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Úvod 
 
 
Předmětem této bakalářské práce je problematika požární bezpečnosti výškových 

administrativních budov se zaměřením na konkrétní objekt v Praze 4. 

Stavby výškových budov jsou celosvětovým trendem a jejich tvůrci už dnes atakují 

tisícimetrovou hranici. Jsou to technologicky velmi náročné stavby a jako takové vyžadují 

důmyslná bezpečnostní opatření obzvláště v oblasti požární ochrany. Vzhledem  

k multifunkčnímu využití těchto budov, což jsou nejčastěji administrativní činnosti, bydlení 

(hotelového i rezidenčního typu), výstavní prostory, se dá předpokládat pobyt velkého 

množství lidí – potenciálních obětí 24 hodin denně. Na bezpečnost lidí je zapotřebí myslet již 

při projektování takovýchto staveb, vycházet z nejnovějších poznatků a současně se poučit  

z událostí, mnohdy tragických, z let minulých. 

I když nejvyšší budovy v České republice nepřesahují 109 metrů, neznamená to, že by riziko 

požáru s tragickými následky bylo menší než u gigantických zahraničních staveb. Smrtelnou 

pastí se při požáru mohou stát i relativně nízké domy, jestliže během jejich výstavby 

 a provozu nebyly dodrženy příslušné technické normy. Při projektování výškových objektů 

 v ČR se vychází ze základních českých technických norem ČSN 730810, ČSN 730802,  

ČSN 730804, stanovují minimální požadavky na PO. U výškových budov tyto normy řeší 

například požární odolnost použitých materiálů, rozčlenění objektu na požární úseky, 

množství a typ únikových cest pro evakuaci osob, požární odvětrání, přístupové komunikace, 

případně nástupní plochy pro požární techniku, vybavení budov požární signalizací, 

samočinným hasícím zařízením, požární potrubí tzv. suchovod, hydranty, přenosnými 

hasícími přístroji atd.  

V úvodu bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy, dále jsou zmíněny historické 

počátky výstavby výškových objektů ve světě i v ČR, statistiky požárů výškových 

administrativních budov v ČR za posledních pět let, hlavní zásady požární bezpečnosti  

s uvedením příkladů požárů výškových budov na konkrétních objektech.  

Cílem bakalářské práce je posoudit rozdíly v podmínkách požární bezpečnosti 

 u konkrétního výškového objektu postaveného v osmdesátých letech minulého století 

 v porovnání se současnými předpisy a navrhnout opatření rozdělené dle časové a technické 

náročnosti na provedení.  
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Rešerše 
 
Mnoho publikací se zabývá požární bezpečností staveb, ale je málo těch, které by se více 

věnovaly specifickým nárokům na požární bezpečnost výškových budov. Podklady 

 ke zpracování bakalářské práce jsou čerpány přednostně ze zákonů, vyhlášek a norem, 

odborné literatury a časopisů.  

Příklady použitých zdrojů: 

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

Zákon stanovuje povinnosti orgánů, organizací a občanů, postavení a působnost orgánů státní 

správy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany tak, 

aby byly vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před 

požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech 

[7]. 

ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 

Norma je určena pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud 

změny staveb vyžadují podle ČSN 730834 postup podle této normy [8]. 

BRADÁČOVÁ, I. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. EDICE SPBI SPEKTRUM 

50.  

V této publikaci je základní přehled o požárně bezpečnostních požadavcích na stavby  

a o možnostech jejich splnění cestou užití prvků pasivní ochrany anebo používáním aktivní 

ochrany [6]. 

REICHEL, V. Požární bezpečnost staveb: Výškové budovy. Časopis 150 - HOŘÍ č.11/95 : 

Příloha - 11/95. Praha : MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 

Na základě poznatků vycházejících z rozboru požáru hotelu Olympik se autor v publikaci 

věnuje problematice požární bezpečnosti výškových objektů [6]. 
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Seznam použitých zkratek. 

 

NP nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
PO požární ochrana 
PÚ požární úsek 
CHÚC chráněná úniková cesta 
PBZ požárně bezpečnostní zařízení 
EPS elektrická požární signalizace 
SSHZ samočinné stabilní hasicí zařízení 
SHZ stabilní hasicí zařízení 
SOZ samočinné odvětrávací zařízení 
ZOKT zařízení pro odvod kouře a tepla 
PBS požární bezpečnost staveb 
GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 
HZS ČR hasičský záchranný sbor České republiky 
VZ velitel zásahu 
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1. Charakteristika výškových budov 

Výškové budovy jsou specifické, technologicky a projektově náročné stavby při jejichž 

realizaci je kladen důraz obzvláště na stabilitu stavby, řešení technických rozvodů a zařízení, 

včetně požárních ochranných prvků. Náročnost technologií staveb se zvyšuje s jejich 

vzrůstající výškou. 

Neexistuje přesná definice, která by určovala, co je a co není výškovou budovou. V podstatě 

je to stavba vykazující určitý výškový prvek z následujících kategorií:  

1.1. Výška v poměru ke kontextu  

14. patrová budova v kontextu k nižší 

zástavbě je považovaná za výškovou 

budovu, ale ve městech s velmi vysokou 

zástavbou jako např. Hong Kong nebo 

Chicago už nikoliv [14].  Obr.1 Kontext [14] 

1.2. Proporce 

Budovy, které nevynikají výškou, ale 

jsou velmi štíhlé se z proporcionálního 

hlediska řadí mezi výškové budovy  

a naopak stavba, která je poměrně 

vysoká, ale její půdorys je příliš rozsáhlý 

nemůže být klasifikována jako výšková  Obr. 2 Proporce [14] 

[14].  

1.3. Konstruk ční technologie 

Jestliže budova obsahuje prvky 

konstrukčních technologií používaných 

při stavbě výškových budov např. 

specifické vertikální dopravní 

technologie, konstrukční zavětrovací 

nosníky atd., pak budova může být 

klasifikována jako výšková [14]. Obr. 3 Konstrukční technologie [14]  
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1.4. Charakteristika výškových budov z hlediska technických oborů  

V různých druzích oborů jsou výškové budovy určovány podle vlastních kritérií např.: 

1.4.1. Hledisko požární bezpečnosti staveb podle ČSN 730802 

V objektech, kde se předpokládá vedení protipožárního zásahu ve větší výšce než 22,5 m 

musí být zřízeny vnitřní zásahové cesty, které jsou tvořeny CHÚC typu B a C. Výjimkou jsou 

objekty vybavené SSHZ ve všech PÚ objektu. U objektů posuzovaných jako „změna stavby“ 

skupiny II, podle ČSN 720834, může být zásahová cesta také CHÚC typu A [8]. 

ČSN 730802 uvádí několik výškových úrovní objektu např.: 

1. Výškové členění slouží pro zařazení do stupně požární bezpečnosti podle tabulky 8 

viz. Příloha č. 2 (4 m, 6 m, 9 m, 12 m, 22,5 m, 30 m, 45 m, 60 m). 

2. Stanoví typ CHÚC podle tabulky č. 16 viz. Příloha č.4, způsob větrání CHÚC  

čl. 9.4.4., čl. 9.4.8, počet pruhů započitatelné šířky CHÚC čl. 9.11.14. (22,5 m,  45 m). 

3. Zřízení požárních a evakuačních výtahů čl. 9.6.4., čl. 12.5.5. (45 m). 

4. Vybavení objektů EPS 6.6.9., SSHZ čl. 6.6.10., SOZ čl. 6.6.11 (22,5 m,  

45 m, 100 m). 

5. Je určen nejnižší stupeň požární bezpečnosti výtahové šachty, instalačních šachet  

a kanálů čl. 8.10.2., čl. 8.12.2. (22,5 m, 30 m, 45 m) atd. [8]. 

1.4.2. Plynofikace budov 
 

ČSN EN 1775:2009 

Výšková budova (high rise building) je budova, jejíž výška mezi povrchem terénu 

 a podlahou nejvyššího podlaží, ve kterém je obytná nebo pobytová místnost, je: 

- pro bytový dům vyšší než 50 m, 

- pro každou jinou budovu vyšší než 30 m [12]. 

1.4.3. Stavebnictví 

Výsledkem jednání I. Symposia Mezinárodní rady pro výzkum a dokumentaci ve stavebnictví 

CIB S 41 v Moskvě roku 1971 je následující rozdělení výškových budov:  

Vícepodlažní - I. skupina 9 až 16 NP výška do 50 m 

Vícepodlažní - II. skupina 17 až 25 NP výška 50 m až 75 m 

Vícepodlažní - III. skupina 26 až 40 NP výška 75 m až 120 m 

Výškové 41 až 60 NP výška 120 m až 200 m 

Velmi vysoké nad 60 NP výška nad 200 m [18] 
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1.4.4. Dopravní technologie 
 

ČSN EN 81-72, Příloha A 

Pojem výšková budova je definován jako „vysoká budova“ s podlažím, které je výše než 

dosáhne zařízení zásahové požární techniky [13]. 

 

1.5. Rozdělení výškových budov podle oboru činnosti 

1. administrativní budovy,  

2. nemocnice,  

3. obytné budovy, 

4. budovy sloužící k ubytování, 

5. víceúčelové budovy. 

 

2. Historie výškových staveb 

Výškové stavby jsou významným stavebním a architektonickým prvkem už od počátku 

rozvoje stavebnictví jako technické činnosti. Tyto stavby souvisí s lidskou potřebou vidět dál 

a touhou směřovat vzhůru a překonávat limity. V dnešní době jsou výškové stavby do jisté 

míry symbolem úspěchu člověka a jeho dominantního postavení na Zemi.  

