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1. Úvod 

     Tato práce se zabývá posouzením a díl�ím rozborem problematiky výstavby výškových 

budov nad šedesát metr� z hlediska požární bezpe�nosti. Na základ� výzkumu, studia 

národních p�edpis� a pro vlastní vyhodnocení byly pro práci vytý�eny následující cíle :  

- posouzení platných p�edpis� v �eské republice 

- rámcové posouzení technických a právních p�edpis� z hlediska požární ochrany ve 

Spojených státech amerických, v Ruské federaci a ve vybraných zemí v Evrop�   

- vyhodnocení „vhodnosti – dostate�nosti“ normativních požadavk� v �eské republice  

- vlastní návrh úprav p�edpis� pro tyto objekty 

     Historicky lze po�átek novodobého vývoje t�chto technických normativních p�edpis�

v �eskoslovenské socialistické republice hledat v osmdesátých letech dvacátého století. 

Celá koncepce požární bezpe�nosti a tudíž i základní �ady norem pro požární bezpe�nost 

staveb vícemén� vycházela z existujícího kodexu norem Spojených stát� amerických, tedy z 

jejich NFPA p�edpis�. Až do roku 1980 byly ovšem v naší republice vyvíjeny silné politické 

tlaky pro p�ijímání  tzv. ruských model�, takže americká koncepce oficiáln� použita nebyla. 

S ur�itým nadhledem lze ale  �íci,  že i tehdejší ruský model vycházel – alespo� �áste�n� – 

též z p�edpis� USA. 

     Téma mojí bakalá�ské práce jsem si vybral vzhledem k mé dlouholeté praxi na odd�lení 

zvláštních staveb Hasi�ského záchranného sboru hlavního m�sta Prahy, kde mi za 

uplynulých deset let doslova prošlo rukama n�kolik desítek projektových dokumentací na 

výškové objekty. Jednotliví projektanti ovšem v podstat� nev�d�li, jak tyto objekty 

navrhovat, respektive jak jejich koncepci upravit s p�ihlédnutím k jejich výšce. �eské 

p�edpisy totiž tuto problematiku �eší pouze zásadami stanovenými v �SN 73 0802 a 

podrobn�jší požadavky na tyto z hlediska požární bezpe�nosti výjime�né objekty nejsou 

stanoveny, respektive dále ji nerozlišují.  

V záv�re�né �ásti této práce bych cht�l poukázat na n�kolik problém� a nejasností p�i 

projektování výškových budov v rámci požární bezpe�nosti staveb, v�etn� naprosté absence 

jakýchkoliv standard� nebo doporu�ení p�i samotné výstavb�.  

Nakonec tedy vyhodnotím skute�ný stav a s p�ihlédnutím k p�edpis�m ve vybraných 

�ástech sv�ta navrhnu základní p�ehled o možném zp�sobu ošet�ení této problematiky 

v technickém anebo právním p�edpise v �eské republice.  



4 

2. Rešerše 

Problematika výstavby výškových objekt� byla obsahem n�kolika záv�re�ných prací 

student� VŠB, nikdy však nebyly porovnávány stavy v jednotlivých státech ani nebyl �ešen 

požadavek nového technického �i právního p�edpisu.  

HOLANCOVÁ, K.: Výškové budovy a jejich specifika z hlediska požární bezpe�nosti. 

Ostrava, Diplomová práce VŠB-TUO, FBI, 2008 

Diplomová práce se p�edevším zabývá evakuací osob pomocí nových systém�, dále 

podrobn�ji �eší provoz evakua�ních výtah�. V �ásti práce je popisováno úskalí  

protipožárního zásahu.  

REICHEL, V.: Požární bezpe�nost staveb – Výškové budovy; MV �editelství HZS �R, 

1995 p�íloha �asopisu HO�Í 11/95, 1995 

Publikace popisuje požár hotelu Olympic s posouzením tehdy platných p�edpis�. Dále 

v podstat� �eší pouze  normové požadavky, aplikovatelné na výškové objekty, 

s doporu�ením postupovat u t�chto objekt� formou podrobn�jších analýz.  

