajích na státní požární dozor, národní výbor a ministra vnitra. 

V základním ustanovení tohoto zákona je zřízení SPD popsáno takto: "Socialistickou 

výstavbu státu" je nutno chránit před škodami, jež vznikají požáry a jinými živelními 

pohromami nebo nehodami. Je proto třeba budovat požární ochranu na rozsáhlé masové 
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spolupráci občanů a prohloubit jejich činnost zřízením orgánů státního požárního dozoru tak, 

aby požární ochrana úspěšně mohla plnit své úkoly. [5]  

Tímto nařízením spadá veškerá protipožární opatření na výstavbu, prevenci i represi 

pod SPD. Ten určuje podmínky výstavby, určuje požární riziko a další důležité požadavky. 

Z jeho činnosti se odvíjí celá tehdejší požární bezpečnost staveb v závislosti na vyhlášku 

Ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950, tak později podle ČSN 73 0760 [6]. 

Orgány státního požárního dozoru měly za úkol:  

 připravovat a vydávat právní předpisy, směrnice, pokyny a technické normy 

v oboru požární ochrany 

 kontrolovat, jak jsou plněna protipožární opatření 

 pečovat o organizaci, výcvik, použití a zvýšení akceschopnosti jednotek 

požární ochrany, jakož i o soustavnou výchovu občanů v oboru požární 

ochrany 

 dbát o přípravu a provádění požární ochrany po stránce věcné 

 pečovat o to, aby při projektování a budování závodů, sídlišť, jednotlivých 

budov a zařízení bylo dbáno požadavků požární ochrany, a kontrolují s tohoto 

hlediska projekty a výstavbu těchto objektů 

 organizovat a rozvíjet zlepšovatelskou činnost v oboru požární ochrany [5] 

 

Zákon 18/1958 Sb., o požární ochraně 

Zákon 18/1958 Sb., o požární ochraně, ze kterého vznikl dnešní zákon 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, posunul úsek normalizace v požární ochraně k dalšímu kvalitativnímu 

vývoji.  

 

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Ukládá podmínky požární ochrany pro fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby. 

 

Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 

V roce 2008 (29. 1. 2008) vyšla vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, která výrazným způsobem ovlivnila celou požární bezpečnost staveb. 

Účelem této právní úpravy je stanovit jednotné technické podmínky požární ochrany 

při navrhování, výstavbě a užívání staveb. Účinnosti nabyla až 1. 6. 2008. 
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4.2 Normativní předpisy 

 

ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť 

V roce 1954 nabyla účinnosti v té době závazná ČSN 73 0760 [6] Požární předpisy 

pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť, která položila obecné základy požární 

bezpečnosti staveb. Uvedená technická norma upravovala jak projektování a stavbu nově 

budovaných nebo rekonstruovaných průmyslových závodů a sídlišť, tak i projektování 

a stavbu jednotlivých výrobních obytných, veřejný a pomocných objektů. Norma mimo jiné 

řešila třídění stavebních hmot a konstrukcí podle jejich hořlavosti, odolnost konstrukcí proti 

ohni, stupeň bezpečnosti objektů proti ohni, požární zdi, atd. [2] 

ČSN 73 0760 [6] rozdělovala stavební hmoty a konstrukce podle hořlavosti do tří 

skupin, a to na nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé. Tyto skupiny měly určité znaky 

hořlavosti, podle kterých se stavební konstrukce a hmoty zatřiďovaly do jednotlivých skupin.  

Odolnost konstrukcí proti ohni se vyjadřovala dobou v minutách, po kterou konstrukce 

odolávala působení ohně. Za tuto dobu se nesmělo dojít k: 

 konstrukce ztratila nosnost a stabilitu 

 teplota konstrukce na povrchu odvráceném od ohně přestoupila 150 °C 

 vzniknout trhliny, jimiž by se mohl šířit požár 

Na základě hořlavosti a nejmenší odolnosti proti ohni jednotlivých konstrukcí se 

stanovil stupeň bezpečnosti objektů proti ohni. Celkem bylo pět stupňů bezpečnosti proti 

ohni, z nichž první byl nejpřísnější.  

V příloze 1 této normy pak byly dány meze odolnosti proti ohni a skupiny hořlavosti 

stavebních konstrukcí. V příloze 2 byly zase uvedeny požadavky na stavební konstrukce 

z hlediska požární ochrany. 

U průmyslových objektů, byla výroba rozdělena podle požárního nebezpeční do pěti 

kategorií –A, B, C, D, E.  

Požadoval se stupeň bezpečnosti proti ohni podle kategorie výroby, počtu podlaží 

a plochy ohraničené požárními zdmi. Stupeň bezpečnosti objektů jako celku nebo jeho části 

ohraničené požárními zdmi se stanovil podle výroby s největším nezbezpečním požáru, 

umístěné v uvažovaném objektu nebo jen v jeho části ohraničené požárním zdmi. [6] 

ČSN 73 0760 [6] sice položila základy požární bezpečnosti staveb, ale jak se později 

ukázalo, měla své chyby a zásadní nedostatky. Za účelem jejího vzniku stál fakt, že konečně 
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existuje předpis, který stanoví obecné podmínky požární bezpečnosti staveb, a jelikož byla 

závazná, musely se požadavky v ní dodržovat. Bohužel tento předpis neplatil pro: 

 stavbu a rekonstrukci památkových objektů 

 objekty , v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo ukládají výbušniny 

 výstavbu zemědělských závodů a jednotlivých zemědělských objektů 

 budovy divadel a kin 

 elektrická rozvodná zařízení 

 garáže 

 projektování a stavbu dočasných budov a objektů, u nichž se počítá s dobou 

trvání nejvýše 5 let [6] 

ČSN 73 0760 [6] měla jeden základní nedostatek. Stupeň bezpečnosti proti ohni 

u průmyslových objektů, byl určen pouze na základě zatřídění do kategorie skupiny hlavní 

výroby a musel tak být projektován celý objekt do jednoho stupně. ČSN 73 0760 [6] neřešila 

vliv rozmístění hořlavých materiálů, druh hořlavého materiálu, vliv větrání objektů a další 

parametry ovlivňující požár. Nezabývala se složitými fyzikálními výpočty, které by 

problematiku požáru mohly výrazně objasnit a stupeň bezpečnosti proti ohni tak podstatně 

snížit a snížit tím i náklady na výstavbu.  

Nedostatky této normy a problematika požáru se začaly řešit až v osmdesátých letech, 

kdy se používáním tzv. inženýrských postupů řešily faktory, které průběh požáru uvnitř 

objektu výrazně ovlivňují. Pohled na požární bezpečnost staveb se obrátil poněkud jiným, 

lepším a bezpečnějším směrem. 

 

 

Obr. 2 – Vyhořelá stavba v roce 1983 [12] 

 



 

- 11 - 

Původní záměr postupného přizpůsobování základní normy ČSN 73 0760 stavu vědy 

a technicky se ukázal jako neuskutečnitelný. Důvodů byla celá řada, ale brzy bylo zřejmé, 

že tak rozsáhlý obor inženýrské činnosti, jako je požární bezpečnost, není možné pojmout 

do jediné normy. [2] 

Požární předpisy mají tvořit vodítko při navrhování a posuzování požární bezpečnosti 

stavebních objektů. Aby předpisy mohly splnit svoji funkci, musí odpovídat charakteru 

investiční výstavby, tj. současným stavebním technologiím, užívaným materiálům, 

požadavkům na dispoziční řešení, výšku zástavby apod. Předpisy mohou pomáhat řešit složité 

úkoly požárního inženýrství jen tehdy, jsou-li odrazem současných podmínek a směrů 

v investiční výstavbě. Není-li tomu tak, pak se předpisy stávají brzdou, jsou úmyslně 

obcházeny a často nejsou dodržovány ani zásady ověřené desetiletými zkušenostmi. [3] 

ČSN 73 0760 [6] a navazující normy vycházejí z předpokladu tradiční zástavby, 

tj. z tradičních materiálů a z relativně nízké hladiny zástavby. V posledních letech se však 

mnoho změnilo, zejména: 

 rozšířila se kovoplastická základna, hromadně se užívá tenkostěnných ocelových 

konstrukcí, konstrukcí z lehkých slitin, skla apod. 

 součástí kovoplastické základny jsou nejen plasty, ale i jiné organické materiály 

 nové vědecké a experimentální poznatky umožnily zpřesnit výpočtové metody 

stavebních konstrukcí, takže konstrukce jsou subtilnější, o nižší hmotnosti 

 ke změnám dochází i v uživatelských požadavcích 

 zvyšuje se hladina zástavby a desetipodlažní až dvacetipodlažní objekty jsou zcela 

běžné 

 Tyto změny a mnohé další přináší s sebou zvýšené požární nebezpečí, tj. větší 

pravděpodobnost ztrát na lidských životech nebo na majetku. 

 Je zřejmé, že se musejí hledat jiná řešení, která jsou schopna přinést snížení požárního 

nebezpečí ve stavebních objektech na optimální míru. K těmto novým řešením mají pomoci 

i nové požární předpisy. Jinak řečeno, nové požární předpisy jsou důsledkem materiálových, 

konstrukčních, technologických a dispozičních změn v investiční výstavbě. Takový je vývoj 

i v jiných průmyslově vyspělých státech. [3] 

Při vytváření nových předpisů se však muselo vycházet z určitých předpokladů, 

znalostí a výsledků zkoušek. Základním kritériem bylo určení požárního rizika, které se 

muselo přizpůsobit všem těmto změnám a určitým způsobem zařadit do nově vznikajících 

přepisů. Při testech a analýzách se vycházelo z intenzity požáru. Ta je ovšem závislá 
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na mnohých faktorech: množství hořlavých látek, charakteru hořících látek, uspořádání 

hořlavých látek, přístupu kyslíku, tepelných ztrátách a v neposlední řadě i na požárně 

bezpečnostních zařízeních, která jsou používaná jako aktivní protipožární ochrana.  

Analyzujeme-li intenzitu požáru vyjádřenou teplotu (T) v závislosti na čase (t), 

dosáhneme určité závislosti. Nehledě na přihlédnutí faktorů, které intenzitu ovlivňují.  

Naproti tomu provádíme opatření, kterými se snažíme uměle snížit intenzitu požáru 

(tj. např. stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře). Výslednou hodnotu – 

tj. intenzitu požáru včetně vlivu požárně bezpečnostních opatření pak označujeme jako 

požární riziko. Požární riziko vždy vztahujeme na konkrétní část stavebního objektu (požární 

úsek), neboť je zřejmé, že i v jednou stavebním objektu se může měnit intenzita požáru. Tyto 

vztahy jsou přehledně uvedeny na Obr. 3. [3] 

 

 

Obr. 3 – Znázornění vlivů faktorů na určení požárního rizika [3] 

 

 Z uvedeného schématu je zřejmé, že jde o nesmírně složitou záležitost. Řešení spočívá 

ve zjednodušení tohoto schématu tak, aby se při posuzování stavebních objektů dosáhlo 

výstižného určení požárního rizika. Značného zjednodušení dosáhneme, dosadíme-li 

za jednotlivé činitele určité reprezentativní hodnoty (např. tvar místnosti, typy hořlavých 

látek, velikost oken apod. odpovídající pro bydlení). Protože doba trvání požáru (t) je závislá 

především na množství hořlavých látek (p – požární zatížení (kg∙m
-2

)), můžeme ponechat 

všechny hodnoty stejné a měnit pouze hodnotu p. To také bylo provedeno na sériích pokusů 

a výsledkem byla závislost T x t, později upravená a převzatá všemi státy. Obecně je známa 

takto závislost pod pojmem normové teplotní křivky. [3] 
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Normová teplotní křivka se stala základem pro zkoušení stavebních konstrukcí 

z hlediska jejich odolnosti proti požáru. [3] 

 

Kodex požárních norem ČSN 73 08xx 

Situace vyústila v 80. letech v řešení v podobě zavedení tzv. „kodexu požárních 

norem―, tedy souboru požárních norem pro stavební objekty.  