Už k prvním známým stavbám byl využíván materiál v dané lokalitě nejdostupnější např. 

dřevo, kámen, proutí, hlína. V oblastech s nedostatkem dřeva a kamene se lidé naučili 

používat pálenou hlínu, která postupem času nahradila původní stavební materiály. Stavby 

byly budovány na čtyřúhelníkových nebo okrouhlých základech a směrem vzhůru  

se zužovaly. Zbytky takové věžovité, cihlové stavby z doby před 7000 lety se nachází  

v jižním Iráku (v bývalé Sumerské říši). Jednou 

 z nejproslulejších staveb v této oblasti byla Babylonská 

věž, která se měla dotýkat nebes. Další výraznou 

stavbou, tentokrát na Africkém kontinentě,  

je Cheopsova pyramida z roku 2580 před Kristem  

a se svou výškou 146,5 m byla několik tisíciletí 

měřítkem výškové dosažitelnosti [15]. Obr. 4 Cheopsova pyramida [19] 
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Ve středověku dominovaly církevní stavby s vysokými 

chrámovými věžemi, ale na významu nabývaly  

i bezpečnostní a obranné stavby, zejména hrady s masívními 

věžemi. Výjimkou nebyly ani stavby, které měly vyjadřovat 

moc a slávu, příkladem takové stavby je i porcelánová 

osmiboká pagoda postavená v 15. století za dynastie Ming 

 v čínském Nankingu. Dosahovala výšky cca 79 metrů. Tato 

pagoda byla zničena během  Taipeiského povstání roku 1864 

[15].  

Technická revoluce v 19. století přinesla nové technologie 

 a nové, praktické využití výškových staveb, např. odvody  

Obr. 5 katedrála v Ulmu [20] spalin jako třeba 140 m vysoký komín ve Skotském Glasgow. 

Dalším příkladem praktického využití jsou vodárenské věže zvyšující tlak rozváděné vody. 

Rozmach výstavby administrativních a obytných výškových budov nastal, až s vynálezem 

bezpečného výtahu, s jehož pomocí se lidé mohli dostatečně rychle a pohodlně dopravovat 

nahoru a dolů. První výtahové konstrukce nebyly dostatečně bezpečné - někdy se přetrhávaly 

lana a docházelo k pádům výtahových kabin. Tento problém vyřešil až Elisha Gates Otis, 

který přišel na způsob, jak zajistit výtah ve výtahové šachtě proti pádu, i když se lano 

přetrhne. Svůj vynález předvedl v roce 1854 v New Yorku [15]. 

Významným stavebním prvkem, který umožnil stavět stále vyšší a vyšší budovy, se stal 

princip skeletového konstrukčního systému. Tento prvek byl poprvé představen v Evropě.  

V roce 1851 byl, pro světovou výstavu v Londýně, postaven Křišťálový palác (Crystal Palace) 

- 33m vysoká budova zkonstruovaná z prefabrikovaných železných a skleněných částí. Svým 

neobvyklým řešením se 

Crystal Palace zapsal do 

dějin architektury a stal se 

významným mezníkem, 

který ovlivnil další vývoj 

výstavby výškových budov. 

Princip skeletového 

konstrukčního systému se 

začal naplno rozvíjet  

a ukazovat nové obzory [15]. Obr. 6 Křišťálový palác [21] 
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V osmdesátých letech 19. století přichází Amerika s mrakodrapy (skyscrapers). Nárůst 

obyvatel ve městech, zvyšování cen pozemků, okouzlení výškou a touha překonávat limity 

jsou atributy, které vedly k pokusům konstruovat ještě vyšší stavby tohoto druhu. To vedlo  

i ke konkurenčnímu boji mezi architekty o výškové rekordy [15]. 

Za první mrakodrap je označována desetipatrová budova pojišťovny Home Insurance 

Company budovaná v letech 1883 – 1885. Architektem je William Le Baron Janney působící 

v Chicagu, který patří mezi nejvýznamnější osobnosti razící cestu moderní konstrukci. Až do 

výše šestého patra užívá Jenney litinových  sloupů a železných nosníků, v sedmém patře je ale 

jako první střídá nosníky ocelovými. Poprvé nesl ocelový skelet nejen stropy, ale i vnější 

stěny. V Jenneyho kanceláři pracuje v této době celá řada mladých úspěšných architektů, pro 

něž se vžilo pojmenování chicagská škola. Největší osobností této školy je Louis H. Sullivan 

(Auditorium Building 1890, desetipatrová Wainwright Building 1891 v St. Louis, 

šestnáctipatrová Guaranty Building v Buffalu) [15]. 

V Evropě, pro světovou výstavu v roce 1889 v Paříži, byla postavena Eiffelova věž, jejíž 

stavba byla zahájena v lednu 1887 a trvala 26 měsíců. Byla výsledkem komplexní spolupráce 

meteorologů, ekonomů, manažerů a techniků. V době dostavby dosahovala výšky 300 metrů.  

V 19. století začaly přibývat mezi vysoké budovy burzy, nádraží a výstaviště. Radar, rozhlas 

 a televize si vynutily stavbu méně nákladných a méně hmotných konstrukcí věží a stožárů. 

Navzdory neekonomické výstavbě se výška stavby stává prioritou číslo jedna. 

Architektonická mohutnost multi-podlažních budov začala zastiňovat své okolí. V USA byl 

proto schválen zákon, který reguloval tvar mrakodrapů. Nicméně nové materiály, lidská touha 

a soutěživost hnala výstavbu budov do závratných výšek. Vznikají seznamy a žebříčky, které 

jasně ukazují, že Asijský kontinent má nejvíce výškových objektů [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b) c) d) 

Obr. 7 a) Burj Dubaj, b) Petronas Tower, c) Willis Tower, d) Bank of China Tower 
  [22, 23, 24, 25] 
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Tab. 1 Deset nejvyšších budov světa [16] 

 

V České republice byl největší rozmach výstavby výškových budov v sedmdesátých letech 

19. století a to hlavně ve velkých městech. Výškové stavby však zdaleka nedosahovaly 

takových výšek jako v zahraničí. Nejvyšší budovy se stavěly v Praze. V roce 1977 byla 

dokončena výstavba administrativní budovy City Empiria a svou výškou 104 m byla dlouhou 

dobu nejvyšší budovou v ČR. V roce 1983 byla zahájená výstavba dnešní nejvyšší budovy 

Československého rozhlasu, která dlouhou dobu zůstávala v rozestavěném stavu. Teprve  

 v roce 2008 developerská firma ECM REI budovu zrekonstruovala a následně dokončila. 

Nová budova, která se svou výškou 109 m stala nejvyšší budovou v ČR, byla pojmenována  

City Tower.  

Obě budovy se nacházejí v Praze na Pankráci, kde se i do budoucna počítá s výstavbou 

výškových budov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) 

Obr. 8 a) City Tower, b) Corinthia Towers, c) Dům Sluneční náměstí, d) Interhotel Olympik 
 [26, 27, 28, 29] 

 výška název město stát 
1. 818 Burj Dubaj Dubaj Spojene Arabské Emiráty 
2. 509 Taipei 101 Taipei Taiwan 
3. 492 Shanghai World Financial Center Shanghaj Čína 
4. 483 International Commerce Centre Hong Kong Hong Kong 
5. 452 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur Malaysie 
6. 452 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur Malaysie 
7. 450 Nanjing Greenland Financial Center Nanjing Čína 
8. 442 Willis Tower Chicago USA 
9. 440 Guangzhou West Tower Guangzhou  Čína 
10. 421 Jin Mao Tower Shanghai Čína 
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 Tab. 2 Deset nejvyšších budov v ČR [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Statistické údaje o požárech výškových 

administrativních budov 

Statistika je zaměřena na výškové administrativní budovy. Výškové obytné budovy se ve 

statistikách nezaznamenávají. 

Zdrojem informací o množství požárů, jejich příčinách a následných škodách jsou statistiky, 

které vycházejí z oficiálních údajů shromažďovaných v systému SSU Operačním 

 a informačním střediskem GŘ HZS ČR.  

V níže uvedených tabulkách a grafech jsou zpracována dostupná data zaměřená na všechny 

administrativní budovy v ČR za posledních 5 let. 

V Tab. 3 a v Obr. 9 a 10 je znázorněn procentuální podíl požárů a následných škod  

v administrativních budovách na celkovém počtu evidovaných požárů a škod v jednotlivých 

letech 2005-2009 na území ČR. Ze srovnání můžeme vidět, že s výjimkou roku 2006 je tento 

podíl vyrovnaný. Statistiky ukazují, že počty požárů nemají vzestupnou ani sestupnou 

tendenci. 

Požáry administrativních budov zaujímají z celkového počtu požárů v průměru 0,344%, což 

je poměrně malý podíl. Důvodem je fakt, že na tento typ budov jsou kladeny stále vyšší 

nároky na protipožární zabezpečení vycházející z přirozeného vývoje oboru PBS.  

 

 

 výška název město 
1. 109 City Tower Praha 4, Pankrác 
2. 104 City Empiria Praha 4, Pankrác 
3. 96 budova SHD Komes Most 
4. 88 Hotel Crowne Plaza Prague Praha 6, Dejvice 
5. 85 Telecommunication Building Praha 3, Žižkov 
6. 84 Hotel Corinthia Towers Praha 4, Nusle 
7. 80 Hotel Kupa Praha 4, Háje 
8. 80 Lighthouse Towers Praha 7, Holešovice 
9. 79 Corinthia Panorama Hotel,  Praha 4, Pankrác 
10. 78 Krajský úřad Libereckého kraje Liberec 

 55 Posuzovaná budova   Praha 4, Braník 
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Tab. 3 Počet požárů a škody na majetku  
 2005 2006 2007 2008 2009 
celkový počet požárů  20183 20262 22394 20946 20177 
počet požárů admin. budov 74 88 75 59 62 
procentuální podíl 0,37% 0,43% 0,33% 0,28% 0,31% 
celková škoda v mil.Kč 1634 1933 2158 3277 2169 
škoda u admin. budov v mil.Kč 18 172,1 23,7 28,1 23,7 
procentuální podíl 1,10% 8,90% 1,10% 0,86% 1,09% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Procentuální podíl škod Obr. 10 Procentuální podíl požáru  
vzniklých při požáru administrativních administrativních budov a celkového počtu 
budov z celkového počtu požáru.  požáru. 
 

Z Tab. 4 je patrné že požáry, v administrativních budovách, s výjimkou roku 2007, neměly 

tragické následky na lidských životech.  