POSPÍŠIL, M.: Podmínky evakuace z objekt� s vysokou koncentrací osob. Ostrava: VŠB -

Technická universita Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství, 2009. 

Tato práce se zabývá rozborem podmínek evakuace osob. Zam��ena je p�edevším na 

výškové budovy a objekty ur�ené pro shromaž	ování velkého po�tu osob, ale v mnoha 

�ástech se dotýká obecných princip� a faktor� ovliv�ujících evakuaci osob.  
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3. Zhodnocení možností �ešení v technických p�edpisech požární 

bezpe�nosti staveb v �eské republice vzhledem k jedine�nosti 

každé stavby  

3.1 Definice, charakteristika a specifikace výškových budov 

     Z hlediska platné �eské legislativy, technických norem a p�edpis� co je vlastn� hranice, 

charakterizující objekt jako „výškovou budovu“ uvádím následující.  

V kodexu �eských norem �ady 73 08… a norem souvisejících jsou od konce 70-tých let až 

do sou�asnosti definované specifické požadavky na provedení staveb, stavební konstrukce, 

únikové cesty, vybavení požárn� bezpe�nostními za�ízeními vždy vztažené k požární výšce 

objektu. Za základní a rozhodující je považována hranice 12 metr�, kdy jsou stanoveny 

podmínky pro protipožární zásah. Dalšími pomyslnými hranicemi jsou pak 22, 5 m, 30 m, 

45 m a 60 m, ze kterých vyplývají požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, na 

stavební provedení budov obecn�, požadavky na provedení únikových cest a na vybavení 

požárn� bezpe�nostním za�ízením. Výšková budova je tedy definovaná výškou nad 23 m.  

Tato hodnota vychází z dosažitelnosti výškové techniky hasi�ských záchranných sbor�  

 p�i protipožárním zásahu. 

  

     V celém kodexu norem požární 

bezpe�nosti je pojem výška uvažován pojem 

požární výška, což je výška objektu od 

podlahy prvního nadzemního podlaží 

k podlaze posledního nadzemního podlaží.     

Z hlediska stavebního zákona [29] a jeho 

provád�cích p�edpis� není pojem výškové 

budovy v�bec definován, i když je výškové 

uspo�ádání objektu jedním z podstatných 

faktor�, které ovliv�ují stavební provedení 

budovy.  

      Obrázek �. 1 – ilustra�ní foto :  

        City of Capitals, Moskva  
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Tabulka �. 1 : P�ehled nejvyšších budov Sv�ta, stav k 1. 3. 2011, dle [31].

   Celková 

výška  

Podlaží  Dokon�ení  

1. BURJ KHALIFA Dubai, Spojené 

arabské emiráty 

828 m 163  2010 

2. TAIPEI 101 Taipei, Taiwan 508 m 101   2004 

3. SHANGHAI WORLD 

FINANCIAL CENTER 

Shanghai, �ína 492 m 101  2008 

4. INTERNATIONAL 

COMMERCE CENTER 

Hong Kong, �ína 484 m 108  2010 

5. PETRONAS TOWERS Kuala Lumpur, 

Malaysie 

452 m 88  1998 

       

    Pojem výšková budova ( ekvivalent pojmu     

    HIGH RISE ) je deklarován v �SN EN 1775  

    [11]. Je to každý objekt, který má výšku od  

     povrchu p�ilehlého terénu k podlaze nejvyššího  

    užitného podlaží – tedy podlaží, ve kterém je  

    obytná místnost nebo stálé pracovní místo –  

     více než 50 metr� ( platí pro obytné objekty ),  

     respektive více než 30 metr� pro ostatní ú�ely  

     užívání stavby.   

    

     Obrázek �. 2 – ilustra�ní foto :          

           Sapphire of Istanbul 
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Tabulka �. 2 : P�ehled nejvyšších budov Evropy ( stav k 1. 3. 2011 ) dle [31].