Tzv. požární kodex je řešen jako otevřený soubor požárních norem, které řeší zásady 

požární bezpečnosti staveb. Otevřený proto, že vývoj v investiční výstavbě a ve stavebnictví 

obecně jde stále kupředu.  

Předpisy zachycující současný stav požární bezpečnosti, se mohou za několik desítek let stát 

neplatnými a opět se budou muset vytvořit nové předpisy řešící novodobé problémy v oboru 

požární bezpečnosti staveb, které se přizpůsobí dané situaci a novodobým požadavkům. 

Počátek platnosti kodexu se datuje kolem roku 1977. 

 Všechny české technické normy (ČSN) jsou platné od 1. 1. 2000. Jsou však 

nezávazné. Požární kodex tvoří čtyři skupiny norem: kmenové, projektové, zkušební 

a klasifikační a hodnotové. 

 Základní (kmenové) normy se staly ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 

nevýrobní objekty. Nahradila předchozí normu ČSN 73 0802 Požární bezpečnosti staveb – 

společná ustanovení. Řeší nejzákladnější požadavky na požární bezpečnost staveb. Požární 

riziko na základě výpočtového požárního zatížení, odolnost stavebních konstrukcí, stupeň 

požární bezpečnosti, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zásobování požární vodou, 

zásahové cesty, příjezdové a zásahové komunikace apod. 

 Na základě požadavků na požární bezpečnost staveb této základní normy byla 

vytvořena druhá kmenová norma ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 

Ta řeší mimo jiné požární riziko na základě ekvivalentní doby trvání požáru a také se zabývá 

náklady na výstavbu i ztrátami, které vzniknou při požáru. Řeší mnohem více ekonomickou 

stránku výstavby a druh provozů a technologií, které se v ní nachází, a které tak představují 

mnohem větší požární nebezpečí. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 

 Další normy z řady ČSN 73 08xx řeší například budovy zdravotnických zařízení, 

shromažďovací prostory, sklady, budovy pro bydlení a ubytování, osazení objektu osobami, 

apod. Společná ustanovení jsou zakotvena v ČSN 73 0810 Požární bezpečnosti staveb – 

společná ustanovení. Tato norma je zároveň převodníkem mezi ČSN a ČSN EN a zavádí 

evropskou klasifikaci požární odolnosti konstrukcí. [1] 
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5. Požární zatížení 

5.1 Vývoj požárního zatížení v České republice 

 

Celá požární bezpečnost staveb je založena na řadě zkoušek, vědomostí, základních 

znalostí chemie hoření, fyzikálních procesů a dalších skutečnostech. Základním faktorem, 

na jehož základě se požární bezpečnost staveb nebo spíše stupeň požární bezpečnosti 

a odolnost stavebních konstrukcí určuje, je požární riziko. 

Tento pojem se začal objevovat v 80-tých letech 20. století, právě v době zkoumání 

a vytváření nových předpisů požární ochrany. S požární rizikem úzce souvisí pojem požární 

zatížení.  

Požární zatížení (množství hořlavých látek ve vztahu na půdorysnou plošnou 

jednotku) je jen jedním činitelem. Ostatní činitelé mají také svůj význam a pro značné 

zjednodušení v praxi se označují součiniteli a, b, c. Tyto součinitelé charakterizují velice 

zjednodušeným způsobem vliv rychlosti odhořívání hořlavé látky, stavebních podmínek 

a požárně bezpečnostních opatření. [3] 

Představíme-li si, že určité množství hořlavého materiálu bude hořet po určitou dobu 

a v závislosti na intenzitě požáru a množství uvolněného tepla bude v prostoru požáru určitá 

teplota, pak způsob uložení materiálu, změna jeho množství, větrání, geometrické možnosti 

prostorů ovlivní vznikající tepelné namáhání stavebních konstrukcí buď snížením nebo 

zvýšením teploty podle daných podmínek. Rozdíl je v snížení nebo zvýšení původních 

hodnot. To je metoda užitá v „nových― požárních předpisech ČSSR v 80-tých letech minulého 

století. 

Dřívější užívaná metoda kategorizace objektů, kdy se posuzovalo pouze na základě 

množství hořlavin, popřípadě podle jejich charakteru, si ostatních činitelů vůbec nevšímala 

(ČSN 73 0760 [6]). Podle typických provozů byla stanovena kategorie požárního rizika a pro 

celý objekt tak byly stanoveny veškeré požárně technické požadavky materiálů a stavebních 

konstrukcí. Jindy se tyto požadavky určovaly pouze podle velikosti objektu. Tento způsob 

klasifikace a zatřiďování objektů byl z hlediska požárního rizika velice jednoduchý, ale málo 

přesný. Problém byl u objektů, u nichž nebyla kategorie stanovena! [3] 

Určitou dobu se užívala metoda požárního zatížení. Hodnotilo se  množství hořlavých 

látek, ale nepočítalo se s ostatními činiteli (charakterem, množstvím a uspořádáním hořlavých 

látek, velikost a tvar prostoru a otvorů – oken, tepelně technické vlastnosti stavebních 
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konstrukcí). Pokusy a experimenty bylo zjištěno, že jedna minuta požáru odpovídá asi 

požárnímu zatížení 0,8 až 1,15 kg∙m
-2

, což se dalo velice snadno převést na normovou teplotní 

křivku T x t. Výhodou této metody bylo rozlišení jednotlivých provozů a tedy rozlišení 

prostorů s vysokým a nízkým požárním zatížením v rámci jednoho objektu, což metoda 

kategorizace přehlížela. Bohužel metoda převedením na normovou teplotní křivku bez ohledu 

na ostatní faktory měla i své nevýhody. Byla provedena řada chybných závěrů právě 

v důsledku opomenutí těchto faktorů. Chybné výsledky pak byly uplatňovány i tam, kde 

vůbec neplatily.  

Již z uvedeného přehledu vyplývá, že určení požárního rizika má klíčový význam 

pro stanovení požadavků na protipožární zabezpečení stavebních objektů. Jde však o složitou 

záležitost. [3] 

 

5.2 Vývoj požárního zatížení v zahraničí 

 

Předpisy, kterými se řídí navrhování požární bezpečnost staveb, v zahraničí jsou 

založeny na výsledcích modelování požárů charakterizujících průběh požáru v objektech.  

Zásady sestavení požárních modelů jsou uvedeny jak v mezinárodních a národních 

předpisech (např. PD 7974-1:2003 [13],PD 7974-7:2003 [14],  ISO 2003 [15]), tak 

ve zprávách a odborných studiích (Yung, Wade a Fleischmann, 2004; Hadjisophocleous 

a Zalok, 2004; Bwalya et al., 2006). Na základě těchto dokumentů byly vytvořeny normativní 

předpisy řešící požární bezpečnost staveb. 

Bez zavedení jednotných pravidel by se používaly na hodnocení nebezpečí vzniku 

požáru různé modely pro stejné provozy. Každý model pracuje s rozličnými vstupními 

parametry, proto i výstupní hodnoty a údaje mohou být rozdílné. Proto při posouzení jediného 

provozu by se požadavky na požární bezpečnost mohly zásadně lišit. 

Ke stanovení požární bezpečnosti v zahraničí se postupuje od jednoduchých modelů 

požáru (sledování jen jednoho vstupního parametru) až ke složitým modelům (sledování více 

vstupních parametrů, které se navzájem ovlivňují). Ty jsou mnohem přesnější 

a propracovanější.  

Mezi nejzákladnější vstupní parametry, jež ovlivňují průběh požáru, patří:  

 Množství hořlavého materiálu (palivo) – materiál, který se v posuzovaném 

prostoru vyskytuje. Charakterizuje intenzitu požáru a zároveň čas trvání 

požáru. Vyjadřuje se buď v kg∙m
-2

 (ČR) nebo v MJ∙m
-2

 (Evropa).  
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 Geometrie prostoru – obvykle záleží na velikosti a světlé výšce. Stavební 

konstrukce jsou různě tepelně namáhány. Důležitý vliv mají i technické 

a tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí.  

 Větrání prostoru – závisí především na ploše větracích otvorů a jejich 

množství. Posuzuje se i to, zda se jedná o přirozené nebo umělé odvětrání. 

Posouzení výměny vzduchu v prostoru, kde hoří, je velice důležité pro 

modelování požáru, neboť ovlivňuje intenzitu požáru, vývin a nárůst teplot 

a odvod toxických par a plynů z prostoru. 

Kromě těchto uvažovaných parametrů, které vždy ovlivní průběh požáru, se při 

modelování uvažuje i s náhodnými parametry, které nelze jednoznačně určit. Jedná se 

především o zdroje a místo zapálení a uspořádání paliva.  

Modely jsou navrhovány pro posouzení důsledků od lokálních (místních) požáru až po 

požáry katastrofických rozměrů. Jsou vyvinuty scénáře, které vznikly na základě požárů, 

k nimž v minulosti docházelo nejčastěji. Jedná se především o žhnutí materiálu, lokální 

požáry a požáry probíhající v celém prostoru (flashover). Získané informace slouží k určení 

požárního nebezpečí a stanovení požární bezpečnosti staveb. 

 

5.3 Stanovení požárního zatížení dle ČSN 73 0802 PBS – nevýrobní objekty 

 

 Podle ČSN 7308 02 [7] je požární zatížení definováno jako pomyslné množství dřeva 

(kg) na jednotce plochy (m
2
), jehož normová výhřevnost je ekvivalentní normové výhřevnosti 

všech hořlavých látek nacházejících se na stejné posuzované ploše (např. na ploše požárního 

úseku), sestává ze stálého a nahodilého požárního zatížení a vyjadřuje se v kg∙m
-2

. 

5.3.1 Výpočtové požární zatížení pv 

Výpočtové požární zatížení pv v kg∙m
-2

 se podle ČSN [7] určí pro posuzovaný požární 

úsek podle rovnice:  

cbappv   (kg∙m
-2

)       (1) 

Výpočtové požární zatížení podle této rovnice představuje průměrné výpočtové 

požární zatížení v posuzovaném požárním úseku (dále jen PÚ).  

kde p je požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v posuzovaném

   PÚ (kg∙m
-2

) 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru  

   hořlavých látek,popř. způsobu jejich uložení (-) 
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 b  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

   podmínek (-) 

 c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření (-) 

 

Hodnoty výpočtového požárního zatížení (pv) pro vybrané druhy provozů a objektů 

stanoví příloha B v ČSN [7]. 

 

5.3.2 Soustředěné výpočtové požární zatížení pvs 

Současně se zjistí, jestli v žádné části posuzovaného požárního úseku není vyšší 

požární zatížení. Pokud existuje vyšší požární zatížení, stanoví se soustředěné výpočtové 

požární zatížení pvs. 