 

Tab. 4 Zranění při požárech a ztráty na životech 
 2005 2006 2007 2008 2009 
usmrceno 0 0 1 0 0 
zraněno 3 3 1 7 1 
 
V Tab. 5 a Obr. 10 je znázorněna statistika požárů z hlediska příčiny. Z této statistiky 

vyplývá, že největším rizikovým faktorem, pro vznik požáru v administrativních budovách, 

jsou technické závady následované pochybením lidského faktoru.  

 

Tab. 5 Příčiny požáru 
 2005 2006 2007 2008 2009 
úmysl 3 11 15 7 10 
nedbalost 25 23 17 14 17 
komíny,topidla 1 3 3 3 3 
technické závady 29 42 33 29 28 
ostatní 4 3 1 2 1 
neobjasněno 12 6 6 4 3 
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a) b) c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  
 
 
  

 e) 

Obr. 11 Příčiny požáru v průběhu 5 let a) 2005, b) 2006, c) 2007, d) 2008, e) 2009 
 
 

Závěrem, porovnáme-li statistické údaje za posledních 5 let z celého území ČR zjistíme,  

že i přes určitý nárůst počtu požárů a výše škod v roce 2006 mají požáry v administrativních 

budovách a následné škody mírně klesající tendenci. Přestože v porovnání s celkovým počtem 

požárů zaujímají požáry v administrativních budovách jen nepatrnou část je zde reálné 

nebezpečí, že se současný poměr změní k horšímu, jakožto důsledek požadavků investorů na 

stavbu vyšších a komfortnějších objektů. Vzhledem k vyšší rizikovosti jsou u těchto objektů 

vyžadovány přísnější kritéria protipožárního zabezpečení, protože případná likvidace požárů  

i evakuace osob je v takových objektech mnohem náročnější. Této náročnosti odpovídají také 

požadavky na zajištění podmínek požární bezpečnosti při výstavbě a provozování výškových 

budov. 
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4. Vybrané požáry výškových budov 

Pro účely této práce byly vybrány některé požáry ve výškových budovách s uvedením jejich 

příčin a následků [5].  

4.1. Požár bytového domu v Kopřivnici 

Typ budovy:  bytový dům  

Datum a čas požáru: 16.7.2003; okolo 22. hodiny 

Oběti:   usmrceno 0 osob; zraněno 12 osob 

Zachráněno:  109 osob 

Příčina:  závada na elektroinstalaci v instalační šachtě rozvodů el. energie 

4.1.1. Popis objektu 

Bytový dům v Kopřivnici je objekt o 14 NP a jednom PP určený pro bydlení cca 200 osob. 

Dům byl postaven v roce 1989 a jeho celková výška je 46 m. Konstrukční systém 

je nehořlavý – DP1. V 1. NP je vstup do objektu a jsou zde umístěna zařízení občanské 

vybavenosti. Ve 2. – 13. NP je 60 bytových jednotek. 14. NP je technické podlaží 

se strojovnou výtahu. Objekt má jediné páteřní schodiště na které v každém NP navazuje 

předsíň a domovní komunikace – chodba s krytinou z PVC s přímým přístupem do bytů. 

Schodiště s předsíní je CHÚC typu B s přirozeným odvětráním pomocí otevíratelných oken. 

Na každém patře se nachází vyústění výtahové šachty a instalační šachty rozvodů elektrické 

energie. Rozvody užitkové vody a plynu jsou vedeny v instalačních šachtách v bytech. 

V objektu je zřízen rozvod požární vody s odběrnými místy v každém podlaží (hydranty) 

a nezavodněné požární potrubí tzv. suchovod s vyústěním v každém podlaží [5]. 

4.1.2. Příčina požáru a jeho rozšíření 

Požár vznikl v instalační šachtě rozvodů elektrické energie, která tvoří samostatný požární 

úsek a prochází celým objektem. Jako příčina požáru byla stanovena závada  

na elektroinstalaci. Ohnisko požáru bylo určeno v rozvodné skříni v 1. NP na stykačích, kde 

vznikl při přepnutí spínacích hodin na noční proud zkrat nebo elektrický oblouk. Došlo  

ke vznícení usazeného prachu a nečistot a rozšíření požáru na izolaci kabelů z PVC. 

Následovaly další zkraty, které způsobily přerušení dodávky elektrické energie do objektu. 

Požár se rozšířil z 1. NP až do 12. NP. Na jeho šíření se významně podílel komínový efekt 

 v instalační šachtě. Zplodiny hoření zasáhly chodby na jednotlivých podlažích a CHÚC, 

požár se horizontálně nešířil [5]. 
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4.2. Požár bytového domu v Praze 10 

Typ budovy:  bytový dům 

Datum a čas požáru: 10. 10. 1999; okolo 22. hodiny 

Oběti:   usmrceno 0 osob; zraněno 2 osoby;  

Zachráněno:  4 osoby 

Evakuováno:  10 osob 

Příčina:  žhářství 

4.2.1. Popis objektu 

Bytový dům v Praze 10 je objekt o 17 NP a jednom PP určený pro bydlení cca 250 osob. Dům 

byl postavený v roce 1986 a jeho celková výška dosahuje 56 m. Konstrukční systém  

 je nehořlavý – DP1. V 1. NP je vstup do objektu, kanceláře a zařízení občanské vybavenosti.  

Ve 2. – 16. NP je 80 bytových jednotek. 17. NP je technické podlaží se strojovnou výtahu.  

V objektu se nachází jediné páteřní schodiště, na které v každém podlaží navazuje domovní 

komunikace-chodba s přístupem do bytů a výtahu. Schodiště tvoří CHÚC typu A s možností 

přirozeného odvětrávání otevíratelnými okny. Povrch podlahy chodeb je z PVC. 

V objektu se nachází dva osobní a jeden nákladní výtah. Instalační šachty rozvodů elektrické 

energie jsou přístupné z chodby. Rozvod užitkové vody je veden v instalačních šachtách 

procházejících byty. V objektu je zřízen rozvod požární vody s odběrnými místy v každém 

podlaží (hydranty) a rovněž je zde instalováno nezavodněné požární potrubí tzv. suchovod  

s vyústěním v každém podlaží. Dle sdělení velitele zásahu byly oba tyto systémy nefunkční 

[5]. 

4.2.2. Příčina požáru a jeho rozšíření 

Na místě zásahu byla zjištěna dvě ohniska. V 1 PP hořel nahromaděný odpad – papír, dřevo  

a textil. Ve 13. NP hořela kabina výtahu. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení 

žhářem, který přinesl hořlavé materiály do 1. PP z kontejnerů na domovní odpad. 

Požárem byly zasaženy izolace rozvodů vody, izolace rozvodů elektrické energie a kabina 

výtahu, jelikož žhář nechal otevřené dveře kabiny. Požár poškodil ovládání výtahu a kabina 

se, patrně v důsledku zkratu, samovolně uvedla do pohybu. Zastavila se mezi 13. a 14. NP.  

V pásmu zakouření se nacházela chodba v 1. PP, část schodiště, chodby ve 13. a 14. NP, 

výtahová šachta a strojovna výtahu. Žárem došlo k poškození vodících lyžin výtahové kabiny, 

jistícího lana, elektroinstalace výtahu, ovládacího panelu, a dveří výtahu v 1. PP, 13. a 14. NP. 

Zásah zkomplikovala nefunkčnost požárního potrubí [5]. 
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4.3. Požár objektu pro ubytování - hotelu Olympik 

Typ budovy:  hotel 

Datum požáru: 26. 5. 1995; mezi 17. 18. hodinou 

Oběti:   usmrceno 8 osob; zraněno 34 osoby;  

Zachráněno:  59 osob 

Evakuováno:  38 osob 

Příčina:  nedbalost 

4.3.1. Popis objektu 

Hotel Olympik je objekt o 20 NP a jedním PP pro ubytování  cca 900 osob postavený v roce 

1971 a s celkovou výškou 66,32 m. V 1.NP je umístěn vstup do objektu, restaurace, strojovny 

vzduchotechniky a ovládací místa technického zařízení. Ubytovací prostory se nacházejí  

ve 2. až 19. NP a ve 20 NP je restaurace. V objektu se nachází dvě páteřní dvouramenná 

schodiště na každém patře propojená 40 m dlouhou spojovací chodbou s přístupy  

do jednotlivých pokojů a místností pro personál, tří dopravních a dvou nákladních výtahů  

a ke dvěma instalačním šachtám. Nízkonapěťové kabely a vzduchotechnické rozvody byly 

vedeny v podhledech z dřevotřískových desek zasazených do kovových svařovaných profilů. 

Větrání objektu bylo zajištěno pomocí centrální klimatizace a také otevíratelnými okny. 

 V rámci rekonstrukce z roku 1995 byla provedena technická opatření pro zvýšení požární 

bezpečnosti – v části objektu byla instalována dvoustupňová analogová ústředna EPS 

 v recepci a bylo zřízeno požární potrubí (suchovod) a hydrantový systém. SHZ instalováno 

nebylo. V době požáru objekt tvořil jediný požární úsek. Dveře pokojů nebyly protipožární  

a otevíraly se jen pomocí přístupové karty [5]. 

4.3.2. Příčina požáru a jeho rozšíření 

Příčinou požáru byla neodborná instalace chladničky v místnosti pokojské v 11. NP. Díky 

nevhodnému umístění se vznikající teplo kumulovalo v prostoru za chladničkou. Působením 

tepla docházelo k tepelné degradaci dřevovláknité desky stolu a na ní umístěných papírů  

a textilií. Časem došlo ke zvýšení teploty nutné pro vznícení výše uvedených hmot a posléze 

k jejich skutečnému vznícení. Požár se rozšířil na zařízení místnosti. Došlo k prudkému 

zvýšení teploty a patrně k poklesu intenzity plamenného hoření pro nedostatek kyslíku. 

Vzniklý požár zaregistrovalo čidlo EPS a ústředna vyhlásila požární poplach. Po otevření 

dveří do místnosti, nastalo v místnosti celkové vzplanutí a rychlé rozšíření požáru na chodbu, 

kde došlo ke vzplanutí a hoření koberců, dřevotřískových podhledů a obložení chodby. 