  Celková výška Podlaží Dokon�ení

CITY OF CAPITALS Moskva, RSFR 301, 6 m 76 2010 

NABEREZHNAYA 

TOWER C 

Moskva, RSFR 268, 4 m 59 2007 

TRIUMPH PALACE Moskva, RSFR 264 m 57 2005 

SAPPHIRE OF 

ISTANBUL 

Istanbul, Turecko 261 m 54 2009 

COMMERZBANK 

TOWER 

Frankfurt, N�mecko 258 m 56 1997 

     Trendem ve zbytku Evropy je však od extrémn� vysokých budov upoušt�t. Limity 

z�stávají zhruba na sou�asných výškách, tedy p�ibližn� do 250 metr�. Nap�íklad ve 

špan�lském Madridu byla v lo�ském roce dokon�ena �tve�ice mrakodrap� Cuatro Torres 

Business Area. Nejnižší budova má 223 metr�, nejvyšší 250 metr�. Nejvyšší budova 

v Evrop� je pak v Moskv� - City of Capitals, Moskva [Obr. 1]. 

Z celosv�tového pohledu je však v sou�asnosti centrem nejvyšších staveb Sv�ta Asie.  

Jak p�esn� vysoké budou stavby, není ješt� zcela jasné. Výška bude limitována jednak 

úrovní stavebních technologií, a také poptávkou po prostorech v ní [18].  

Kolébkou výškových budov jsou ovšem Spojené státy americké. Historicky se zde ceny 

pozemk� vyšplhaly na takové sumy, že se ekonomicky p�estalo vyplácet stav�t plošn�

náro�né nízkopodlažní budovy, což  odstartovalo stavbu prvních výškových budov. 

Klasická cihlová stavba však m�že mít zhruba osm �i dev�t poschodí. Zdi nejnižších 

podlaží by tedy musely být silné skoro jeden a p�l metru. Další problém byl, jak se dostat do 

vyšších podlaží. [18].  

Aby se tedy mohlo za�ít stav�t výš, musely se posunout „technické limity“. Jedním z nich 

byl vynález výtahu. Dalším pak objevení oceli coby konstruk�ního materiálu. Ocel je totiž 

lehká, dá se jednoduše tvarovat, transformovat. Na ocelový skelet se d�íve napojoval 

vyzdívaný pláš� a p�í�ky. První „mrakodrap“, který byl postavený touto technologií, byl v 

americkém Chicagu. Home Insurance Building, dokon�ený v roce 1885 Objekt m�l deset 

podlaží a byl vysoký 42 metr�. M�l ocelovou konstrukci a fasádu z cihel. 

S tím, jak se zvyšovaly požadavky na výšku, za�ínal být problém s požární odolností. U 

ocelových konstrukcí je výhodou jejich vysoká únosnost, která ovšem rapidn� klesá se 
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zvyšující se teplotou. Nechrán�né ocelové konstrukce vystavené ú�ink�m požáru tudíž po 

velice krátké dob� tyto schopnosti ztrácí, po ur�ité dob� neunesou ani zatížení zp�sobené 

vlastní vahou a hroutí se. 

Odolnost konstrukce se tedy �eší nej�ast�ji obetonováním, obezd�ním, v poslední dob�

obklady z neho�lavých materiál�, které zvyšují požární odolnost konstrukce jako celku. 

V minulosti se místo obložení za�aly používat protipožární nát�ry �i nást�iky. Hodn� se 

používá také železobeton nebo monolitické betony v kombinaci s ocelovými nosnými 

prvky.  

     Nemén� d�ležitá je z tohoto pohledu také vertikální doprava, tedy výtahy. Ve výškových 

budovách musí být rozd�lené do sekcí. To znamená, že n�které výtahy jezdí až do 

nejvyššího podlaží, u n�kterých se musí p�estupovat. Ani p�i sebelepším �ešení výtah� však 

nesmí chyb�t chrán�né únikové cesty. 

I p�es veškerá výše uvedená specifika a problémy se staví stále výš. Dob�e vy�ešené musí 

být i založení stavby, kdy u mrakodrap� se p�edpokládá obrovské zatížení na minimální 

ploše v základové spá�e.  