Takové příklady, kde je půdorysná plocha, na které se vyšší požární zatížení nachází, 

je nejméně 25 m
2
 a současně platí: 2(p∙a)1 < (p∙a)2 > 50 kg∙m

-2
 , se považují za vyšší požární 

zatížení. 

kde (p∙a)1 je součinitel hodnoty požárního zatížení a součinitele a v části PÚ kromě 

   těch části, kde se vyskytuje vyšší požární zatížení (kg∙m
-2

)  

 (p∙a)2  součinitel hodnoty požárního zatížení a součinitele a v části PÚ  

   (na ploše Ss), kde se vyskytuje vyšší požární zatížení (kg∙m
-2

) 

 

Jestli-že jsou splněny uvedené podmínky, určí se soustředěné výpočtové požární 

zatížení podle rovnice:  

cba
S

KM

p
S

j

i

ii

vs 






1  (kg∙m

-2
)      (2) 

kde Mi je hmotnost i-tého druhu hořlavých látek (kg)  

 Ki  součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavých látek

   podle ČSN 73 0824 [10] 

Ss  půdorysná plocha části požárního úseku v m
2
, na niž se vyskytuje vyšší

  požární zatížení; tvoří ji např. půdorysná plocha nádrže, zásobníku, 

  máčecí vany nebo trvale skladované hořlavé látky, na které odhořívá 

  toto požární zatížení, popř. plocha místnosti, ve které se vyšší požární 

  zatížení vyskytuje 

 j  počet druhu hořlavých látek, které se vyskytují na půdorysné ploše Ss 

 

5.3.3 Požární zatížení p 

Pro výpočet výpočtového požárního zatížení je nejtypičtější výpočet požárního 

zatížení (p), do kterého se zahrnuje stálé (ps v kg∙m
-2

) a nahodilé (pn v kg∙m
-2

) požární 
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zatížení. Charakterizuje tak veškerý hořlavý materiál a také typ činnosti provozované 

v posuzovaném PÚ. 

Hodnota požárního zatížení se stanoví podle rovnice:  

sn ppp   (kg∙m
-2

)        (3) 

 

Do nahodilého požárního zatížení (pn) se započítává hmotnost a výhřevnost všech 

hořlavých látek, které se za normálních podmínek provozu nebo užívání vyskytují 

v posuzovaném PÚ. 

Hmotnost a výhřevnost nátěrů technického a technologického zařízení se 

do nahodilého požárního zatížení nezapočítává. 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro většinu vytypovaných provozů jsou 

uvedeny v ČSN [7] v příloze A tab. A.1. Tyto údaj lze použít bez dalších průkazů. 

Do stálého požárního zatížení (ps) se započítává hmotnost a výhřevnost výrobků 

obsažených ve stavebních konstrukcích posuzovaného PÚ, pokud nejde však o nosné 

konstrukce, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo požárně dělící konstrukce. 

Stálé požární zatížení obsažené v konstrukcích oken, dveří a podlah se určuje 

podle tab.1 uvedené v ČSN [7] v části zabývající se touto problematikou. 

 

plocha místností, 

popř. prostorů 

ps oken  

(kg∙m
-2

) 

ps dveří  

(kg∙m
-2

) 

ps podlah 

(kg∙m
-2

) 

do 500 m
2
 3,0 2,0 5,0 

nad 500 do 1000 m
2
 1,5 1,0 5,0 

nad 1000 m
2
 0,7 0,5 5,0 

Tab. 1 - hodnoty stálého požárního zatížení ps v kg∙m
-2 

podle ČSN 73 0802 [7] 

 

Pokud se hodnoty uvedené v ČSN [7] liší od skutečného stavu, nebo vybraný provoz 

není v ČSN [7] uveden, lze nahodilé a stálé požární zatížení vypočítat podle rovnice:  

 
S

KM

pnebop

j

i

ii

sn






 1  (kg∙m
-2

)      (4) 

kde S  je celková plocha požárního úseku (m
2
) 

 

Výpočtové požární zatížení a je velmi důležité, neboť je jim z velké části vyjádřena 

hodnota požárního rizika. Jsou v něm zahrnuty vlastností hořlavých hmot (rychlost 

odhořívání), vliv velikostí otvorů (větrání objektu) a vliv požárně bezpečnostních zařízení 
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(dále jen PBZ) a opatření jako součinitele a, b, c. Na základě určení požárního rizika se dále 

pro nevýrobní objekty stanovuje stupeň požární bezpečnosti (dále jen SPB) a podle SPB 

následně také požární odolnost stavebních konstrukcí a prvků! 

Součinitele a, b, c jsou podrobně uvedeny popsány a vysvětleny v ČSN 73 0802 – 

PBS – Nevýrobní objekty ČSN [7]. 

 

 

Obr. 4 – Diagram stanovení požárního zatížení podle ČSN 73 0802 [7] 

 

5.4 Rozlišení mezi ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 – požární riziko 

 

Z hlediska kodexu norem pro požární bezpečnost staveb existují dvě základní 

kmenové normy, a to ČSN 73 0802 [7] a ČSN 73 0804 [8]. Požární bezpečnost staveb řeší 

v zásadě totožným způsobem. Základní rozdíl mezi nimi však spočívá ve skutečnosti, 

že ČSN 73 0802 [7] je určena pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 [8] je zase určena 

pro výrobní objekty.  

Na základě tohoto rozdělení je zřejmé, že existují určité rozdíly mezi těmito předpisy.  

 Nejzákladnější rozdíl, který ovlivňuje požární bezpečnost staveb nevýrobních 

a výrobních objektů, je ve stanovení požárního rizika!  
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 V ČSN 73 0802 [7] je požární riziko, tedy i stupeň požární bezpečnosti a požární 

odolnost stavebních konstrukcí, určeno na základě hodnoty výpočtového požárního zatížení 

(pv v kg∙m
-2

). 

V ČSN 73 0804 [8] je požární riziko stanoveno ekvivalentní dobou trvání požáru. Řeší 

se tak mnohem propracovaněji a efektivněji vliv požárně bezpečnostních zařízení, které mají 

pro navrhování a projektování výrobních objektů výrazný až rozhodující vliv. 

V ČSN 73 0804 [8] také řeší pro různé skupiny výrob tzv. ekonomické riziko, na jehož 

základě se řeší různá míra pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru a míra 

pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených vzniklým požárem. Do požární bezpečnosti 

staveb výrobních objektů je takto zavedeno i řešení na co možné nejmenší náklady na stavbu 

s ohledem na požární bezpečnost, což v dnešní době znamená, hlavně pro investory, základní 

rozhodnutí. 

 

5.5 Stanovení požárního zatížení dle ČSN 73 0804 PBS – výrobní objekty 

 

Jak již bylo zmíněno, požární riziko požárního úseku podle ČSN [8] je určeno 

ekvivalentní dobou trvání požáru (min). Na základě této hodnoty se pak určuje stupeň požární 

bezpečnosti (SPB) a požární odolnost stavebních konstrukcí.  

Při stanovení ekvivalentní doby trvání požáru ovšem vycházíme z výpočtu a určení 

požárního zatížení.  

Určuje se: 

1) pro celý požární úsek:  

- požární zatížení p nebo  

- průměrné požární zatížení p  

2) pro vymezenou část požárního úseku pro místně soustředěné požární zatížení pm 

Pro vybrané druhy provozu je požární riziko již určeno a tyto hodnoty lze použít bez 

dalších průkazů. Tyto provozy nejdeme v ČSN [8] v příloze G. 

 

5.5.1 Požární zatížení p 

Požární zatížení (p v kg∙m
-2

) je definováno a určuje se naprosto totožným způsobem 

jako v ČSN 73 0802 [7] rovnicí:  

sn ppp   (kg∙m
-2

)        (3) 
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5.5.2 Průměrné požární zatížení p  

Průměrné požární zatížení p ( kg∙m
-2

) se stanoví z nahodilého požárního zatížení 

a stálého požárního zatížení podle rovnice:  

S

kSpkSp

p

j

i

iisi

j

i

iini 




 1

1

1

1

 (kg∙m
-2

)     (5) 

kde Si je půdorysná plocha, na které se vyskytuje i-té nahodilé a stále požární 

   zatížení (m
2
) 

 S  celková půdorysná plocha požárního úseku (m
2
) 

 k1i   součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého a stálého požárního zatížení, 

   podle ČSN [8] přílohy B 

 j  počet druhů hořlavých látek (počet druhů nahodilého a stálého  

   požárního zatížení) [8] 

 

Požární zatížení nahodilé a stále se určuje naprosto totožně s ČSN [7] podle rovnice: 

S

KM

pnebop

j

i

ii

sn






 1         (4) 

platí pro jejich stanovení stejné podmínky a tabulky jako v ČSN [7]. 

 

5.5.3 Místně soustředěné požární zatížení pm 

Místně soustředěné požární zatížení pm (kg∙m
-2

) zahrnuje nahodilé a stále požární 

zatížení nacházející se na ploše SS, přičemž musí platit:  

50SS m
2
 a zároveň: 502  mpp  kg∙m

-2
 nebo 502  mpp  kg∙m

-2
 

V požárním úseku se může vyskytovat více míst s místně soustředěným požárním 

zatížením. Tyto místa a místně soustředěným požárním zatížením se posuzují jednotlivě. 

 Místně soustředěné požární zatížení se nezjišťuje: 

- u vícepodlažního požárního úseku, kde požární zatížení je stanoveno součtem hmotností 

hořlavých látek nacházejících se v jednotlivých podlažích požárního úseku 

- pokud požární zatížení p  150 kg∙m
-2

 nebo průměrné požární zatížení p   150 kg∙m
-2

 

Podle ČSN [8] se místně soustředěné požární zatížení pm (kg∙m
-2

) stanoví rovnicí:  

S

j

i

iii

m
S

kKM

p





 1

1

 (kg∙m
-2

)       (6) 
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kde  Mi je hmotnost i-té hořlavé látky (kg) 

 Ki  součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavé látky 

   podle ČSN 73 0824 [10] 

 k1i   součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého a stálého požárního zatížení, 

   podle ČSN [8] přílohy B 

 SS  půdorysná plocha požárního úseku v m
2
, na níž se vyskytuje  

   posuzované místně soustředěné požární zatížení, tvoří ji např.  

   půdorysná plocha nádrže, zásobníku, máčecí vany nebo trvale  

   skladovaných hořlavých látek, na které odhořívá toto požární 

   zatížení,popř. plocha místností, ve které se místně soustředěné požární 

   zatížení vyskytuje 

 j  počet druhů hořlavých látek, které se vyskytují na ploše posuzovaného 

   místně soustředěného požárního zatížení 

 

 Hořlavé látky, které při požáru mohou odhořívat pouze v povrchové vrstvě a 

na ohraničené ploše (např. v nádržích , silech, zásobnících či na hromadách), se při stanovení 

požárního zatížení započítávají svojí hmotností, nejvýše však hmotností Mi podle rovnice: 

fiii SmM 150  (kg)        (7) 

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

   povrchu za minutu (v kg∙m
-2

∙min
-1

) uvedená v ČSN [8] v příloze D,

   nebo určená podle ČSN 73 0866 

 Sfi  povrchová ploch i-té hořlavé látky, na níž může při požáru dojít  

   k odhořívání (m
2
) 

 

 

Obr. 5 – Diagram stanovení požárního zatížení podle ČSN 73 0804 [8] 
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5.6 Stanovení požárního zatížení dle ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1 

 

Předpisy a normy, které řeší požární bezpečnost staveb v České Republice jsou 

poněkud rozdílné od předpisů a norem v zahraničí (Státy Evropské unie). Obecné pojmy 

a zásady požární bezpečnosti staveb jsou stejné v celé Evropě, ovšem požadavky 

v jednotlivých státech se liší. 

Proto se v rámci Evropské unie a celého evropského společenství ustanovili jednotné 

evropské normy, které platí ve státech zařazených v EU. Dosáhlo se tak požadavků, které jsou 

v evropských státech z hlediska požární bezpečnost staveb velice podobné. 

Musí být ovšem stanoveno, jakým způsobem evropské normy řeší požární bezpečnost 

staveb v daném státě a jakým způsobem je použití evropských norem v jednotlivých zemích 

zavedeno. 