Zařízení hotelu bylo z vysoce hořlavých materiálů [5].  
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S přispěním komínového efektu v objektu došlo během 10 minut k rozšíření požáru 

 z 11. až do 19. NP a zároveň do některých pokojů. Pásmo zakouření se zasáhlo 11. – 19. NP 

a restauraci ve 20. NP. Částečné otevření oken v pokojích a netěsnosti kolem dveří měly 

 za následek zakouření pokojů, což bylo příčinou otravy a smrti osob v pokojích [5]. 

Nefunkční domácí rozhlas znemožnil varování ubytovaných osob a udílení pokynů VZ. Dveře 

jednotlivých pokojů byly otevírány pomocí univerzální přístupové karty [5].  

Záchrana osob pomocí vrtulníku proběhla s obtížemi z důvodů členitosti teras 

 a nainstalovaných telekomunikačních zařízení. Proto musel být nasazen vrtulník s menší 

kapacitou. 

4.4. Zhodnocení vybraných požárů ve výškových budovách 

Požáry jsou hodnoceny z hlediska rozdělení PÚ, kouřotěsnosti, CHÚC, míry nebezpečí.  

V hodnocení uvedených příkladů nejhůře dopadl objekt hotelu Olympik, který byl 

projektován v 60. letech podle normy ČSN 730760. Celý objekt tvořil jediný PÚ a na vnitřní 

vybavení byl použit materiál s vysokým požárním rizikem (dřevotříska, koberce). Absence 

protipožárních uzávěrů v celém objektu a otevřená okna na chodbách spojujících dvě páteřní 

schodiště měly za následek prudké rozšíření požáru pomocí komínového efektu do vyšších 

pater a pronikání toxických zplodin hoření do pokojů. Absence CHÚC pak neumožnila 

rychlou a efektivní evakuaci osob, což mělo za následek ztráty na životech. Rovněž výška 

budovy a hořících pater se ukázala jako překážka včasného zásahu z vnější strany budovy. 

Následné dva hodnocené objekty bytových domů byly projektovány podle normy ČSN 

730802 v 80. letech. Každý z domů byl rozdělen na několik samostatných PÚ, které sice 

zabránily šíření požáru horizontálně v jednotlivých patrech, ale v důsledku nedostatečně 

zajištěných protipožárních prostupů v instalačních šachtách nezabránily šíření požáru 

vertikálním směrem pomocí komínového efektu. V bytovém domě na Praze 10 pak přispěla  

k šíření požáru vertikálním směrem vznícená kabina výtahu, která se následkem zkratu 

samovolně uvedla do pohybu. Rovněž v těchto objektech nebyly dostačující zábrany 

zamezující průnik toxických zplodin kouře do dalších prostor objektů, což si vyžádalo 

evakuaci osob. Samotná evakuace osob byla v obou případech úspěšná, k čemuž přispěla 

existence CHÚC, které nebyly ohrožovány plameny a po kterých byla možná evakuace jen  

s pomocí vyváděcích masek.  

Ve všech třech objektech je nejvíce osob v nočních hodinách, což znamená, že z hlediska 

rizika lidských obětí jsou noční požáry nebezpečnější, nicméně požár hotelu Olympik v časně 

večerních hodinách měl fatálnější následky než noční požáry bytových domů. 
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Závěrem lze říct, že pouhá instalace signalizačního zařízení je, bez řádných protipožárních 

opatření, nedostačující. Rovněž je nezbytné provádět pravidelné kontroly a údržby 

rozvodných systémů požárního potrubí viz nefunkčnost těchto systémů v bytovém domě  

v Praze 10. 

5. Požární ochrana výškových budov 

5.1. Základní požadavky a způsob zajištění požární bezpečnosti staveb 

Základní požární ochranou budov se zabývá Požární bezpečnost staveb (dále jen PBS).   PBS 

je schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru a v případě požáru 

zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah, 

popřípadě zvířat a zabránit ztrátám na majetku. Dosahuje se jí vhodným urbanistickým 

začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením a možným 

užitím aktivního požárního zajištění stavby [1]. 

Základní požadavky na požární bezpečnost staveb jsou stanoveny legislativními předpisy: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů,  

- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

- zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o prevenci), 

- vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

- vyhl. č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., 

 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

- vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- České technické normy  kodexu 7308xx a normy související. 

V roce 1991 byla, většinou členských států Evropského společenství přijata Směrnice Rady 

89/106/EEC, o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států 

týkajících se výrobků. Na směrnici navazují interpretační dokumenty, jež jsou tříděny podle 

základních požadavků na stavby a výrobky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, 

požární bezpečnost, zdravotní a ekologická bezpečnost, uživatelská bezpečnost, ochrana proti 

hluku, úspora energie a ochrana tepla [2]. 
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Požadavky požární bezpečnosti jsou předmětem interpretačního dokumentu č. 2. 

Všechny základní požadavky na stavby a stavební výrobky vyjadřující obecný zájem jsou  

v ČR zapracovány do stavebního zákona (§156 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)  [2]. 

Navrhované projektové opatření má za úkol zaručit po určitou dobu únosnost a stabilitu 

nosných a celistvost a izolaci požárně dělících konstrukcí. Zajistit bezpečný únik osob, popř. 

evakuaci zvířat a majetku - tomuto požadavku je třeba přizpůsobit dispoziční řešení 

především vhodným návrhem komunikací v objektu. Zamezit šíření požáru uvnitř objektu 

rozdělením objektu na menší celky – požární úseky, popř. v jejich vybavování aktivními 

zařízeními požární ochrany. Zabránit přenesení požáru z hořícího objektu na sousední 

(protilehlý nebo přilehlý) objekt vkládáním dostatečných odstupů. Umožnit zasahujícím 

jednotkám požární ochrany účinný protipožární zásah - požadavky směřují především 

k návrhu přístupových komunikací a nástupních ploch, budování vnitřních a vnějších 

zásahových cest, zajištění požární vody pro hasební účely aj. [2]. 

Zajištění požární bezpečnosti stavebního objektu se děje jednak pasívní požární ochranou, 

tj. správně navrženými stavebními konstrukcemi, jednak tzv. aktivními prost ředky požární 

ochrany, jimiž se rozumí technická požárně bezpečnostní zařízení [3]. 

 

Tab. 6 Pasívní a aktivní prvky požární ochrany[3] 
Pasívní zabezpečení je zajištěno situačním a 

dispozičním řešením a návrhem stavebních 

konstrukcí. Pasívní zabezpečení zaručuje: 

Aktivní zabezpečení představují požárně 

bezpečnostní zařízení a opatření. 

Zařízení svou aktivní funkcí zaručují: 

 

- stabilitu objektu; 

- dělení na požární úseky; 

- bezpečné únikové cesty; 

- omezení šíření požáru na sousední; 

objekty. 

 

 

- detekci požáru; 

- vyhlášení poplachu; 

- ovládání dalších zařízení pomocí 

EPS; 

- účinný zásah jednotek PO; 

- samočinné hašení; 

- odvedení tepla a kouře; 

- podmínky pro evakuaci osob; 

- snížení rozsahu škod. 
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5.2. Požárně bezpečnostní řešení výškových administratívních budov 

Častým využitím výškových budov je v oblasti administrativní činnosti, dále se může jednat  

o bydlení a ubytování. Činnosti ve výškových budovách jsou převážně nevýrobní, jejíž 

požární bezpečnost se řídí ČSN 730802 a ČSN 730810. Podle těchto norem, v dalších 

kapitolách, jsou uvedeny důležité prvky pro výškové objekty. 

5.2.1. Požární úsek 

Požární úsek je prostor stavebního objektu oddělený od ostatních částí tohoto objektu, popř. 

od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním 

zařízením. PÚ je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů [8]. Základní myšlenkou zřízení PÚ je omezit šíření požáru. 

Dělení do PÚ se provádí: 

- na základě ČSN 730802, která vymezuje prostory, které musí tvořit samostatné PÚ, 

- při vyšším nebo místně soustředěné požární zatížení, 

- při překročení mezních rozměrů PÚ, 

- při překročení mezních délek únikových cest, 

- v případě kdy nám to taxativně stanovují jednotlivé normy jako např. ČSN 650201 

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, ČSN 078304 

Tlakové nádoby na plyny atd. 

PÚ mohou mít různé velikosti a nemusí se shodovat s žádnou obvyklou prostorovou stavební 

jednotkou. PÚ může být místnost, jedno podlaží, více podlaží anebo celý objekt [1]. 

U výškových budov je podstatné ustanovení článku 5.3.2, písmeno n), ČSN 730802, 

 kde se uvádí:  

V podlažních objektech nad úrovní hp = 30 m mohou mít požární úseky, které nemají 

samočinné stabilní hasicí zařízení pouze jedno užitné podlaží (např. administrativní, školské, 

restaurační, kavárenské provozy, shromažďovací prostory); v podlažích nad úrovní hp = 60 m 

mohou mít požární úseky jen jedno užitné podlaží, i když je v těchto úsecích instalováno 

samočinné stabilní hasicí zařízení; ustanovení se netýká instalačních, výtahových a jiných 

šachet, chráněných únikových cest apod., jakož i bytů (OB2) řešených podle ČSN 730833 [8]. 

Dobře rozdělit objekt do PÚ obzvláště u výškových budov, je důležitou podmínkou pro 

účelné zajištění požární bezpečnosti. 
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5.2.2. Požární riziko 

Požární riziko vyjadřuje rozsah případného požáru v posuzovaném požárním úseku. Závisí 

především na množství a charakteru hořlavých látek, na jejich rychlosti odhořívání, stavebním 

uspořádání prostoru, na podmínkách odvětrávání a na tepelně-technických vlastnostech 

ohraničujících konstrukcí. Požární riziko slouží k určení požadavků na stavební konstrukce  

a k vymezení odstupových vzdáleností od objektů [3].  

Požární riziko se vyjadřuje stupněm požární bezpečnosti na základě hodnoty výpočtového 

požárního zatížení pv [kg.m-2], druhu konstrukčního systému a výšky objektu h (nadzemní 

podlaží) viz Příloha 2. Podzemní podlaží se přepočítává na  NP. 

V závislosti na výšce budovy roste vliv větru, který zásadně ovlivňuje dynamiku požáru. 