     Ve výšce budovy spo�ívá pak také jedine�nost podmínek pro evakuaci osob. V nižších 

budovách lze uvažovat s celkovou (sou�asnou) evakuaci, která probíhá v �ádech n�kolika 

minut. U vyšších budov je nutné uvažovat s �ízenou evakuací trvající i desítky minut. 

Základní prost�edky pro evakuaci osob z výškových budov jsou zejména nechrán�né 

únikové cesty, vedoucí do chrán�ných únikových cest, vybavených nucenou vým�nou 

vzduchu. Evakua�ní výtahy jsou užívány pro bezpe�nou p�epravu osob se sníženou 

schopností pohybu, osob neschopných samostatného pohybu, zran�ných osob, apod.  [18].  

3.2 �eská republika – sou�asnost a blízká budoucnost 

Tabulka �. 3 :  P�ehled nejvyšších budov �eské republiky  ( stav k 1. 3. 2011 ) dle [31].  

   Celková 

výška 

Podlaží Dokon�ení 

1. CITY TOWER ( bývalý Rozhlas ) Praha 109 m 27 1986/2010

2. CITY EMPIRIA ( býv. Motokov ) Praha 104 m 27 1977 

3. CROWNE PLAZA ( býv. Internacional )  Praha  88 m 15 1956 

4. SHD –KOMES Most 86 m 23 1984 

5. CORINTHIA TOWERS  Praha  84 m 24 1988 
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   V p�ehledu není uvedena Pražská Žižkovská v�ž, vzhledem k jejímu specifickému využití. 

V sou�asné dob� je ve fázi budování stavební jámy pražský objekt City Epoque, který má 

projektovanou požární výšku 101 metr� a po dokon�ení má být druhou nejvyšší budovou 

�eské republiky.  

V b�eznu 2011 byla schválena dokumentace pro územní �ízení pro objekt Litochlebský park, 

kde se jedná o administrativní objekt s výškou 95 metr�.  

P�ed dokon�ením je dvojice bytových objekt� o výšce 60 metr� v Praze 5.  

Z hlediska existujících komplexních studií, �i zpracovaných projektových dokumentací pro 

územní �ízení jsou jen v Praze zvažovány stavby t�chto objekt� :  

- dvojice bytových objekt� Výhledy Pankrác s požární výškou 88 metr�

- bytový a hotelový objekt na Pankráci v celkovou výškou 140 metr�

- Komplex výškových objekt� City Towers Hloub�tín s celkovou výškou 118 metr�

- Centrum Nové Háje s celkovou výškou 119 m

Další výškové objekty ve fázi dokumentací pro stavební povolení jsou projektovány 

v Ostrav�, nap�íklad Administrativní objekt CT Park 90 m na Nám�stí Republiky a 

Administrativní objekt Jind�ich Plaza  s výškou 102 m. V Brn� je ve fázi studie nap�íklad 

objekt Palác Heršpická s výškou 105 m.   

Je tedy opravdu jen otázkou �asu, kdy se nejeden z výše uvedených objekt� za�ne skute�n�

realizovat.  

3.3 Vývoj kodexu norem pro požární bezpe�nost staveb 

V �eské, respektive v �eskoslovenské socialistické republice byla v minulosti celá 

problematika �ešena dle v té dob� platné �SN pro výstavbu pr�myslových závod� a sídliš�

[1]. Dle této normy byl v roce 1965 vyprojektován a následn� postaven i pražský hotel 

Olympic. V tomto objektu s celkovou výškou 66 metr� nebyly nap�íklad v�bec uplatn�ny 

požární zdi, i když dle �l. 37[1] se toto p�ipoušt�lo. Tedy následn� nebyly instalovány ani 

požární uzáv�ry otvor� v t�chto zdech. P�i správném navržení dvou nezávislých schodiš�

bylo ovšem schodišt� pro personál napojeno v rozporu s normou [1] p�ímo na nákladní 

výtahy, schodišt� pro hosty nevyhovovalo p�edevším umíst�ním d�evot�ískových desek. Ve 

vodorovných chodbách byly pod d�evot�ískovými podhledy vedeny instalace, na podlahách 

byl polyamidový koberec.  
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Z hlediska normy [1] musel být tento objekt vzhledem k po�tu podlaží, délce budovy a 

dovolenou zastav�nou plochou �ešen v 1. stupni bezpe�nosti proti ohni, tj. se zvýšenými 

požadavky na konstrukce, následn� ovšem nebylo dodrženo n�kolik požadavk� normy[1],  

uplat�ovaných obecn� na všechny objekty.    