 V České republice platí stanovení požárního rizika, tedy stupně požární bezpečnosti 

podle ČSN 73 0802 [7] a ČSN 73 0804 [8]. V Eurokódu ČSN EN 1991-1-2 [9] je požární 

riziko charakterizováno hustotou požárního zatížení, které má však rozdílnou jednotku 

a hodnotu v rámci typizovaných provozů. Mezi těmito předpisy jsou určité rozdíly. 

 

5.6.1 Návrhová hustota požárního zatížení qf,d 

Hustota požárního zatížení podle ČSN EN [9] přílohy E , použitá ve výpočtu, má být 

návrhovou hodnotou, která vychází buď z měření, nebo ve zvláštních případech z požadavků 

požární odolnosti uvedených v národních předpisech. 

Návrhová hustota požárního zatížení qf,d je definována:  

nqqkfdf mqq   21,,  (MJ∙m
-2

)      (8) 

kde m je součinitel hoření (viz E.3) ČSN EN [9] 

δq1  součinitel, vyjadřující riziko vzniku požáru v závislosti na velikosti 

   požárního úseku (viz Tabulka E.1) ČSN EN [9] 

δq2  součinitel, kterým se uvažuje riziko vzniku požáru vlivem druhu  

   provozu (vit Tabulka E.1) ČSN EN [9] 

δn  součinitel, kterým se uvažují různá aktivní protipožární opatření 

   (i sprinklery, detektory) (viz Tabulka E.2 a odstavec 4 a 5) ČSN EN [9] 

qf,k   hustota charakteristického požárního zatížení na jednotku podlahové 

  plochy (MJ∙m
-2

) (viz Tabulka E.4) ČSN EN [9] 
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podlahová plocha 

úseku 

Af (m
2
) 

nebezpečí 

vzniku požáru 

q1 

nebezpečí 

vzniku požáru 

q2 

příklady provozu 

25 1,10 0,78 
umělecké galerie, muzea, 

bazény 

250 1,50 1,00 
kanceláře, byty, hotely, 

papírenský průmysl 

2 500 1,90 1,22 výroba strojů a motorů 

5 000 2,00 1,44 
chemické laboratoře, 

lakovny 

10 000 2,13 1,66 
výroba zábavné 

pyrotechniky nebo barev 

Tab. 2 – Hodnoty součinitelů δq1, δq2 (ČSN EN 1991-1-2 [9]) 

 

 

ni funkce aktivních protipožárních opatření 

samočinné 

hasicí zařízení 

samočinné požární 

hlásiče 
manuální hašení požáru 

samočinné 
vodní 

hasicí 

zařízení 

 

 

n1 

nezávislé 
vodní 

zdroje 

 

 

0  1  2 

n2 

samočinné 
požární a 

poplachové 

hlásiče 

samočinný 
přenos 

poplachu 

k požární 

jednotce 

 

n5 

závodní 
požární 

jednotka 

 

 

 

n6 

externí  
(veřejná

) 

požární 

jednotka 

 

 
 

n7 

bezpečné 
přístupové 

cesty 

 

 

 

n8 

technické 
hasicí 

prostředky 

 

 

 

n9 

zařízení 
pro 

odvod 

kouře 

 

 

 

n10 

Tepel- 

né 

 

n3 

Kouřo- 

vé 
 

n4 

0,61 
1,00,87

0,7 

0,87 nebo 

0,73 
0,87 0,61 nebo 0,78 

0,9 nebo 

1,0 nebo 
1,5 

1,0 nebo 

1,5 

1,0 

nebo 
1,5 

Tab. 3 – Hodnoty součinitele δn (ČSN EN 1991-1-2 [9]) 

 

5.6.2 Stanovení hustoty požárního zatížení 

Požární zatížení má tvořit veškerý hořlavý obsah budovy a příslušné hořlavé části 

konstrukce, včetně obkladů a povrchových úprav. Hořlavé části konstrukce, které při požáru 

neuhelnatí, se nemusí brát v úvahu. 

Následující ustanovení platí pro stanovení hustoty požárního zatížení podle klasifikace 

provozů z hlediska požárního zatížení a/nebo specificky, pro jednotlivý projekt. 



 

- 25 - 

Pokud se stanoví hustota požárního zatížení podle klasifikace provozů z hlediska 

požárního zatížení, rozlišuje se požární zatížení takto:  

- požární zatížení podle provozu, dané klasifikace  

- požární zatížení podle budovy (konstrukční prvky, obklady a povrchové úpravy), které 

obecně není zahrnuto do klasifikace a pak se stanoví podle příslušný následujících 

ustanovení 

Podle ČSN EN [9] je hustoto požárního zatížení definovaná:  

 

1) Charakteristické požární zatížení 

  ikfiiuiikkfi QHMQ ,,,,   (MJ)      (9) 

kde Mk,i je množství hořlavého materiálu (kg) 

 Hui  hodnota čisté výhřevnosti (MJ∙kg
-1

) 

 Ψi  volitelný součinitel pro stanovení chráněného požárního zatížení 

 

 2) Hustota charakteristického požárního zatížení kfq ,  na jednotku plochy je 

 AQq kfikf /,,   (MJ∙m
-2

)       (10) 

kde A je podlahová plocha (Af) požárního úseku nebo referenčního prostoru, 

   nebo vnitřní povrchová plocha (At) požárního úseku pro stanovení qf,k 

   nebo qf,t 

 

 Stálé požární zatížení, u kterého se nepředpokládá změna během životnosti objektu, se 

vyjadřuje hodnotami získaných studií. 

 Proměnná požární zatížení, která se mohou během životnosti objektu měnit, se mají 

vyjádřit hodnotami, které nebudou pravděpodobně v 80 % doby překročeny. 
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Obr. 6 – Diagram stanovení hustoty požárního zatížení podle ČSN EN 1991-1-2 [9] 

 

 

5.7 Vyhodnocení souvislostí při určování požárního zatížení 

5.7.1 Porovnání nahodilého požárního zatížení a charakteristické hustoty požárního zatížení 

Návrhová hustota požárního zatížení má sloužit jako podklad pro určování teploty 

v okolí posuzovaného stavebního prvku. 

Hustoty požárního zatížení v MJ∙m
-2

 podle ČSN EN 1991-1-2 [9] je uvedena pro 

předem stanovené provozy v Tab.4 (v ČSN EN [9] příloha E tabulka E.4). Vztahují se 

k podlahové ploše a používají se jako charakteristické hustoty požárního zatížení qf,k. 

Charakteristickou hustotu požárního zatížení lze chápat podobně jako nahodilé požární 

zatížení. 
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provoz průměr 80 % kvantil 

byty 780 948 

nemocnice (pokoje) 230 280 

hotely (pokoje) 310 377 

knihovny 1500 1824 

kanceláře 420 511 

školní třídy 285 347 

nákupní centrum 600 730 

divadla (kina) 300 365 

doprava (prostory pro 

veřejnost) 
100 122 

Tab. 4 – Hodnoty qf,k v MJ∙m
-2

 podle ČSN EN 1991-1-2 [9] 

 

Pro následující srovnání hodnot daných provozů uvedených v Tab. 4 musely být 

v ČSN 73 0802 [7] přílohy A tab. A.1 vybrány provozy s podobným, ne-li stejným 

charakterem, u který je určeno nahodilé požární zatížení. Hodnoty nahodilého požárního 

zatížení jsou uvedeny v Tab. 5. 

 

pol. provoz 
pn 

kg∙m
-2

 

8.1 bytové domy, rodinné domky, …. 40 

4.4 lůžkové pokoje v nemocnicích, ... 20 

7.2.1 pokoje hotelů …. 30 

3.5 knihovny, půjčovny knih 120 

1.1 prostory kancelářského charakteru, ….. 40 

2.1 kmenové učebny, posluchárny 25 

6.2.4 obchodní domy textilního zboží 80 

3.1 hlediště (v divadlech, kinech, …) 25 

11.2 a) čekárny vybavené jen sedačkami 10 

Tab. 5 – Hodnoty pn kg∙m
-2

 podle ČSN 73 0802 [7] 

 

Hodnoty i jednotky jsou poněkud odlišné. Pro srovnání musí být hodnoty převedeny 

na stejné jednotky. Převod spočívá v hodnotě čisté výhřevnosti dřeva podle 

ČSN 73 0824 [10]. Tento převodový parametr má hodnotu 16,75 MJ∙kg
-1

.  

Jestliže hodnotu hustoty požárního zatížení MJ∙m
-2

 vydělíme hodnotou hustoty čisté 

výhřevnosti dřeva v MJ∙kg
-1

, dostaneme hodnotu vyjádřenou v kg∙m
-2

, kterou můžeme 

porovnat s hodnotou požárního zatížení v kg∙m
-2

. 
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V Tab. 6 jsou uvedeny převody hodnot charakteristické hustoty požárního zatížení qf,k 

na kg∙m
-2

 a hodnot nahodilého požárního zatížení pn na MJ∙m
-2

. Srovnání je provedeno pro 

provozy uvedené v ČSN EN [9] pro 80-ti procentní kvantit. Srovnání na základě jiných 

hodnot qf,k není provedeno, neboť Eurokód 1 [9] jiné hodnoty qf,k neuvádí. Pro účelné 

srovnání je množství hodnot uvedených v Tab. 6, právě pro devět skupin provozů, postačující.  

 

provoz 

Srovnání hodnot v MJ∙m
-2

  

Eurokód  ČSN 

Srovnání hodnot v kg∙m
-2

 

ČSN  Eurokód 

ČSN EN  

1991-1-2 

qf,k  

(80% kvantil) 

ČSN 73 0802 
ČSN EN  
1991-1-2 

(80% kvantil) 

pn 

ČSN 73 0802 

byty 948 670 57 40 

nemocnice (pokoje) 280 335 17 20 

hotely (pokoje) 377 503 23 30 

knihovny 1824 2010 109 120 

kanceláře 511 670 31 40 

školní třídy 347 419 21 25 

nákupní centrum 730 1340 44 80 

divadla (kina) 365 419 22 25 

doprava (prostory 

pro veřejnost) 
122 168 7 10 

Tab. 6 - Srovnání hodnot qf,k a pn  
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Porovnání výsledných hodnot je přehledně znázorněno v grafech na Obr. 7 a 8.  
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Obr. 7 - Srovnání hodnot v MJ∙m
-2
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Obr. 8 - Srovnání hodnot v kg∙m
-2
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 Hodnoty stálého požární zatížení lze přepočítat a srovnat stejným způsobem, jako 

nahodilé požární zatížení, ovšem jen u stavebních objektů s nehořlavým konstrukčním 

systémem (DP1). 

5.7.2 Shrnutí a závěr 

 Srovnání je provedeno v rámci ČSN 73 0802 [7] a ČSN EN 1991-1-2 [9]. 

Hodnota nahodilého požárního zatížení pn je srovnatelná s hodnotou hustoty 

charakteristického požárního zatížení qf,k. V obou případech tyto parametry charakterizují 

množství hořlavého materiálu na jednotku podlahové plochy. Ale i přesto se mohou objevit 

provozy, kde rozdíly v hodnotách jsou značné, jako je tomu například u nákupních center, kde 

rozdíl hodnot činí 36 kg∙m
-2

 (610 MJ∙m
-2

). Proto se nedoporučuje tyto hodnoty při výpočtech 

podle jednoho předpisu přebírat z druhého předpisu (zaměňovat). Ve většině případů jsou 

hodnoty pn podle ČSN 73 0802 [7] vyšší, z čehož lze vyvodit stanovisko, že tato problematika 

je v České republice řešena přísněji. 

5.7.3 Porovnání výpočtového požárního zatížení a návrhové hustoty požárního zatížení 

 Pro výpočet požárního rizika je však mnohem důležitější určení hodnoty výpočtového 

požárního zatížení pv kg∙m
-2

 (ČSN 73 0804 [8]). Stejná úvaha je použita 

i v ČSN EN 1991-1-2 [9], kde se počítá s hodnotou návrhové hustoty požárního zatížení qf,d 

(MJ∙m
-2

). V Tab. 7 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pv a qf,d. Porovnání je provedeno v rámci 

již zmiňovaných devíti provozů.  