Následkem proudění větru vznikají změny výměny plynů v hořícím prostoru a dochází 

k rychlejšímu odhořívání. Projevuje se to zvýšenou rychlostí šíření požáru a výronem 

plamenů vně objektu. Ochrannou proti šíření plamene vnějškem objektu jsou obvodové stěny 

z materiálu  třídy reakce na oheň A1 nebo A2, požární pásy, nebo SHZ. Římsy v obvodových 

stěnách také dokážou účinně bránit šíření požáru a to odkloněním toku plynů a plamene [6]. 

5.2.3. Stavební konstrukce 

Požadavky na stavební konstrukce vycházejí ze stanoveného stupně požární bezpečnosti PÚ. 

Po určení stupně požární bezpečnosti, který klasifikuje PÚ od I. do VII. stupně požární 

bezpečnosti, se určují požadavky na jednotlivé konstrukční části posuzovaného PÚ. 

Požadavky jsou vyjádřeny dobou požární odolnosti, která udává nejnižší požadovanou dobu 

požární odolností udanou v minutách a/nebo přípustným druhem konstrukční části [3]. 

Konstrukce všech výškových budov musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2. 

Minimální požadavky na požární odolnost konstrukcí se určují z tabulky č.12 viz Příloha 3  

a dle článku 8.7.1. ČSN 730802 jsou kladeny nároky na nosné konstrukce zajištující stabilitu 

objektu na základě jeho výšky: 

60 min u objektů s 9 až 12 užitnými nadzemními podlažími, 

90 min u objektů s 13 až 20 užitnými nadzemními podlažími, 

120 min u objektů majících více než 20 užitných nadzemních podlaží. 

Požárně dělící konstrukce mezi PÚ v objektech s více než 20 nadzemními podlažími musí 

vykazovat ve všech podlažích požární odolnost nejméně 60 min a požární uzávěry nejméně 

30 min [6]. 
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Je velmi důležité věnovat pozornost prostupům rozvodů a instalací, technologických zařízení 

a elektrických rozvodů, požárně dělicími konstrukcemi. Jsou závislé na správnosti provedení 

a po případném narušení, např. z důvodu oprav je zapotřebí znovu prostupy důkladně zatěsnit. 

Dalším z činitelů šíření požáru jsou rozvody nad podhledy nebo mezi zdvojenými podlahami. 

Pokud budou obsahovat větší množství hořlavých hmot je vhodné je umístit do samostatných 

kanálů anebo se musí posuzovat podhledy či zdvojené podlahy jako samostatné požárně dělící 

konstrukce [6]. 

Na šíření požáru má také vliv povrchová úprava stavebních konstrukcí. V čl. 8.14.  

ČSN 730802 omezuje použití stavebních hmot, z hlediska indexu šíření plamene [6]. 

5.2.4. Zplodiny hoření 

Jeden z velkých problémů požárů jsou ohřívané plyny, které zvětšují svůj objem a tlak. 

V době kdy ještě nejsou porušené okna se v prostoru požáru, z důvodu omezeného množství 

kyslíku, začnou vytvářet, nedokonalým spalováním, toxické plyny a kouř, který se z důvodu 

vzniklého tlaku, začne rozšiřovat netěsnostmi v objektu. Vzniklé nebezpečí by mohlo 

způsobit ztráty na zdraví nebo životech osob v budově [6]. 

Pro snížení nebezpečí je zapotřebí v objektu: 

- zabránit pronikání toxických plynů v počáteční fázi požáru např. instalováním zařízení 

pro odvod kouře a tepla, 

- zabránit šíření zplodin hoření v objektu např. členěním budovy do požárních úseků, 

osazením kouřotěsnými požárními uzávěry, 

- zajistit bezpečné prostory pro evakuaci osob a zásah požárních jednotek, vytvořením 

chráněných únikových cest, požárních předsíní, evakuačních a požárních výtahů [6]. 

5.2.5. Evakuace osob 

Pro evakuaci osob je nutné vytvořit takové podmínky, aby se osoby v objektu v případě 

požáru dokázaly přemístit do bezpečí. 

Základním prvkem evakuace osob jsou únikové cesty. U budov nad 22,5 m se navrhují podle 

normy CHÚC s umělým anebo přirozeným větráním. 

Pro evakuaci osob, kde se v objektu prokazatelně zdržuje, nad třetím užitným podlaží, více 

než 10 osob se sníženou schopností pohybu anebo neschopných pohybu a také u objektů  

ve kterých je více než 50 osob nacházejících se v užitných podlažích umístěných výše než 

45m je nutné v objektu zřídit evakuační výtah. Evakuační výtah musí splňovat ČSN 730802 

dané technické parametry a zároveň může být součástí CHÚC typu B anebo C a pokud není 

součástí, tak na tento prostor musí navazovat prostorem bez požárního rizika [6, 8]. 
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Důležitou úlohu také hraje organizace evakuace osob při vyhlášení poplachu, která u každého 

objektu může být řešena individuálně. ČSN 730802 stanovuje požadavky na instalaci značení 

únikových cest, nouzové osvětlení, domácí rozhlas, dálkové ovládání dveří a jiné zařízení, 

která se dají uplatnit při evakuaci osob, ale teprve souhrnné zhodnocení podmínek, uplatnění 

vhodných technických zařízení a zacvičená obsluha vytváří předpoklad pro optimální 

organizaci evakuace [6]. 

Podle způsobu evakuace se rozlišuje evakuace současná a evakuace postupná.  

Současná evakuace je: 

a) po nechráněné únikové cestě v posuzovaném požárním úseku; 

b) po chráněné únikové cestě, do které ústí cesty nejvýše ze tří požárních úseků; 

c) po chráněné únikové cestě, do které ústí požární úsek s počtem evakuovaných osob 

větším než je 50% kapacity chráněné únikové cesty (tj. kapacita únikového pruhu 

podle tabulky 20 násobná počtem započitatelných únikových pruhů).  

Postupná evakuace je po chráněné únikové cestě, do které ústí cesty z více než tří požárních 

úseků, aniž by počet unikajících osob z kteréhokoliv požárního úseku do této chráněné 

únikové cesty překročil kritérium podle předchozího bodu c) (současná evakuace) a jestliže  

je zabezpečena organizace postupné evakuace domácím rozhlasem [8]. 

5.2.6. Podmínky pro protipožární zásah  

V případě požáru vzniká kolem objektu požárně nebezpečný prostor, který je vymezen: 

- místy dopadu hořících částí budov, 

- sáláním tepla vně objektu prostřednictvím požárně otevřených ploch umístěných 

v obvodových stěnách a střešních pláštích. 

V obou případech se počítá nutná odstupová vzdálenost, která vymezuje požárně nebezpečný 

prostor a větší z nich určuje výslednou odstupovou vzdálenost (to neplatí pokud  

 je instalováno SHZ) [3].  

Výškové budovy většinou stojí osamoceně a nejbližší okolní objekty bývají obvykle  

v bezpečné odstupové vzdálenosti a opačně [6]. 

Základní podmínky pro protipožární zásah jsou přístupové komunikace a nástupní plochy, 

vnitřní a vnější zásahové cesty (CHÚC, požární výtah, žebřík atd.), technické zařízení 

(zásobování vodou, přenosné hasící přístroje, SHZ atd.) [3]. 

5.2.7. Přístupové komunikace a nástupní plochy 

Přístupová komunikace je důležitou součástí protipožárního zásahu, která zajišťuje příjezd 

požárních vozidel k objektu a následné rychlé zvládnutí požáru jednotkami HZS. Základním 
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parametrem je alespoň 20 m přístupnost k vchodu objektu po zpevněné vozovce s 

minimálním únosným zatížením 100 kN na nápravu o nejmenší šířce 3 m. 

Nástupní plochy slouží pro vedení protipožárního zásahu vnější stranou budovy, ale protože 

na výškových budovách by zásah od určitého patra z vnějšku objektu nebyl možný, musí  

se budovy vybavovat vnitřními zásahovými cestami.  

Vnitřní zásahové cesty v objektu musí být uspořádány a vybaveny tak, aby umožnily účinný  

a rychlý zásah požárních jednotek podle ustanovení ČSN 730802. Jsou tvořeny CHÚC typu B 

anebo C, požárním výtahem a jinými navazujícími prostory, které musí být bez požárního 

rizika a podle ČSN 730834 také CHÚC typu A. 

U objektů vyšších než 45 m se musí zřídit požární výtah, který slouží k dopravě požárních 

jednotek a jejich vybavení do všech podlaží objektu. V případě, že požární výtah splňuje 

parametry stanovené ČSN 730802. 

Objekt musí být také vybaven zařízením pro zásobování požární vodou a jinými zařízeními, 

která jsou stanovená ČSN 730873 [3, 8, 10]. 

5.2.8. Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení slouží ke snížení účinku a doby požáru a tím zvyšuje míru 

bezpečnosti osob a ochrany majetku. 

Na základě PBZ může projektant snížit nároky na PO např. zvětšit mezní rozměry PÚ, snížit 

požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, anebo prodloužit délku nechráněných 

únikových cest atd. Je důležité, aby systém nebyl závislý na lidském činiteli a aby požárně 

bezpečnostní systémy byly logicky a funkčně provázány. 

Základním systémem PBZ je EPS. Hlavním úkolem EPS je včas zjistit požár, vyhlásit 

poplach a aktivovat další protipožární prvky nebo systém např. rozšiřovat informace o požáru 

na určená místa, ovládat zařízení, která brání šíření požáru a usnadňují nebo provádějí 

protipožární zásah. 

Výškové budovy jsou vybavovány EPS za určených podmínek podle ČSN 730802, kde plní 

důležitou funkci např. aktivuje nouzové osvětlení, uzavírají požární uzávěry, aktivují větrání 

chráněných únikových cest, spouštějí vodní pomocná čerpadla, odstavují výtahy (pokud  

se nejedná o požární nebo evakuační) atd. [4, 6, 9] 

Dalším systémem je SHZ, který je určen k ochraně osob, technologií, prostorů a objektů. 