Je pot�eba pochopit, že sou�asný NFPA p�edpis [15], platný ve Spojených státech 

amerických, který má více jak 1.000 stran a existuje již 55 let, náš nestor požární 

bezpe�nosti, Ing. Vladimír Reichel, DrSc., po roce 1972 použil jako podklad pro vytvo�ení 

�eského kodexu požární bezpe�nosti staveb. Tím, a�koliv se nám to asi nezdá, vyzdvihl 

tehdejší �eskoslovensko z pralesa požární bezpe�nosti staveb mezi zem� se špi�kovou 

úrovní norem v oboru požární bezpe�nosti staveb, kde se ani v sou�asnosti nemáme díky 

n�mu za co styd�t.    

3.4 Sou�asn� platné technické, normativní a právní p�edpisy 

V sou�asné dob� �eší problematiku pouze následující ustanovení v normativních a právních 

p�edpisech. Dále uvádím základní zásady.   

3.4.1 �SN 73 0802 [3] 

     Dle �l 8.15.7 [3] se u stavebních objekt�, kde v požárních úsecích ve výškové poloze hp

> 45 metr� jsou osoby, doporu�uje umožnit jejich únik i na plochou st�echu. Pro tyto 

p�ípady musí být zajišt�n p�ístup osob na st�echu po chrán�né únikové cest� a vymezená 

plocha pro soust�ed�ní osob zajišt�na tak, aby osoby nemohly být ohroženy hustotou 

tepelného toku �i zplodinami ho�ení ( nap�. pomocí stínicích st�n, požárním uzav�ením 

otvor� v úrovni st�echy), ší�ícím se požárem po st�ešním plášti. Stabilita ( resp. požární 

odolnost) takto využité ploché st�echy musí být zajišt�na po dobu nejmén� 60 minut ( REI 

60DP1 ), není-li podle 8.7.1[3] požadována vyšší požární odolnost. Tedy pro budovy mající 

více než 20 užitných nadzemních podlaží je to odolnost 120 minut.  

Dle �l. 9.1.1.1 [3]: U výškových budov (p�es 20 nadzemních podlaží) s v�tším po�tem 

evakuovaných osob (nap�. p�es 500 osob) je nezbytné zajistit minimáln� jeden nebo více 

bezpe�ných a samostatn� požárn� odv�traných prostor� pro osoby evakuované z horní �ásti 

objektu bez ohledu na ložisko požáru; z t�chto prostor� musí být zajišt�na postupná 

evakuace chrán�nou únikovou cestou (cestami) nejmén� po dobu 60 minut, v�etn� být 

druhu DP1 s požární odolností alespo� 120 minut a vstupní požárn� odv�tranou p�edsíní  

( odd�lenou požárními uzáv�ry) do chrán�né únikové cesty.  
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Dle �l. 9.3.2 [3] Chrán�né únikové cesty musí mít p�i výšce objektu h ≥ 45 m nejmén� IV. 

stupe� požární bezpe�nosti. 

Dovolený typ chrán�né únikové cesty v nadzemních podlažích p�i výšce objektu h

nad 45,0 m dle Tabulky 16 [3]:  

Jedna úniková cesta musí být typu CHÚC C. To je z hlediska normy [3] nejvyšší stupe�

ochrany, jedná se o schodišt� se stavebn� odd�lenou p�edsíní.  

Další úniková cesta musí být typu CHÚC B, což je úniková cesta i bez p�edsín�.  

Z kteréhokoliv místa posuzovaného objektu však musí být možnost úniku k ob�ma  

chrán�ným únikovým cestám a tyto cesty musí mít um�lé v�trání.  