Základní vstupní údaje, které byly použity pro výpočet hodnot qf,d (MJ∙m
-2

) 

a pv (kg∙m
-2

) jsou uvedeny v příloze č. 1. Pro objasnění některých údajů byla snaha přirovnat 

velikosti jednotlivých posuzovaných objektů, větracích otvorů, ploch atd. dnešní reálné 

výstavbě. Proto se některé hodnoty v rámci provozů neshodují. Ovšem v rámci posouzení 

jednoho provozu jsou pro výpočet použita stejná vstupní data. 
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provoz 

ČSN 73 0802 ČSN EN 1991-1-2 

pv (kg∙m
-2

) 

Porovnání hodnot  

ČSN EN (MJ∙m
-2

)  ČSN (kg∙m
-2

) 

qf,d 

80m % kvantil 

Přepočtená hodnota 

qf,d
 

 

byty 
35 887 53 

nemocnice (pokoje) 
21 262 16 

hotely (pokoje) 
36 353 21 

knihovny 
84 1707 102 

kanceláře 
36 478 29 

školní třídy 
26 325 19 

nákupní centrum 
83 683 41 

divadla (kina) 
58 342 20 

doprava (prostory 

pro veřejnost) 18 114 7 

Tab. 7 - Porovnání hodnot pv a qf,d 
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Obr. 9 - Porovnání hodnot pv a qf,d v kg∙m
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5.7.4 Shrnutí a závěr 

Hodnota výpočtového požárního zatížení pv kg∙m
-2

 není srovnatelné s návrhovou 

hustotou požárního zatížení qf,d. Hlavní vliv na rozdílné výsledky mají činitelé, které se 

na výpočtu těchto hodnot významným způsobem podílí a jejich charakter a způsob určení je 

značně rozdílný (a, b, c v ČSN 73 0804 [8] a ČSN 73 0802 [7], m, δq1, δq2, δn  

v ČSN EN 1991-1-2 [9]). 

Největší rozdíly v hodnotách pv a qf,d jsou u nákupních center, divadel (kin), bytových 

domů a knihoven. U nákupních center převyšuje hodnota pv podle ČSN 73 0802 [7] až 

o 42 kg∙m
-2

, u divadel (kin) o 38 kg∙m
-2

. Naopak u bytů a knihoven, sice o podstatně menší 

číslo, převyšuje přepočtená hodnota qf,d podle ČSN EN 1991-1-2 [9], a to v obou případech 

o 18 kg∙m
-2

. Z uvedeného porovnání vyplývá, že rozdíly v hodnotách některých provozů jsou 

značně odlišné a tedy neporovnatelné. Proto hodnoty návrhové hustoty požárního zatížení 

mohou být použity pouze při postupu podle Eurokódu 1 [9] a hodnoty výpočtového požárního 

zatížení zase pouze při postupu podle ČSN 7  0802 [7]. Ve většině případů je opět hodnota pv 

určena podle ČSN [7] vyšší. České technické normy obecně stanovují požadavek na vyšší 

požární odolnost stavebních konstrukcí, než Eurokód 1 [9]. Tyto hodnoty by se neměly 

zaměňovat nebo přejímat. 

Na rozdíl od českých technických předpisů, je v Eurokódu 1 [9] charakterizováno 

velice málo skupin provozů, podle kterých se návrhová hustota požárního zatížení určuje 

jednoznačně. U ostatních typů provozů se musí návrhová hustota požárního zatížení složitě 

počítat a vliv ostatních činitelů podílejících se na výpočtu také není určen pro více případu, 

ale jen pro některé uvedené provozy. Na rozdíl od ČSN 73 0802 [7] a ČSN 73 0804 [8], kde 

je takto problematika rozvedena mnohem podrobněji, kde jsou uvedeny velice pestře hodnoty 

pv a druhy jednotlivých provozu lze usoudit, že postup podle českých předpisů je daleko 

přesnější, ohleduplnější a výhodnější. 

 

5.7.5 Porovnání ekvivalentní doby trvání požáru a ekvivalentní doby vystavení účinkům 

požáru 

 Ekvivalentní doba trvání požáru te,d je doba v minutách, po kterou jsou stavební 

konstrukce vystaveny účinkům normového požáru. Její hodnota závisí především na návrhové 

hustotě požárního zatížení qf,d. 

Podle ČSN EN 1991-1-2 [9] je tato doba stanovení rovnicí: 

 te,d = (qf,d ∙ bk ∙ wf) ∙ kc
 
 (min)       (11),  
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kde bk znázorňuje vliv tepelných vlastností konstrukcí ohraničující požární úsek

 (min∙m
2
∙MJ

-1
) 

wf představuje vliv odvětrání a kc je opravný součinitel materiálu (m
1/2

) 

 

 Ekvivalentní doba trvání požáru τe v minutách podle ČSN 73 0804 [8] je dána rovnicí 

 
6

1

3

2

O

e

Fk

cp




  (min)         (12)  

kde p je požární zatížení (kg∙m
-2

) 

c charakterizuje vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření v závislosti 

 stanovení ekonomického rizika, které určí druh požárně bezpečnostního 

zařízení 

k3 je součinitel vyjadřující závislost plochy Sk k ploše S 

Fo charakterizuje vliv odvětrávání.  

 

V následujících tabulkách (Tab. 8 a Tab. 9) a grafu (Obr. 10) jsou tyto doby podle 

výše uvedených vztahů vypočteny. Porovnání je provedeno na základě právě již zmiňovaných 

devíti provozů uvedených v Eurokódu 1 [9]. 

Protože se však jedná o nevýrobní provozy a výpočet ekvivalentní doby trvání požáru 

τe (min) je stanoven pouze v ČSN [8] pro určení požárního rizika pro výrobní provozy, je 

porovnání na základě daných provozů řešeno pouze jako vzorový příklad, ve kterém je 

poukazováno pouze na to, jak se v závislosti na množství hořlavých látek (požárním zatížení) 

mění doba trvání požáru. Pro výpočet bylo použito právně hodnot požárního zatížení, které již 

byly vypočteny a porovnány. 

Pro výpočet τe (min) je sice důležitá hodnota požárního zatížení p (kg∙m
-2

). Pro 

stanovení této hodnoty je však použito nahodilé požární zatížení pn a stále požární zatížení ps, 

které je u všech provozů konstantní a zvyšuje hodnotu p z hodnoty pn pouze o 10 kg∙m
-2

. 

Tento fakt nemá pro výpočet podstatný význam.  
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τe podle ČSN 73 0804 

provoz 
pn 

(kg∙m
-2

) 

ps 

(kg∙m
-2

) 

p 

(kg∙m
-2

) 
c k3 

Fo 

(m
1/2

) 

τe  

(min) 

byty 40 10 50 1,0 2,79 0,092 53 

nemocnice 

(pokoje) 
20 10 30 1,0 3,04 0,074 30 

hotely (pokoje) 30 10 40 1,0 3,38 0,043 40 

knihovny 120 10 130 1,0 3,04 0,074 132 

kanceláře 40 10 50 1,0 3,04 0,074 51 

školní třídy 25 10 35 1,0 3,04 0,074 36 

nákupní 

centrum 
80 10 90 1,0 3,2 0,005 136 

divadla (kina) 25 10 35 1,0 3,2 0,005 53 

doprava 

(prostory pro 

veřejnost) 

10 10 20 1,0 3,38 0,043 20 

Tab. 8 - Hodnoty ekvivalentní doby trvání požáru podle ČSN0 73 0804 [8] 

 

te,d podle ČSN EN 1991-1-2 pro 80% kvantil 

provoz 

qf,d 

(MJ∙m
-2

) 

80% 

Af  

(m
2
) 

kb 

(min∙m
2
∙MJ) 

kc wf 
te,d 

(min) 

byty 887 100,0 0,055 1,0 0,96 47 

nemocnice 

(pokoje) 
262 100,0 0,055 1,0 1,13 16 

hotely (pokoje) 353 50,0 0,055 1,0 1,53 30 

knihovny 1707 100,0 0,055 1,0 1,13 106 

kanceláře 478 100,0 0,055 1,0 1,13 30 

školní třídy 325 100,0 0,055 1,0 1,13 20 

nákupní 

centrum 
683 200,0 0,055 1,0 3,30 124 

divadla (kina) 342 200,0 0,055 1,0 3,30 62 

doprava 

(prostory pro 

veřejnost) 

114 50,0 0,055 1,0 1,53 10 

Pozn.: Pro určení koeficientu kb se předpokládají konstrukce z lehkého betonu (b = 1160 J∙m-2∙s-1/2∙K-1) 

Tab. 9 - Hodnoty ekvivalentní doby vystavení účinkům požáru  

podle ČSN EN 1991-1-2 [9] 
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Obr. 10 – Srovnání τe podle ČSN 73 0804 [8] a te,d podle ČSN EN 1991-1-2 [9] 

5.7.6 Shrnutí a závěr 

 Porovnání je provedeno v rámci ČSN 73 0804 [8] a ČSN EN 1991-1-2 [9]. 

Na základě porovnání hodnot ekvivalentní doby trvání požáru τe a ekvivalentní doby 

vystavení účinkům požáru te,d je vyvozeno stanovisko, že srovnání těchto časů není možné. 

Rozdílné hodnoty jsou způsobeny značně rozdílným určením ekvivalentní doby trvání požáru 

τe, respektive ekvivalentní doby vystavení účinkům požáru te,d. Důraz je kladen především 

na odlišné použití vlivu faktoru odvětrání při výpočtu a rovněž na jeho limitní hodnoty 

a rozdílné použití. Tento poznatek má vliv na stanovení času, kdy teploty plynů 

předpokládaného průběhu požáru dosáhne maximálních teplot v závislosti na požárním 

zatížení, respektive na hustotě požárního zatížení.  

Při srovnání grafů uvedených v příloze č. 3, z nichž první znázorňuje nahodilé požární 

zatížení v porovnání charakteristické hustoty požárního zatížení (Obr. 8) a druhý znázorňuje 

právě ekvivalentní dobu trvání požáru v porovnání ekvivalentní doby vystavení účinkům 

požáru (Obr. 10), lze usoudit, že nejvýznamnějším faktorem je množství a druh hořlavého 

materiálu. Obecně platí, že české technické předpisy při určování požárního rizika jsou 
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mnohem přísnější a pracují s vyššími hodnotami, což je z hlediska bezpečnosti velice 

pozitivní.  
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6. Faktory ovlivňující požární zatížení 

6.1 ČSN 73 0802 

 Požární riziko je obecný pojem vyjadřující předpokládanou intenzitu požáru. Ta je 

charakterizována především dobou trvání požáru a teplotami plynů, které nabudou v hořícím 

prostoru. Když ale půjdeme do hloubky této problematiky, zjistíme, že doba i teplota plynů je 

závislá na množství a druhu hořlavé látky, tj. požárním zatížení, dále na podmínkách, které při 

požárů ovlivňují jeho rozvoj, stejně tak dalších faktorech, ovlivňujících požární zatížení.  

 Pro zjednodušení a lepší porozumění fyzikálních i chemických procesů při hoření se 

zavádějí v českých předpisech zjednodušené postupy a stanovují se podmínky ovlivňující 

velikost požárního rizika. 