Spouští se autonomním spouštěcím mechanismem. Jeho předností je okamžitý hasební zásah 

již v raném stádiu požáru bez nutné přítomnosti člověka. 
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Je to velmi účinný systém, který je nutno instalovat do výškových objektů. Nejčastěji 

používané SHZ sprinklery mají 90% spolehlivost a se stejnou účinností dokážou lokalizovat 

 a případně likvidovat vznikající požáry. Proto jsou vhodné právě pro objekty, kde s výškou 

roste také obtížnost zdolávání požáru. 

Posledním důležitým PBZ je SOZ, který usměrňuje šíření kouře a tepla v objektu a tím 

vytváří optimální podmínky pro evakuaci, protipožární zásah a zároveň snižuje tepelné 

namáhání stavebních konstrukcí.  

V dříve postavených objektech není příliš rozšířené, ale u novostaveb se musí umísťovat tam 

kde je v objektech velký počet osob anebo tam kde jsou osoby se sníženou schopnosti pohybu 

a také v obtížně odvětratelných částech objektu nacházejících se nejčastěji podzemí [4, 6, 9]. 

 

6. Posuzovaná výšková budova 

6.1. Základní údaje  

Vlastník objektu : 

Magistrát hlavního města Prahy 

Adresa objektu : 

Bezová čp.1658, Praha 4 – Braník, PSČ 147 14 

Nájemce a provozovatel : 

Subterra a.s., IČ 453 09 612, zapsán v obchodním rejstříku 

 vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1383 

 Obr.12 posuzovaná budova  
 

6.2. Popis výškové budovy 

Výšková budova byla postavena v létech 1982 – 1985. Nachází se jihozápadně pod stykem 

ulic Bezová a Nad Malým mýtem. Vchod do budovy je situován z parkoviště před hlavním 

průčelím, které je orientováno jihozápadním směrem (k Jižní spojce kousek  

od Barrandovského mostu). Kolem budovy jsou pouze parkoviště, propojené asfaltovou 

silnicí, a zatravněné plochy. Jediným objektem v blízkém okolí je trafostanice o jednom 

nadzemním podlaží, stojící ve vzdálenosti cca 10 m severozápadním směrem od severního 

nároží budovy. Trafostanice slouží k provozu výškové budovy. 
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Obr. 13 Půdorysný náhled na budovu [30] 

Výšková budova slouží převážně k administrativním a souvisejícím činnostem. Budova má 

jedno podzemní a patnáct nadzemních podlaží, přičemž patnácté nadzemní podlaží tvoří 

pouze strojovna výtahů. Z hlediska požární ochrany má tedy budova jedno podzemní užitné 

podlaží a čtrnáct nadzemních užitných podlaží. Celková výška posuzovaného objektu 

 je 55,05 m. Požární výška objektu činí 44,65 m (výška podlahy posledního užitného 

nadzemního podlaží) viz. Tab. 1. 

 Nosné konstrukce objektu jsou provedeny z monolitického železobetonu a montovaného 

železobetonového skeletu. 

Půdorys budovy je zalomený a jeho největší půdorysná plocha je v 1. NP. Oproti 

podzemnímu i ostatním nadzemním podlažím je rozšířeno o jednopodlažní prostory po celém 

obvodě. Jednopodlažní prostory přistavěné k čelní jihozápadní a zadní severovýchodní části 

budovy jsou o 4 m širší nežli půdorys ostatních podlaží. Před budovou je široký asfaltový 

chodník a rozsáhlé parkoviště pro automobily. Podél zadní části budovy vede asfaltová 

vozovka. Prostory přistavěné k severozápadní části jsou využité pro zdravotnické zařízení 

ambulantního typu a u jihovýchodní části budovy jsou umístěné provozně technické prostory. 

První podzemní podlaží a zbývající nadzemní podlaží (2. NP až 13. NP) mají, ve srovnání 

s výše popsaným 1. NP, půdorys zmenšený o rozměry přístavků. Čtrnácté NP zaujímá 

polovinu půdorysu podlaží nižších a 15. NP tvoří pouze plocha schodišťového prostoru  

a strojovna výtahů. 

Podzemní podlaží a 1. NP slouží jako skladové a technické zázemí objektu. Druhé až třinácté 

nadzemní podlaží slouží výhradně administrativě a souvisejícím činnostem. Ve čtrnáctém 
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nadzemním podlaží je umístěna plynová kotelna, několik kanceláří a sociální zařízení.  

V patnáctém nadzemním podlaží je strojovna tří výtahů. 

Svisle budovou, za výtahovou šachtou, je umístěné schodiště procházející všemi podlažími 

budovy.  Schodiště je jedinou chráněnou únikovou cestou typu B s přirozeným větráním. 

Jednotlivá nadzemní užitná podlaží jsou od této chráněné únikové cesty oddělena 

kouřotěsnými požárními uzávěry a požárními předsíněmi před schodištěm s možností 

přímého odvětrání do vnějšího prostoru otevíratelným oknem. 

Od 1. PP do 14. NP prochází středem objektu společná výtahová šachta pro tři výtahy 

 a jednotlivé prostory pro výtah jsou vzájemně oddělené pletivem. Prostřední výtah má kabinu 

umožňující dopravu ležícího pacienta. Výtah vpravo, z pohledu čelem k výtahovým dveřím, 

je vybaven zařízením umožňujícím jeho kabině při výpadku proudu dojet do nejbližší stanice. 

Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím jsou z požárního hlediska zajištěny EPS. 

V budově se v pracovní době nachází cca 300 osob. 

 

Tab. 7  Výškové polohy jednotlivých podlaží 
Označení 
polohy 

jednotlivých 
podlaží 

Výšková poloha 
podlaží 

Světlá výška 
podlaží v m 

(hs) 

Požární výška 
objektu v m 

(h) 

Celková výška 
objektu v m 

(hc) 

1.PP*  -3,8 3,50 
1.NP  +/- 0,0 4,65 
2.NP*  5,05 3,00 
3.NP  8,35 3,00 
4.NP  12,05 3,00 
5.NP  15,35 3,00 
6.NP  18,25 3,00 
7.NP  21,55 3,00 
8.NP  24,85 3,00 
9.NP  28,15 3,00 
10.NP  31,45 3,00 
11.NP  34,75 3,00 
12.NP  38,05 3,00 
13.NP  41,35 2,90 
14.NP  44,65 4,00 
15.NP**  48,95 2,40 

44,65 55,05 

*     V tomto podlaží jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
**   V tomto podlaží je umístěna strojovna výtahu 
 

6.3. Provozované činnosti 

Vedle převažujících administrativních a souvisejících provozů jsou v budově také pomocné 

provozy, které jsou soustředěny hlavně do 1. PP a 1. NP. 
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6.3.1. Činnosti provozované v 1. PP 

- místnost č. 1 - archiv je určen ke skladování pevných hořlavých látek 

 - archivních spisů a tiskopisů, které jsou uložené v dřevěných regálech. Místnost je 

částečně rozdělená na menší prostory plechovými a dřevěnými příčkami, z nichž část 

pod stropem je tvořena pouze pletivem, takže tyto příčky nejsou požárně dělícími 

stěnami. Každý prostor má buď samostatný vchod dveřmi přímo z chodby, nebo je za 

dveřmi z chodby vytvořena předsíň se vstupy do dalších prostor. 

- místnost č. 2 - pod její podlahou jsou umístěné nádrže na odpadní vody z budovy, 

odváděné dále do kanalizace, 

- místnost č. 3 - sklad úklidu, 

- místnost č. 4 - používaná jako sklad nábytku, v celkovém množství převyšujícím 

1000kg. 

- místnost č. 5 - strojovna vzduchotechniky pro kuchyň v 1. NP, 

- místnost č. 6 - zde jsou skladovány pevné hořlavé látky – archivní spisy a tiskopisy 

uložené v kovových regálech, 

- místnost č. 7 - dlouhodobě není využívána, 

- místnost č. 8 - zde je uskladněno několik kusů nábytku a kryty z osvětlovacích těles se 

zářivkami, 

- místnost č. 9 - její část je užívána pracovníky údržby jako dílna k základním 

údržbářským pracím bez svařovací aparatury. 

Dále je naproti výtahu umístěna místnost se sociálním zařízením. Chodba k místnosti č. 6 a 4 

je osazená požárně odolnými dveřmi, takže je možné oddělit tuto část chodby. 

6.3.2. Činnosti provozované v 1. NP 

- vrátnice – v prostoru za pultem vrátnice je vstup do místnosti pro noční službu, kde je 

umístěna ústředna EPS, její náhradní zdroj elektrické energie a zařízení domácího 

rozhlasu, 

- vodárna - ve vodárně je umístěn hlavní uzávěr vody a zařízení na zvyšování tlaku 

vody do nástěnných hydrantů ve vyšších užitných podlažích, 

- rozvodna elektrické energie - zde je umístěn hlavní vypínač elektrické energie pro 

objekt, 

- stravovací zařízení - zde je bufet a jídelna se zázemím a sociálním zařízením, 

- dvě zasedací místnosti. 
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- místnost měření a regulace plynu - místnost sousedí s vodárnou, ale má vchod z vnější 

strany budovy a je zde umístěn hlavní uzávěr plynu. 

Z místnosti regulace plynu prochází samostatnou šachtou stoupací potrubí plynu 

 až do 14. NP, kde je ve zvláštní místnosti s vchodem z chodby před plynovou 

kotelnou, umístěn hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. 

- zdravotnické zařízení ambulantního typu - toto zařízení je umístěno v severozápadní 

části budovy se samostatným vchodem z venku a bez přístupu do hlavní části budovy. 

V čele vstupní haly proti vstupním dveřím se nachází schodiště – CHÚC  typu B s přirozeným 

větráním.  

6.3.3.  Činnosti provozované ve 2. NP 

- telefonní ústředna - vlevo od výtahů, na severovýchodní straně budovy, 

- kanceláře, 

- archiv - pronajat cizí firmě na základě nájemních smluv. 

Činnosti provozované v prostorách 2.NP nenaplňují s výjimkou provozovaného archivu, 

znaky uvedené v §4 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. V případě archivu se jedná  

o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. 

6.3.4. Činnosti ve 3. NP až 13. NP 

Slouží k provozování administrativních a souvisejících činností. 