Dle �l. 12.5.5 [3] musí být všechny objekty vyšší než 45 metr� vybaveny požárním 

výtahem, který m�že být p�i daných rozm�rech kabiny považován za evakua�ní.  

3.4.2 �SN 73 0833 [8] :   

     Dle �l. 5.2.3[8]  musí mít budovy skupiny OB 2 – tedy bytové domy, které mají více než 

20 užitných nadzemních podlaží,  nosné konstrukce zajiš�ující stabilitu objektu nebo jeho 

�ásti s požární odolností 120 minut; je-li v t�chto budovách instalováno sprinklerové stabilní 

hasicí za�ízení SHZ nebo DHZ podle �SN 73 0810 [8], posta�uje požární odolnost t�chto 

konstrukcí 90 minut. 

Dle �l. 5.3.4.1 [8]  musí být chrán�né únikové cesty typu B, které jsou v budovách s požární 

výškou h 
 30 m a všechny chrán�né únikové cesty typu C být  p�etlakov� v�trány v�etn�

p�edsíní a to tak, aby p�i uzav�ených dve�í chrán�né únikové cesty byl p�etlak 50 Pa a 

v p�ípad� sou�innosti sprinklerového stabilního hasicího za�ízení SHZ nebo DHZ  

v obytných bu�kách byl p�etlak nejmén� 25 Pa; p�etlak nesmí p�esáhnout 100 Pa.  

Dle �l. 5.3.4.2 [8]  musí požární p�edsín� chrán�ných únikových cest typu B nebo C podle 

5.3.4.1 [8]  mít p�dorysnou plochu nejmén� 5,0 m2 a nejmenší rozm�r 1,5 m užívá-li 

p�edsí� nejvýše 12 obytných bun�k v podlaží, nebo 10,0 m2 s nejmenším rozm�rem 2,4 m, 

jedná-li se o více než 12 obytných bun�k v podlaží.  

Dle �l. 5.3.5 [8]  musí být budovy s požární výškou h > 30,0 m vybaveny nejmén� jedním 

evakua�ním výtahem provedeným podle 9.6.5 �SN 73 0802 [1]. 

P�i posuzování objekt� pro ubytování, tedy objekt� OB 4, musí být k dispozici alespo� dv�

únikové cesty v p�ípadech, kdy je objekt vyšší než 45 metr� a má více než 150 unikajících 

osob.  
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Dle �l. 7.3.3 [8] se nechrán�né únikové cesty delší než 30 m a jakékoliv délky v budovách 

OB4 s obytnými bu�kami (pokoji) nad úrovní 45 m doporu�uje zajistit nuceným odv�tráním 

podle 9.4.2b) �SN 73 0802 [8]. 

Dle �l. 7.3.4 [8] se v budovách skupiny OB4 musí podrobn� posoudit podmínky evakuace 

v�etn� doby evakuace podle 9.12.2 �SN 73 0802 [8] , jestliže budova má požární výšku h > 

30 m, nebo pokud v této budov� je ubytováno více než 150 osob. 

Dle �l. 7.3.6 [8]  musí mít veškeré budovy pro ubytování, které mají více než 3 nadzemní 

podlaží evakua�ní výtahy – není zde ovšem �ešeno kolik, kde, jakého provedení. 

3.4.3 �SN 73 0831 [7] :   

Dle �l. 4.4[7]  se stanovují kritéria pro shromaž	ovací prostory ve výškovém pásmu VP 3, 

kde VP 3 zahrnuje prostory v nadzemních podlažích výšky p�es 30 metr�. Tedy každý 

prostor v této výškové úrovni ( nap�íklad restaurace, spole�enský �i kongresový sál, 

vyhlídková terasa ) ur�ený pro 100 a více osob je shromaž	ovacím prostorem.  

3.4.4 Zákon o požární ochran� [28] 

Dle odst. 3, § 4 zákona  [28] se �eší za�azení objektu z hlediska užívání. V budovách o 

patnácti a více nadzemních podlažích nebo o výšce v�tší než 45 metr� jsou provozované 

�innosti v objektu za�len�ny do kategorie �inností s vysokým požárním nebezpe�ím. Dle § 

6 [28] platí pro takový objekt povinnost zpracovat Posouzení požárního nebezpe�í.   