 ČSN 73 0802 - PBS – nevýrobní objekty [7] se jako dílčí krok zabývá stanovením tzv. 

výpočtového požárního zatížení. Je dáno rovnicí: 

 pv = p∙a∙b∙c kg∙m
-2

          (1) 

Požární zatížení p je dáno stálým a nahodilým požárním zatížením, jak již bylo 

uvedeno. Pouze pro objasnění je hodnota závislá na hořlavých prvcích ve stavební konstrukci 

objektu, na půdorysné ploše posuzovaného požárního úseku a na druhu provozu, který se zde 

nachází. Ten udává charakteristické množství i druh hořlavého materiálu.  

6.1.1 Součinitel a 

 Charakterizuje rychlost odhořívání. To znamená úbytek hořlavé látky za časovou 

jednotku z hlediska charakteru hořlavých látek (druh, tvar, seskupení, možnost povrchového 

šíření plamene). Výpočet a hodnoty jsou uvedeny v ČSN 73 0802 [7] článku 6.4 a příloze A 

Tabulce A.1. Rychlost odhořívání se uvádí zvlášť pro nahodilé požární zatížení (an) a zvlášť 

pro stálé požární zatížení (as) – tato hodnota je vždy 0,9. Součinitel a je bezrozměrné číslo. 

Čím vyšší hodnota součinitele a, tím rychleji daný materiál hoří. 

6.1.2 Součinitel b 

 Charakterizuje rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek. Závisí 

na půdorysné ploše posuzovaného požárního úseku, velikosti, výšce a počtu požárně 

otevřených ploch (oken i ve střeše). Udává rychlost odhořívání vlivem větrání v závislosti 

na typu paliva (tuhé, kapalné, plynné) a představuje určitým způsobem výměnu vzduchu a 

plynů. Stanovení součinitele b je uvedeno v ČSN 73 0802 [7] článku 6.5. 
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 Součinitel b je prakticky srovnatelný s parametrem odvětrání Fo, který je podrobněji 

řešen v ČSN 73 0804 [8]. 

6.1.3 Součinitel c 

  Charakterizuje vliv aktivních požárně bezpečnostních zařízení a opatření. Je rozdělen 

do čtyř dílčích součinitelů charakterizující jednotlivé aktivní požárně bezpečnostní zařízení 

a opatření:  

 c1 – elektrická požární signalizace 

 c2 – možnost zásahu jednotek požární ochrany 

 c3 – samočinné stabilní hasicí zařízení 

 c4 – samočinné odvětrávací zařízení 

 Hodnoty se ovšem nesčítají, i když se v objektu nachází více aktivních požárně 

bezpečnostních zařízení a opatření. Do výpočtu se použije vždy nejnižší hodnota 

zastoupeného dílčího součinitele. Jednotlivé rozdělení a hodnoty dílčích součinitelů c1 až c4 

jsou uvedeny v ČSN 73 0802 [7] článku 6.6. 

 Ovšem pozor! Vliv samostatné elektrické požární signalizace (c1) hodnotu 

výpočtového požárního zatížení neovlivňuje (EPS se instaluje vždy pouze v závislosti na 

ostatní druhy PBZ, které ovládá. Ty mají v zastoupení součinitelů c2 - c4 nižší hodnotu). 

 

6.2 ČSN 73 0804 

 Určení požárního rizika a tedy intenzity požáru je velice složitý proces, který si 

vyžaduje určité znalosti v oblasti chemických a fyzikálních procesech hoření. ČSN 73 0804 - 

PBS – výrobní objekty [8] se touto problematikou zabývá už mnohem podrobněji, neboť čím 

menší budou požadavky na požární odolnost v rámci bezpečnosti, tím menší budou náklady 

na výstavbu objektu.  

 Základem určení požárního rizika je opět stanovení požárního zatížení p, které se určí 

stejným postupem jako podle ČSN 73 0802 [7]. Nepočítá se zde však výpočtové požární 

zatížení pv. Intenzita požáru a s tím související požární odolnost stavebních konstrukcí je 

závislá na stanovení tzv. ekvivalentní doby trvání požáru (τe). Vliv ostatních faktorů 

ovlivňující intenzitu požáru a požární zatížení ať přímo či nepřímo se objeví právě v hodnotě 

τe. 

 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí v českých normách spočívá 

v určení intenzity požáru zahrnující II. fázi požáru (fázi plně rozvinutého požáru, kdy je 
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dosažena maximálních teplot a teplotního namáhání konstrukcí) a po jakou dobu budou 

stavební konstrukce této intenzitě vystaveny a tepelně namáhány (τe). 

 Významně pak tuto dobu ovlivňuje především množství hořícího materiálu, jeho 

charakter a rychlost odhořívání (s tím souvisí, zda je požár řízen palivem nebo odvětráním) 

a mnoha dalších faktorech. 

 

6.2.1 Součinitel c 

Charakterizuje opět vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření. Zahrnuje tři dílčí 

činitele:  

 Δ c2 – možnost rychlého zásahu jednotkami požární ochrany 

 Δ c3 – samočinné stabilní hasicí zařízení  

 Δ c4 – samočinné odvětrací zařízení 

Celkový součinitel c se pak určí podle rovnice: 

 
3

1

1 icc           (13) 

6.2.2 Součinitel k1 

 Je součinitel výhřevnosti a je určen rovnicí: 

 k1 = kp1∙kp2          (14) 

kde kp1 je součinitel vyjadřující podíl požární výhřevnosti Hpi a normové  

   výhřevnosti Hi i-tého druhu hořlavých látek. (ČSN 73 0824 [10]).  

   Zahrnuje i vliv vlhkosti materiálu, která je uvedena v Tabulce B.1 

   v ČSN [8]. 

kp2 je součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření 

  omezujících uvolňování tepla z hořlavých látek při požáru 

 

6.2.3 Uložení materiálu 

 Nestačí mít jen hořlavou látku. K tomu, aby proces hoření probíhal, je zapotřebí 

k hořlavému souboru přivést dostatečné množství vzduchu, aby mohl být zapálen. Na přívod 

vzduchu má významný vliv nejen množství oken, jejich velikost a umístění, ale i geometrie 

prostoru, kde se hoření předpokládá a hlavně uložení materiálu, který má hořet. Při stejném 

parametru odvětrání bylo prokázáno, že dochází ke změně rychlosti odhořívání v závislosti 

na geometrii hořícího prostoru. 
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6.2.4 Rychlost odhořívání řízená odvětráním 

Proto, abychom mohli určit celkové množství uvolněného tepla hořením, potřebujeme 

znát rychlost odhořívání. Ta je určená rovnicí:  

vv = γ ∙ Fo ∙ k3 (kg∙ m
-2

∙ min
-1

)       (15) 

kde Fo je parametr odvětrání (m
1/2

) (zahrnuje plochu a výšku otvorů v závislosti

  na celkové ploše obvodových konstrukcí posuzovaného  

  požárního úseku) 

k3  koeficient znázorňující poměr mezi plochou obvodových konstrukcí

  a půdorysnou plochou posuzovaného požárního úseku. 

γ  součinitel zahrnující právě rychlost odhořívání (charakterizuje činitele,

  kteří při určování energetické bilance výměny vzduchu a plynu pomocí

  Bernoulliho rovnice hrají důležitou roli – objem vzduchu, hustota  

  vzduchu, výška neutrální roviny) (Obr. 11). 
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Obr. 11 – součinitel rychlosti odhořívání γ (kg∙m
—5/2

∙min
-1

) 

 

 

Teplo, které při požáru vzniká je odváděno sáláním, prouděním nebo vedením. Pokud 

je prostor dostatečně větrán, je převážná část tepla odvedena právě prouděním díky větrání. 

Konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány. Pokud však tomu tak není, je převážná část 

tepla odvedena právě vedením a sáláním do stavebních konstrukcí a ty v důsledcích velmi 

vysokých teplot a velmi vysokého tepelného namáhání ztrácí svou funkci. 
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6.2.5 Rychlost odhořívání řízená palivem 

Pokud je zajištěn dostatečný přívod vzduchu, tak, že už tato skutečnost nemá vliv na 

proces hoření, je požár a jeho intenzita závislý na množství paliva a rychlost odhořívání je 

řízená povrchem paliva (jedná se především u místně soustředěného požárního zatížení).  

Rychlost odhořívání řízená palivem je dána rovnicí:  





j

i

iifi

S

p KmS
S

v
1

1
  (kg∙ m

-2
∙ min

-1
)    (16) 

kde Sfi je povrchová plocha i-té hořlavé látky (m
2
) 

mi  hmotnost odhořelého množství i-té hořlavé látky z 1 m
2
 jejího povrchu

   za minutu (kg∙ m
-2

∙ min
-1

) 

Ss  půdorysná plocha, na niž se vyskytuje místně soustředěné  

  požární zatížení (m
2
) 

Ki  součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavé látky. 

 

Na základě řízení rychlosti odhořívání rozlišujeme dva typy požáru. Požár řízený 

nedostatkem kyslíku, tedy řízený větráním a požár, který má dostatek kyslíku, ale je omezen 

rychlostí uvolňování plynu, tedy řízený palivem. Rozhodující je však vždy menší rychlost, 

kterou označujeme vm. Ve skutečnosti však dochází k tomu, že tyto dva druhy požáru se 

během doby trvání požáru navzájem střídají. Určité zjednodušení spočívá v předpokladu, 

že pro průměrné požární zatížení je požár vždy řízený nedostatkem kyslíku. 

 

Obr. 12 – graf znázornění rychlosti odhořívaní [4] 
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Nedostatek kyslíku znamená požár řízený odvětráním, naopak přebytek kyslíku 

znamená požár řízený množstvím paliva.  

 

6.3 ČSN EN 1991-1-2 (Eurokód 1) 

 Výpočet návrhové hustoty požárního zatížení podle rovnice: 

 qf,d = qf,k ∙ m ∙ δq1 ∙ δq2 ∙ δn        (8) 

 je charakteristické požární zatížení na jednotku podlahové plochy v MJ∙m
-2

. Je přímo 

ovlivněno čtyřmi parametry. 

 

6.3.1 Součinitel hoření m 

Je vyjádřeno bezrozměrně. Určuje chování materiálu při hoření. Jedná se vlastně o to, 

jaké množství hořlavé látky ve skutečnosti odhoří. Stanovuje se v intervalu 0 (rychlost hoření 

je pomalá) až 1 (rychlost hoření je velmi rychlá). Většinou se uvádí hodnota 0,8 

pro celulózové materiály. U materiálů, u nichž není znám druh látky, se používá hodnota 1,0. 

Určení jen jedné hodnoty pro široký sortiment hořlavých látek různého chování 

při hoření je poněkud nepřesné. 

6.3.2 Součinitel δq1 

Vyjadřuje riziko nebezpečí vzniku požáru v závislosti na podlahové ploše požárního 

úseku Af (m
2
). Představuje jakýsi pravděpodobnostní index vyjádřený bezrozměrným číslem 

Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2 (Tabulka E.1[9] ).  

6.3.3 Součinitel δq2 

Vyjadřuje riziko vzniku požáru ve vztahu na konkrétní provoz. Opět se jedná 

o pravděpodobnostní index vyjádřený bezrozměrným číslem. V Tab. 2 (Tabulka E.1 

ČSN EN [9] ) je uvedeno pár základních rozdělení.  

 Bohužel množství příkladů s uvedenými hodnotami a srovnání provozů v některých 

příkladech mi přijdou značně nedostatečná. Je zde velmi omezen výběr provozů na rozdíl 

od našich projektových předpisů (ČSN 73 0804 [8], koeficienty kp1 a kp2). Kromě toho zde 

není uvedeno stanovení součinitele δq2, pokud by se hodnotil provoz, který v Tab. 2 není 

uveden. 
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6.3.4 Součinitel δn 

Tento součinitel zahrnuje vliv požárně bezpečnostních opatření. Podle druhu 

„aktivního protipožárního opatření― nabývá hodnot 0,61 až 1,5. Zahrnuje vliv stabilního 

hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře (pouze ze schodišť – týká se nejspíš pouze 

chráněných únikových cest) ale také současně vliv hlásičů a příjezdové komunikace. Podle 

počtu protipožárních opatření se hodnoty mezi sebou násobí. Otázkou zůstává, které 

konkrétní hodnoty si máme vybrat, když je jich u jednoho protipožárního opatření hned 

několik. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3 (Tabulka E.2 [9] ). 