6.3.5. Činnosti provozované ve 14. NP 

- plynová kotelna, 

- místnost s uzávěrem plynu ke kotelně, 

- kanceláře a sociální zařízení. 

Téměř polovina podlaží tvoří terasa – střecha 13. NP 

6.3.6. Činnosti provozované v 15. NP 

- strojovna výtahů. 

Podlaží zaujímá pouze plochu schodišťového prostoru a strojovny výtahu, která je umístěna 

nad společnou výtahovou šachtou všech tří výtahů, nad prostory WC a chodbou před výtahy 

14. NP. 

Ze schodiště se v 15. NP vychází na střechu a odtud vstupními dveřmi do strojovny výtahu. 

Strojovna výtahu je pouze dočasné pracoviště. 
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6.3.7. Závěr k provozovaným činnostem 

Na základě využívání jednotlivých místností byly určeny prostory s provozováním činností se 

zvýšeným nebezpečím dle §4, odstavce 2, zákona 133/1985 Sb., o požární ochranně, ve znění 

pozdějších předpisů: 

- dle písmena e) místnost č. 1 a č. 6 v 1. PP a archiv v 2. NP, 

- dle písmena a) místnost č. 4 v 1. PP. 

Orientační plány podlaží jsou v Příloze 1. 

 

7. Požární posouzení 

7.1. Konstruk ční systém 

Nosné konstrukce objektu v 1. PP jsou provedeny z monolitického železobetonu a v užitných 

nadzemních podlažích z montovaného železobetonového skeletu (pilíře, stěny a stropy 

nadzemních podlaží) a tedy z materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2. Opláštění do 

 2. NP je provedeno keramickými panely a zbytek budovy je omítnut. 

Některé požární stěny v 1. PP jsou z pálených zdících prvků o tloušťce 250 mm,  

v nadzemních podlažích jsou příčky ze siporexových desek oboustranně omítnutých. 

Tab. 8 konstrukce 1. PP a nadzemních podlaží 
požární odolnost 

  konstrukce 
dle normy skutečná 

  obvodové stěny 180 240 

  požární stěny 180 180 

  požární stropy 180 240 

  požární uzávěry 90 15 

 

Konstrukční systém nosných i dělících konstrukcí celé budovy lze hodnotit jako konstrukční 

systém z materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2 s konstrukcemi druhu DP1.  

7.2. Odstupové vzdálenosti 

Budova je obklopena pouze vozovkou, parkovišti a zatravněnými plochami. Severozápadním 

směrem od budovy ve vzdálenosti 10 m je umístěna trafostanice sloužící k provozu budovy. 

Vzdálenosti k jiným objektům jsou větší, než požaduje ČSN 730802. Z těchto důvodů jsou 

odstupové vzdálenosti vyhovující. 
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7.3. Požární úseky 

V souladu s ustanoveními ČSN 730802, jsou samostatnými požárními úseky administrativní 

budovy: 

7.3.1. Chráněná úniková cesta typu B – schodiště z 15. NP do 1. NP. 

Schodiště je jediná úniková cesta z mimoúrovňových prostor budovy s přirozeným větráním. 

Od jednotlivých pater je oddělena kouřotěsnými  požárními uzávěry a požární předsíní před 

schodištěm s možností přímého odvětrání do vnějšího prostoru otevíratelnými okny. Chráněná 

úniková cesta je vybavena nouzovým osvětlením s vestavěným akumulátorem  

a reproduktory domácího rozhlasu. 

7.3.2. Výtahová šachta 

Výtahová šachta je společná pro tři osobní výtahy. Vzhledem k tomu, že výtahy nemají 

zvláštní přívod elektrické energie, který by byl nezávislý na přívodu elektrické energie pro 

ostatní části budovy a také protože nemají oddělenou výtahovou šachtu zabraňující zakouření 

kabin v případě požáru, nesplňují podmínky příslušné normy a nelze žádný z nich použít jako 

evakuační výtah. 

7.3.3. Strojovna výtahů 

Strojovna výtahů je umístěná v 15. NP a přístupná z poslední podesty schodiště, přes střechu 

14. NP. 

7.3.4. 14. NP - Plynová kotelna. 

Plynová kotelna je samostatným PÚ a nachází se ve 14. NP s kancelářskými prostory. 
 

7.3.5. Prostory jednotlivých nadzemních podlaží od 2. NP po 14. NP 

Každé jednotlivé podlaží je samostatným PÚ mimo prostory zvlášť jmenované (ústředna, 

archiv).  

7.3.6. PÚ v 1. NP 

- čerpací stanice požární vody  

- ohlašovna požáru s ústřednou EPS  

- výdejna jídel s jídelnou  

- prostory ordinace lékaře (zdravotnické zařízení ambulantního typu) 

- vstupní hala a související chodby 
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7.3.7. PÚ v 1. PP 

- místnost č. 1 – archiv a sklad tiskopisů,  

- místnost č. 4 – sklad kancelářského nábytku, 

- místnost č. 6 – archiv a sklad kancelářského nábytku. 

7.4. Technická zařízení 

7.4.1. Provozní větrání 

Větrané prostory a místnosti: 

a) Místnost č. 7 v 1. PP může být v případě potřeby odvětrána pomocí vzduchotechniky. 

b) Výdejna jídel v 1. NP je odvětrána vzduchotechnickým zařízením se strojovnou  

v 1. PP. 

7.4.2. Elektroinstalace 

Objekt je zásobován elektrickou energií 

 z trafostanice, stojící cca 10 m severozápadně  

od budovy. 

Hlavní vypínač je umístěn v 1. NP, v rozvodně 

elektrické energie umístěné za vrátnicí. 

 

7.4.3. Výtahy Obr. 14 Trafostanice 

Tři osobní výtahy umístěné ve společné výtahové šachtě a se strojovnou v 15. NP.  

7.4.4. Vytápění 

Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která je umístěná ve 14. NP. Topení v prostorách 

administrativní budovy je teplovodní s konvekčními tělesy. 

7.4.5. Telefon 

Přívodní linky jsou dovedeny do ústředny ve 2. NP. Veškeré vnitřní linky domácího telefonu 

jsou ukončeny ve vrátnici V mimopracovní době je telefon obsluhován nočním vrátným 

(ostrahou). 

7.4.6. Elektrická zabezpečovací zařízení 

Objekt je zabezpečen v potřebném rozsahu.  
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7.4.7. Zařízení pro detekci a signalizaci technologických stavů 

Zařízení slouží k automatické regulaci, měření, k ovládání technologických zařízení kotelny 

 a k signalizaci jejich stavu. 

Provoz regulace je bez trvalé obsluhy. Bezporuchový provoz zařízení je kontrolován obsluhou 

technologického zařízení podle provozního řádu provozovatele administrativní budovy. 

7.4.8. Strojovna pro zvýšení tlaku vody v požárním potrubí 

Strojovna je umístěna v 1. NP v místnosti vodárny. Zařízení pro zvyšování tlaku vody 

v objektu ve strojovně má nezávislý přívod elektrické energie. 

7.4.9. Hlavní uzávěr vody 

Hlavní uzávěr vody je umístěn v 1. NP v místnosti vodárny, kde je umístěna i tlaková stanice 

a vodoměr. 

7.4.10. Hlavní uzávěr plynu 

a) Je umístěn v 1. NP v regulační stanici plynu (vstup zvenčí objektu).  

b) Dalším uzávěrem je zemní souprava v trávníku cca 15 m od vstupu do regulační 

stanice plynu, severním směrem. 

c) Hlavní uzávěr plynu pro nízkotlakou kotelnu je umístěn na přívodním potrubí  

v místnosti před kotelnou ve 14. NP. 

7.5. Požárně bezpečnostní zařízení 

7.5.1. Zařízení pro požární signalizaci 

EPS byla v posuzovaném objektu rekonstruována v r.1997. 

Nová EPS je zařízení firmy Menvier (Electronic Engineers) Ltd. z Anglie. 

Byla zde nainstalována čtyřsmyčková analogová ústředna MFAXA4. 

Na smyčkách je nainstalováno: 

- 349 ks analogových opticko-kouřových senzorů MAP 720, 

- 31 ks analogových tepelných senzorů MAP 730, 

- 35 ks adresovatelných tlačítkových hlásičů. 

Hlásiče mají optickou signalizaci (přerušované světlo), ústředna signalizuje opticky 

 i zvukovým signálem. EPS má vlastní nezávislý zdroj elektrické energie. 

7.5.2. Zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a řízení evakuace 

V objektu je nainstalován domácí rozhlas, jehož ústředna je umístěna v místnosti ostrahy,  

kde je rovněž ústředna EPS. 
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7.5.3. Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu 

Stabilní nebo polostabilní hasící zařízení nejsou v objektu nainstalované. 

7.5.4. Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla při požáru 

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla při požáru nejsou v objektu nainstalované. 

Jsou zde použity v souladu s ustanovením ČSN 730802 kouřotěsné dveře na vstupu  

do požárních předsíní mezi chodbou v jednotlivých podlažích a prostorem únikového 

schodiště. Požární předsíně lze odvětrat otevíravými okny.  

7.5.5. Zařízení pro únik osob při požáru 

a) Evakuační výtah: 

Objekt není vybaven evakuačním výtahem. Podle ČSN 730802 (3/2009) čl. 9.6.4 a), 

musí být evakuační výtah zřízen v objektech, kde v podlažích umístěných výše než  

45 m je více než 50 osob. V našem objektu je v 15.NP (48,95 m) pouze strojovna 

výtahů jako občasné pracoviště a ve 14. NP (44,64 m) je současně přítomných max. 11 

osob. Z toho vyplývá, že podle normy objekt nemusí být vybaven evakuačním 

výtahem. 

b) Nouzové osvětlení:  

Objekt je vybaven nouzovým osvětlením, s vestavěnými akumulátory, umístěným  

na chodbách všech podlaží a v prostoru chráněné únikové cesty (schodiště). 

7.5.6. Zásobování požární vodou 

a) Vnitřní: 

V budově je hydrantový rozvod vždy se dvěmi 

nástěnnými požárními hydranty C52 v podlaží. 