6.3.5 Závěr – srovnání faktorů (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN EN 1991-1-2) 

 

kp2 s δn: 

Oba tyto součinitele vyjadřují vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření. Každý 

jiným způsobem a jinou hodnotou. Oba však snižuji hodnotu požárního zatížení, respektive 

hustoty požárního zatížení. Určení podle ČSN EN 1991-1-2 [9] je ovšem nejednoznačné.  

 

Fo s O:  

Jak již bylo uvedeno, intenzitu požáru a vzniklou teplotu plynů působící na stavební 

konstrukce ovlivňuje nejen množství materiálu, jeho druh a rozmístění, ale rovněž množství 

vzduchu (okysličovadla), které je k dispozici. Obecně platí, že pokud hoří určité množství 

materiálu, rychlost odhořívání, rozvoj požáru a celková doba trvání požáru závisí pouze 

na množství přístupu vzduchu (méně kyslíku – požár řízený odvětráním). Pokud je zajištěno 

dostatečné množství okysličovadla, rozvoj, intenzita a doba trvání požáru závisí čistě na 

daném množství hořlavého materiálu (přebytek kyslíku – požár řízený palivem).  

Srovnáme-li jednotlivé normativní předpisy (ČSN 73 0804 [8] a ČSN EN 1991-1-2 

[9]), zjistíme, že každý z nich vliv přístupu vzduchu řeší rozdílně. Výraznou roli v této 

problematice představuje i fakt, že české normativní předpisy se zabývají pouze II. fází 

rozvoje požáru (plně rozvinutý požár) a požadavky na stavební konstrukce dimenzují právě 

na základě hodnot, určených při plně rozvinutém požáru. Kdežto evropský normativní předpis 

se zabývá i III. fází rozvoje požáru (dohořívání) a dimenzuje požadavky na stavební 

konstrukce vzhledem k této skutečnosti. Vysoké teploty ve stavebních konstrukcích 

způsobené požárem působí i ve fázi chladnutí a způsobují tak delší působení negativních 

vlivů na stavební konstrukce. 
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Každá z uvedených norem stanovuje přesné podmínky, kdy je požár řízen větráním 

a kdy palivem. Podmínky, které tuto skutečnost rozhodují, jsou podobné, ovšem výsledné 

požadavky se mírně liší. 

Parametr odvětrání Fo (m
1/2

) i faktor otvorů O (m
1/2

) jsou závislé na ploše otvorů (So 

v m
2
), výšce otvorů (ho v m) a povrchové ploše ohraničujících stavebních konstrukcí daného 

posuzovaného prostoru - PÚ (Sk v m
2
). Jak v matematickém vyjádření tak systémově jsou si 

tyto parametry velice podobné – srovnatelné. Zásadní rozdíl mezi těmito faktory je, že 

při postupu stanovení Fo (ČSN 73 0804 [8]) se do povrchové plochy stavebních konstrukcí 

ohraničujících PÚ nezapočítává plocha otvorů. 

 SK = 2(a∙b + b∙hs + hs∙a) - So (m
2
)       (17) 

Kdežto při výpočtu O (ČSN EN 1991-1-2 [9]) jsou do plochy ohraničujících 

stavebních konstrukcí  zahrnuta i plocha otvorů. 

 At = SK + So (m
2
)         (18) 

To způsobuje mírné rozdíly v číselných hodnotách, které jsou u Fo procentuálně 

o něco málo vyšší než u O. Na Obr. 13 jsou tyto rozdíly zřetelně znázorněny. 

Pro výpočet byly použity následující hodnoty, které zůstaly po dobu výpočtu 

konstantní. Hodnota obou faktorů se mění pouze v závislosti na změně počtu oken (větracích 

otvorů). Použité zadané hodnoty pro posuzovaný PÚ jsou: půdorysná plocha S = 100 m
2
 

(10 m x 10 m), šířka oken š = 1,5 m, výška oken ho = 2 m, světlá výška prostoru hs = 4 m. 
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Obr. 13 – Porovnání Fo podle ČSN 73 0208 a O podle ČSN EN 1991-1-2 
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 Hodnota faktorů O a Fo je až do plochy větracích otvorů 18 m
2
 (počet oken – 6) stejný 

(0,07 m
1/2

). Hodnoty se začínají lišit až při zvětšující se ploše větracích otvorů. Při výpočtu Fo 

se snižuje plocha obvodových konstrukcí ohraničujících PÚ a hodnota Fo se prudce zvyšuje. 

Kdežto při výpočtu podle Eurokódu 1 [9] parametr O lineárně roste. To je způsobeno právě 

faktem, že při výpočtu podle ČSN EN [9] se plocha otvorů neodečítá, ale naopak přičítá 

k ploše obvodových konstrukcí. Faktor Fo je však srovnatelný s faktorem O, jak systémově, 

tak číselně. Velké rozdíly v hodnotách těchto dvou parametrů mohou nastat při posuzování 

malé půdorysné plochy PÚ a nízké světlé výšky, za podmínek velkého počtu otvorů 

v obvodových stavebních konstrukcích. 

 

F1 s Γ:  

 Přepočtový parametr odvětrání podle ČSN 73 0804 [8] F1 (m
1/2

) se určuje 

pro průměrné požární zatížení a zahrnuje ve svém výpočtu jednak parametr odvětrání (Fo) tak 

i vliv tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí ohraničujících PÚ součinitelem k4. 

Z hodnoty F1 vychází rovněž přepočtový parametr odvětrání F2, který se určuje pro místně 

soustředěné požární zatížení. Jeho hodnota je však ovlivněna skutečností, zda je požár řízen 

palivem nebo větráním (rozhodující je menší rychlost odhořívání: vv   vm   vp). 

 Součinitel F1 systémově odpovídá koeficientu Γ (ČSN EN 1991-1-2 [9]). Ten ve svém 

výpočtu zahrnuje rovněž vliv faktoru odvětrání O a tepelné pohltivosti stavebních konstrukcí 

b. Porovnání parametru F1 s koeficientem Γ není možné. Nejen jednotky, ale i číselné 

hodnoty jsou zcela odlišné. Koeficient Γ při výpočtu představuje časově závislou funkci faktoru 

otvorů O a tepelné pohltivosti b, kdežto parametr F1 představuje pouze vliv velikosti otvorů 

v obvodových konstrukcích v závislosti na tepelně technických vlastnostech obvodových 

konstrukcí. Vzhledem k těmto faktům by porovnání bylo neúčelné. 

 

k4 s b: 

 Součinitel vlivů tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je závislý na 

hodnotě součinitele teplotní vodivosti a, který je v určitém matematickém vyjádření 

porovnáván s hodnotou součinitele teplotní vodivosti srovnávací konstrukce az = 0,0533∙10
-6

 

v m
2
∙s

-1
. Hodnota součinitele teplotní vodivosti je závislá na součiniteli tepelné vodivosti λ, 

měrné tepelné kapacitě c a na objemové hmotnosti ρ. Matematické vyjádření součinitele a je: 

 







c
a  (m

2
∙s

-1
)        (19) 
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 Tepelná pohltivost b (J∙m
-2

∙s
-1/2

∙K
-1

) je závislá na stejných parametrech jako a, ovšem 

je vyjádřen rozdílným matematickým vztahem: 

    cb  (J∙m
-2

∙s
-1/2

∙K
-1

)       (20) 

Výsledkem rozdílného matematického vyjádření a použití hodnot k jiným výpočtů je 

nejen rozdílná jednotka, ale i rozdílné hodnoty, i když jsou systémově a, respektive k4 a b 

porovnatelné. Jejich záměna nebo nahrazení tedy není v rámci ČSN 73 0804 [8] 

a ČSN EN 1991-1-2 [9]. Obecně platí s rostoucí tepelnou pohltivostí stavebních konstrukcí, 

klesá teplota plynů v prostoru a naopak (teplo je vedeno právě do stavebních konstrukcí). 

Hodnotami λ, c, ρ pro různé druhy stavebních materiálů se zabývá ČSN 73 0540-3 

Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin [11]. 

 

Parametrická teplotní křivka 

 ČSN EN 1991-1-2 [9] uvádí v příloze A parametrickou teplotní křivku, která 

zohledňuje hořlavost současných materiálů a poslední experimenty. 

Lze podle ní velmi přesně předpovídat rozvoj teploty plynů při požáru, doby, kdy 

teploty plynů dosáhnou svého maxima (tmax) a hodnotu tmax (plně rozvinutý požár). Na rozdíl 

od normové teplotní křivky TN, parametrická teplotní křivka zachycuje dobu, po kterou 

probíhá dohořívání a pokles teplot při dohořívání na původní teploty před vznikem požáru. 

Tato doba zahrnuje i ochlazování nosných stavebních konstrukcí posuzovaného prostoru. 

Nejpřesnějších hodnot při předpovědi lze dosáhnou u požárních úseků do velikosti podlahové 

plochy 500 m
2
 a světlé výšky 4 m. 

 Čas, po který probíhá rozvoj požáru, než dosáhnou teploty plynů svého maxima, je 

mimo jiné ovlivněn nejen množstvím hořlavého materiálu (hustoty požárního zatížení) a s tím 

souvisejícím množstvím uvolněného tepla při hoření materiálu, ale především je závislý 

na vlivu větracích otvorů a kvalitě povrchů stavebních konstrukcí, které parametrická teplotní 

křivka rovněž zohledňuje.  

 Vliv otvorů a kvality povrchu se uvažuje součinitelem Γ. Ten se v normě ČSN EN [9] 

upravuje jako: 

Γ=(O/b)
2
/(0,04/1160)

2
         (21) 

kde O je koeficient otvorů, který lze považovat v rozsahu 0,02O 0,20 

 b  koeficient povrchu, která je možno měnit v rozsahu 100 b 2200 
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Pro zjednodušení byl zvolen referenční koeficient Oref = 0,04 m
1/2 

(Při této hodnotě 

faktoru otvoru v obvodové stěně je stanovena i normová teplotní křivka TN) a referenční 

koeficient povrchů pro požární úsek z lehkého betonu bref = 1160 J∙m
-2

∙s
-1/2

∙K
-1

. 

Pro vysvětlení a porovnání, jaký vliv má parametr Γ, respektive faktor O na průběh 

požáru je uveden následující příklad. Výsledky jsou promítnuty na Obr. 14. Zadané vstupní 

hodnoty jsou konstantní, mění se pouze počet oken v obvodových konstrukcích a s tímto 

počtem také velikost faktoru O. 

Při výpočtu parametrických teplotních křivek jsou použity tyto vstupní parametry:  

V posuzovaném požárním úseku se nachází administrativní prostory (kanceláře), 

 qf,k = 511 MJ∙m
-2

, δq1 =1,18, δq2 = 1,00, δn = 1,00, m = 1,00, qf,d = 603,0 MJ∙m
-2

,  

 d = 7,0 m, l = 10,0 m, H = 3,0 m, heq = 2,0 m, At = 242,0 m
2
, Af = 70,0 m

2
. Podlaha 

a strop železobetonové, stěny z lehčených cihel, b = 1452 J∙m
-2

∙s
-1/2

∙K
-1

. 
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Obr. 14 – Parametrická teplotní křivka 

 

 Z grafu na Obr. 14 vyplývá, že s rostoucí hodnotou faktoru otvorů O, rychleji narůstají 

teploty a čas rozvoje požáru je zkracuje. Čím je vyšší hodnota faktoru otvorů O, tím vyšších 

hodnot dosahuje maximální teplota plynů za kratší dobu. V tomto případě je požár řízen 

odvětráním, až do doby rozvoje požáru 20 min. Tento čas byl dohodnut ze strany bezpečnosti 
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a je to limitní čas rozvoje požáru, do kdy je požár řízen faktorem otvorů (odvětráním) 

a intenzita požáru závisí na přívodu vzduchu. Jde o příklady provozů – byty, nemocnice, 

hotely, kanceláře, školy.  