V případě nouze jsou čerpadla napájená ze 

záložního zdroje. 

V 1. NP v místnosti vodárny se nachází 

vodovodní tlaková stanice s posilovacími 

čerpadly požární vody a hlavním uzávěrem 

vody. Souběžně s hydrantovými rozvody  Obr. 15 Vnitřní požární potrubí 

prochází všemi podlažími budovy také a hasící přístroj 

nezavodněné požární potrubí (suchovod). Skříně s vyústky suchovodu jsou umístěny 

vždy vedle hydrantových skříní C52. 
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Napouštěcí vyústek suchovodu je ve skříni umístěné z vnějšku na fasádě 1. NP  

u vchodu do plynové regulační stanice a je opatřen spojkou B75.  

b) Vnější: 

Podzemní hydrant JS 150 je umístěn cca 25 m od fasády objektu přes ulici Bezovou, 

u mostu přes Kunratický potok. 

1. Zařízení pro omezení šíření požáru: 

Zařízení pro omezení šíření požáru v administrativní budově představují dveře 

 se zaručenou požární odolností, kouřotěsné, instalované ve 2. až 14. NP mezi 

chodbou v daném podlaží a předsíní před únikovým schodištěm a dveře bránící šíření 

požáru nainstalované mezi předsíní a únikovým schodištěm ve všech uvedených 

podlažích. 

2. Náhradní zdroje: 

a) K zajištění nouzového osvětlení v případě výpadku nebo vypnutí elektrického proudu 

z důvodu požáru, havárie nebo jiné mimořádné události slouží nouzové osvětlení 

s vestavěným akumulátorem. 

b) K zajištění nepřetržité EPS slouží její vnitřní záložní 

zdroj. 

c) K zajištění provozu čerpadel v případě povodní 

 je vedle budovy u severozápadního rohu záložní 

zdroj elektro.  

 Obr. 16 Záložní zdroj elektro 
 

8. Návrh na opatření 

Na základě konfrontace současně platné ČSN a právních předpisů s aktuálním stavem požárně 

bezpečnostních prvků v administrativní budově v Praze 4 – Braníku jsou navržena opatření 

v časovém horizontu provedení rozděleném, dle technické a finanční náročnosti na provedení, 

 na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. 

8.1. Navržená opatření v krátkodobém horizontu 

a) Obnovit protipožární ucpávky rozvodu potrubí, které byly narušené při opravách 

potrubí mezi 1. PP a 1. NP. 
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b) Seřídit samozavírače na požárních uzávěrech mezi požárními předsíněmi a CHÚC  

a následně seřizovat při změnách teplot více než 5 °C, nebo ztrátě funkčnosti. 

c)  Trvale uvolnit prostor před vstupem do objektu pro zásah jednotek HZS. 

d) Označit vstupy do výtahů informací, že v případě požáru nelze výtah používat  

k evakuaci osob. 

e) Ve všech NP označit jednotlivé jističe v elektrických rozvaděčích. 

f) Vypracovat dokumentaci zdolávání požáru, protože se jedná o objekt s provozováním 

činností s vysokým požárním nebezpečím dle §4 zákona 133/1985 Sb. o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Provádět cvičné požární poplachy v souladu s podmínkami právních předpisů. 

8.2. Navržená opatření ve střednědobém horizontu 

a) Vyměnit dvoukřídlé dveře oddělující 1. PP od CHÚC (schodiště) za požární uzávěr  

se samozavíračem (EI 60 DP1 CS). 

b) Vyměnit dveře v 2. NP spojující archív s požární předsíní za požární uzávěr  

(EI 30 DP3 CS). 

c) Zajistit dálkové ovládání otevíracího mechanizmu okna ve 14. NP z několika míst 

podle ČSN, aby mohlo být v případě nutnosti zajištěno přirozené větrání CHÚC. 

8.3. Navržená opatření v dlouhodobém horizontu 

a) Zrekonstruovat CHÚC typu B s přetlakovou ventilací.  

Vybavit CHÚC (schodiště) přetlakovou ventilací z důvodu rychlejší výměny vzduchu 

a to i přesto, že výška objektu je těsně pod hranicí danou normou. Výška h 

popisovaného výškového objektu od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze 

posledního užitného nadzemního podlaží je 44,65 m (strojovna výtahu se nepovažuje  

za užitné podlaží). 

b) Rekonstrukce výtahové šachty a instalace požárního výtahu.  

Vybavit objekt požárním výtahem pro rychlejší zásah požárních jednotek vedený 

vnitřními zásahovými cestami, přestože i zde platí, že objekt je pod hranicí stanovenou 

normou tj.45 m  

c)  Umožnit a zabezpečit dle čl. 8.15.7. ČSN 730802 únik osob na střechu objektu.  

 

Všechny body a), b), c) jsou z hlediska normy nevymahatelné, ale jedná se o pouhých  

350 mm, které je dělí od nutnosti jejich realizace.  
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9. Závěr 

Statistické údaje ukazují, že počet požárů a s tím související výše škod se příliš nemění a to 

 i přes to, že se zvyšují nároky na požárně bezpečnostní opatření. Vychází to z faktu, že v ČR 

je hodně výškových budov vystavěných v letech, kdy platily dnes již naprosto nevyhovující 

předpisy. Statistiky by nám mohly ukázat srovnání požárních událostí mezi budovami 

postavenými dříve podle dnes již nevyhovujících norem a budovami vystavěnými po roce 

1977 podle účinnější ČSN 730802. Získali bychom tak, zajímavé podklady pro zpřísnění 

příslušných norem a vyvinout tak, větší tlak na majitele a provozovatele výškových budov, 

které neodpovídají současným normám, aby tyto skutečnosti neignorovali a investovali  

do účinnějšího požárního zajištění. Stejný nátlak, ne-li účinnější, by mohl být ze strany 

pojišťoven. Tyto data v systému SSU Operačním a informačním středisku GŘ HZS ČR 

neshromaždují.  

Starší výškové objekty, jak již bylo výše uvedeno, neodpovídají současným normám  

a problém je, že majitelům nebo provozovatelům těchto objektů nelze nařídit modernizaci 

Mají pouze za povinnost stávající požárně bezpečnostní zařízení udržovat ve funkčním stavu. 

Nové objekty se dnes již nestavějí jako podle šablony, ale co budova, to architektonický 

originál - výškou, použitými materiály, vnějším i vnitřním členěním. Originální by tedy mělo 

být i řešení konstrukčních a technických prvků PO šité přímo na míru daného projektu.  

Je namístě posuzovat každou takovou stavbu z individuálního hlediska s využitím moderní 

simulační techniky a praktických znalostí odborníků. Nelze se automaticky řídit pouze 

příslušnou normou, která nemůže postihnout veškeré odlišnosti a specifika jednotlivých 

projektů. 

U posuzované výškové administrativní budovy v Praze 4 – Braník, jak vyplývá  

z dokumentace a osobní kontroly, byla dodržena norma platná v době posouzení požárního 

nebezpečí v roce 2003. 

 Doporučená opatření, tak jak jsou uvedená v bodě 9. této bakalářské práce, mají být pro 

správce objektu manuálem pro posouzení rozsahu modernizace a rekonstrukce objektu 

 a zároveň podnětem k zamyšlení se nad organizačními změnami pro účinnější požární 

bezpečnost stavby a záchranu lidských životů při mimořádných událostech. Opatření v čl. 9.3. 

norma ČSN 730802 nestanovuje, ale jedná se o důležité bezpečnostní prvky, které v případě 

požáru mohou zabránit ztrátám na lidských životech. Bezpečnost lidí by měla být na prvním 

místě, před nemístnými úspornými opatřeními na úkor těch bezpečnostních. 



- 37 - 
 

Problematika požární ochrany výškových budov je téma, které lze v návazných pracích dále 

podrobněji rozpracovat. Považuji za důležité se zabývat touto problematikou, zapracovávat 

nové poznatky vycházející z moderních vědeckých výzkumů a rozborů příčin, průběhu  

a následků požárů v obdobných typech staveb. 

 
Cíl bakalářské práce, kterým bylo posouzení ochranných prvků požární bezpečnosti 

u výškového objektu postaveného dle norem platných v osmdesátých letech minulého století 

v porovnání se současnými předpisy a návrh opatření, na zvýšení bezpečnosti budovy 

rozděleny dle časové náročnosti na provedení, byl splněn. 
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Příloha 1 

Orientační plán 1. PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 směry úniku 

  H  vnitřní hydrantový systém (nástěnný)  

 

 

1 – archiv 6 – archiv 

2 – nádrže na odpadní jímky 7 – nevyužívaná místnost 

3 – sklad úklidu 8 – sklad údržby 

4 – sklad nábytku 9 – dílna pracovníku údržby 

5 – strojovna vzduchotechniky 
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Orientační plán 1. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 směry úniku  východ z budovy  

  H  vnitřní hydrantový systém (nástěnný) HUP hlavní uzávěr plynu 

  G  záložní zdroj elektro  HUV hlavní uzávěr vody 

 

 

1 – zdravotnické zařízení ambulantního typu 7 – rozvodna elektrické energie 

2 – kancelář - psycholog 8 – vodárna 

3 – kancelář 9 – zasedací místnost 

4 – sklad úklidu 10 – zasedací místnost 

5 – vrátnice – ohlašovna požáru 11 – stravovací zařízení 

6 – ovládání záložního zdroje elektrické energie   

a domácího rozhlasu 
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Orientační plán 2. – 13. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 směry úniku 

  H  vnitřní hydrantový systém (nástěnný)  

 

 

1 – v 2.NP archiv (požární uzávěr archivu ústí do požární předsíně) 

2 – v 2.NP telefonní ústředna 
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Orientační plán 14. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 směry úniku 

  H  vnitřní hydrantový systém (nástěnný)  

 

 

1 – plynová kotelna  
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Orientační plán 15. NP 

1

 

 

1 – strojovna výtahu  
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Příloha 2 

 

Tab. 9 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků [9] 
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Příloha 3 

 

Tab. 10 Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh [9] 

 

Pokračování strana 2 Příloha 3 
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Příloha 4 

 

 

 

Tab. 11 Stanovení typu chráněné únikové cesty [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