Po čase tlim = 20 min, je požár řízen množstvím hořlavého materiálu a jeho průběh 

už více nezávisí na velikosti faktorů otvorů, neboť je zajištěn nadbytek množství 

okysličovadla (faktor O   0,1 m
1/2

) Při požáru řízeným povrchem paliva nedosahuje intenzita 

požáru tak vysokých hodnot, jako u požáru řízeného odvětráním. Doba rozvoje požáru závisí 

na množství hořlavého materiálu a jeho druhu a uložení.  

Při dohořívání zase faktor otvorů ovlivňuje rychlost poklesu teplot zpět na původní 

teploty před vznikem požáru. S rostoucím faktorem O je zajištěna rychlejší výměna vzduchu 

a tím i rychlejší ochlazování stavebních konstrukcí zasažených požárem. Pokles je lineární.  

v Tab. 10 je pro přehled vypočtený koeficient Γ daný parametr otvorů O. Při hodnotě 

koeficientu Γ pohybující se okolo 1 (O = 0,997 m
1/2

), dosahují maximální teploty plynů 

ve 45 min 883 °C. Parametrická teplotní křivka se pro Γ = 1 blíží normové teplotní křivce. 

Ta ve 44 min dosahuje teploty 899 °C. 

ČSN EN 1991-1-2 

počet oken O (m
1/2

) Av (m
2
) Γ 

4 0,05 8 0,997 

5 0,06 10 1,436 

6 0,07 12 1,955 

7 0,08 14 2,553 

8 0,09 16 3,231 

9 0,1 18 3,989 

10 0,12 20 5,744 

Tab. 10 – hodnoty koeficientu Γ a O 

 

p1 s δq2: 

 Oba tyto součinitele charakterizují pravděpodobnost rizika vzniku požáru vlivem 

druhu provozu. S porovnáním s ČSN 73 0804 [8], kde p1 je zastoupeno asi 120 různými 

provozy, kterým je určena různá hodnota součinitele p1 a podle nebezpečí jsou seskupeny 

do 7 skupin výrob a provozů a do nevýrobních (pomocných) provozů, je oproti určení 

hodnoty δq2 podle ČSN EN 1991-1-2 [9] mnohem propracovanější a přesnější. δq2 je 

tabulkově zastoupena pouze 5 hodnotami jen pro 5 skupin provozů. Není zde uvedena 



 

- 49 - 

hodnota δq2 pro další provozy, které v tabulce uvedeny nejsou ani není stanoven jiný způsob 

určení hodnoty δq2, což není jednoznačné.  
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7. Závěr 

 V průběhu vývoje se normativní a právní předpisy staly vodítkem, podle kterého se při 

zajišťování objektů z hlediska požární bezpečnosti má postupovat. Základ pro vývoj 

požadavků je stejný jak v České republice, tak v zemích Evropské unie. Nejdůležitější bylo 

pochopení pojmu požárního zatížení, z něhož vyplývá pravděpodobnostní bilance druhu 

provozu v objektu. Na množství hořlavého materiálu závisí intenzita požáru, trvání požáru 

a maximální dosažené teploty plynů, které působí na stavební konstrukce a ovlivňují jejich 

základní vlastnosti. Na základě poznatků předpokládaného rozvoje požáru se vyvíjí 

požadavek, jak dlouho mají stavební konstrukce odolávat těmto nežádoucím účinkům požáru, 

aby mohl být účelně proveden efektivní hasební zásah, než dojde ke zřícení objektu.  

Bakalářská práce se věnuje stanovení požárního zatížení, které je podmíněno i jinými 

faktory. Podle projektových předpisů ČSN 73 08xx je stanovení provedeno na základě určení 

druhu provozu, hořlavých prvcích ve stavebních konstrukcích, výhřevnosti materiálu 

nacházejících se v posuzovaném PÚ, půdorysné ploše a světlé výšce posuzovaného PÚ, počtu 

a velikosti otvorů ve stavebních konstrukcích, rychlosti odhořívání a druhu PBZ. Projekční 

předpis ČSN EN 1991-1-2 stanovuje tzv. hustotu požárního zatížení v závislosti na velmi 

omezeném počtu druhu provozů, odhořívání materiálu, nebezpeční vzniku požáru, půdorysné 

ploše a světlé výšce posuzovaného PÚ, velikosti a počtu otvorů a vlivu aktivních 

protipožárních opatření. 

Přínosem bakalářské práce je porovnání postupů stavení požárního zatížení podle 

těchto projektových předpisů při stanovení požárního zatížení. Byly zjištěny určité odlišnosti 

mezi těmito předpisy. Stanovení požárního zatížení podle ČSN 73 08xx je v rámci České 

republiky propracovanější, přesnější a požadavky na požární bezpečnost jsou přísněji řešeny. 

V praxi je při zejména při posuzování požární odolnosti postupovat i podle Eurokódu 1. 

 Požární bezpečnost staveb se v průběhu svého vývoje stala nedílnou součástí každé 

stavby, každého objektu. Dnes je chápána jako vědní obor, který řeší i těmi nejsložitějšími 

postupy ochranu osob, zvířat a majetku před nežádoucími účinky požáru. Důkazy vědeckého 

bádání v této oblasti jsou všude kolem nás a záleží pouze na lidech, kteří předpisy a podmínky 

požární bezpečnosti vytváří a samozřejmě na lidech samotných, jak k daným opatřením 

budou přistupovat. „Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.― 
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Příloha č. 1 

 

ČSN 73 0802 

provoz 
pn 

(kg∙m
-2

) 

ps 

(kg∙m
-2

) 

P 

(kg∙m
-2

) 
a b c 

pv 

(kg∙m
-2

) 

bytové domy, rodinné 

domky, …. 
40 10 50 0,98 0,72 1,0 35 

lůžkové pokoje v 

nemocnicích, ... 
20 10 30 0,90 0,76 1,0 21 

pokoje hotelů …. 30 10 40 0,98 0,92 1,0 36 

Knihovny, půjčovny knih 120 10 130 0,72 0,90 1,0 84 

prostory kancelářského 

charakteru, ….. 
40 10 50 0,98 0,73 1,0 36 

kmenové učebny, 

posluchárny 
25 10 35 0,83 0,90 1,0 26 

obchodní domy textilního 

zboží 
80 10 90 1,03 0,90 1,0 83 

hlediště (v divadlech, 

kinech, …) 
25 10 35 1,04 1,60 1,0 58 

čekárny vybavené jen 

sedačkami 
10 10 20 0,85 1,04 1,0 18 

Tab. 1.1 – Hodnoty pro výpočet pv podle ČSN [7] 

 

 

provoz an as 
pn 

(kg∙m
-2

) 

ps 

(kg∙m
-2

) 
a c 

bytové domy, rodinné 

domky, …. 
1,00 0,90 40 10 0,98 1,0 

lůžkové pokoje v 

nemocnicích, ... 
0,90 0,90 20 10 0,90 1,0 

pokoje hotelů …. 1,00 0,90 30 10 0,98 1,0 

Knihovny, půjčovny knih 0,70 0,90 120 10 0,72 1,0 

prostory kancelářského 

charakteru, ….. 
1,00 0,90 40 10 0,98 1,0 

kmenové učebny, 

posluchárny 
0,80 0,90 25 10 0,83 1,0 

obchodní domy textilního 

zboží 
1,05 0,90 80 10 1,03 1,0 

hlediště (v divadlech, 

kinech, …) 
1,10 0,90 25 10 1,04 1,0 

čekárny vybavené jen 

sedačkami 
0,80 0,90 10 10 0,85 1,0 

Tab. 1.2 – Hodnoty součinitelů a, c podle ČSN [7] 

 

 



 

 

Provoz 
S  

(m
2
) 

So  

(m
2
) 

ho  

(m) 

hs  

(m) 
n 

Sm  

(m
2
) 

k b 

bytové domy, rodinné 

domky, …. 
100 21 1,5 2,5 0,16 20 0,185 0,72 

lůžkové pokoje v 

nemocnicích, ... 
100 16 2,0 3,0 0,13 25 0,171 0,76 

pokoje hotelů …. 50 6 1,5 2,5 0,09 25 0,135 0,92 

Knihovny, půjčovny knih 100 16 2,0 3,0 0,13 100 0,203 0,90 

prostory kancelářského 

charakteru, ….. 
100 16 2,0 3,0 0,13 20, 0,166 0,73 

kmenové učebny, 

posluchárny 
100 16 2,0 3,0 0,13 100, 0,203 0,90 

obchodní domy textilního 

zboží 
200 0 0,0 4,0 0,00 20 0,009 0,90 

hlediště (v divadlech, 

kinech, …) 
200 0 0,0 4,0 0,00 200 0,016 1,60 

čekárny vybavené jen 

sedačkami 
50 6 1,5 2,5 0,09 50 0,153 1,04 

Tab. 1.3 – Hodnoty součinitele b podle ČSN [7] 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

provoz 
Sk  

(m
2
) 

S  

(m
2
) 

So 

 (m
2
) 

ho  

(m) 

hs  

(m) 

š  

(m) 

l  

(m) 

byty 279 100,0 21,0 1,5 2,5 10,0 10,0 

nemocnice (pokoje) 304 100,0 16,0 2,0 3,0 10,0 10,0 

hotely (pokoje) 169 50,0 6,0 1,5 2,5 5,0 10,0 

knihovny 304 100,0 16,0 2,0 3,0 10,0 10,0 

kanceláře 304 100,0 16,0 2,0 3,0 10,0 10,0 

školní třídy 304 100,0 16,0 2,0 3,0 10,0 10,0 

nákupní centrum 640 200,0 0,0 0,0 4,0 10,0 20,0 

divadla (kina) 640 200,0 0,0 0,0 4,0 10,0 20,0 

doprava (prostory pro 

veřejnost) 
169 50,0 6,0 1,5 2,5 5,0 10,0 

Tab. 2.1– Pomocné hodnoty pro výpočet τe podle ČSN [8] 

 

 

wf podle ČSN EN 1991-1-2 (wf    0,5) 

provoz 
H  

(m) 

Av  

(m
2
) 

Af  

(m
2
) 

av 
Ah  

(m
2
) 

ah bv 

byty 2,5 21,0 100,0 0,21 

pro dané prostory se 

neuvažují větrací otvory 

ve střechách: hodnoty jsou 

rovny 0 

 

nemocnice 

(pokoje) 
3,0 16,0 100,0 0,16 

hotely (pokoje) 2,5 6,0 50,0 0,12 

knihovny 3,0 16,0 100,0 0,16 

kanceláře 3,0 16,0 100,0 0,16 

školní třídy 3,0 16,0 100,0 0,16 

nákupní 

centrum 
4,0 0,0 200,0 0 

divadla (kina) 4,0 0,0 200,0 0 

doprava (pros. 

pro veřejnost) 
2,5 6,0 50,0 0,12 

Tab. 2.2 – Pomocné hodnoty pro výpočet te,d podle ČSN EN [9] 
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Obr. 11 – Srovnání τe podle ČSN 73 0804 [8]a te,d podle ČSN EN 1991-1-2 [9] 

 

 