3.4.5 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb [26] 

Dle § 9, odst. 3 [26] se �eší nutnost umíst�ní kotelny v objektech nad 45 metr� v nejvyšším 

míst� a s rozvody plynu vedenými vn� obvodové st�ny objektu.  

Dle § 14, odst. 2 [26] se stanovuje nutnost vybavení stavby požárn� bezpe�nostními 

za�ízeními v p�ípad�, že to vyplyne z expertizního posudku.  

P�íloha 3 [26] stanovuje povinnost pro budovy vyšší než 60 metr� umístit požární nádrž 

v posledním nadzemním podlaží, nebo na st�eše objektu.  

V ustanovení § 17 [26] jsou požadavky na další vybavení, vícemén� totožné s technickými 

p�edpisy. 

§ 20 [26] �eší stavby vyhlídkových v�ží s ohledem na použitý konstruk�ní systém.  
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V § 29 [26]je uvedeno, že p�i realizaci stavby musí být spln�ny požadavky [26], a to 

v rozsahu nezbytném pro zajišt�ní její požární bezpe�nosti.    

Dále se p�edpis [26] odvolává pouze na p�íslušné technické p�edpisy.  

4. Aplikace inženýrského p�ístupu  

      Dle �l. 5.1.3[3] se u stavebních objekt� vyšších než 60 metr�,  které nap�íklad svým 

charakterem provozu vyžadují podrobn�jší, nebo odchylné �ešení oproti norm�, doporu�uje 

postupovat zpracováním odborné expertizy formou expertizní zprávy nebo expertizního 

posudku. Ten má vést ke kone�nému projektovému �ešení požárního zajišt�ní t�chto 

objekt�. V odborné expertize je tedy dovoleno užít zp�esn�ných výpo�tových metod, které 

podrobn�  analyzují podmínky posuzovaného objektu p�i vzniku požáru. Zejména má být 

�ešena intenzita požáru a jeho ší�ení, dále ší�ení zplodin ho�ení. Mají být vyhodnoceny 

podmínky evakuace a zásahu s ohledem na konkrétní zp�sob užívání a celkový provoz 

objektu. U této skupiny objekt� má být provád�n autorský dozor požární bezpe�nosti p�i 

samotné realizaci objektu.  

Toto �eší ustanovení P�ílohy 5, odst. A vyhlášky [27], kde je ovšem odkaz na autorský 

dozor pouze doporu�en, tj. jen tehdy, je-li z�ízen.  

      Paradoxem je, že výsledné hodnoty, získané expertizním posouzením se dle p�edpisu [3] 

nesmí v zásad� odchylovat od normových požadavk�. Pokud ovšem v p�íslušných normách 

požadavky na tyto objekty nejsou, není pak co spl�ovat �i dodržovat.  

     Samotná aplikace inženýrského p�ístupu m�že být v mnoha sm�rech pro projekt stavby 

p�ínosem, v opa�ném p�ípad� prakticky sebevraždou projektu. Zde tedy jednozna�n� záleží 

zejména na odborných znalostech projektanta, ale též na jeho zkušenostech a praxi, dále na 

jeho komunika�ních schopnostech a schopnosti  aplikovat navržená, leckdy nestandardní 

�ešení do praxe. 

5. Porovnání projektových a technických �ešení v �R versus 

Evropská unie, Spojené státy americké a Ruská federace p�i 

akceptování specifik jednotlivých zemí  

     Pro porovnání je vedle Spojených stát� amerických a vybraných stát� Evropské unie  

posouzen nad rámec p�vodního zadání též sou�asný stav Ruské Federace.  
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D�vodem byl fakt, že nejvyšší evropské budovy sou�asnosti jsou práv� v Rusku, a dále 

nezpochybnitelný fakt, že existuje ur�itá podobnost ve fázi projektových p�edpis�. Dalším 

d�vodem je velice podobný systém fungování státního požárního dozoru.  

Je zde uvedeno i n�kolik specifických podmínek pro výstavbu výškových objekt�. 

5.1 Stav ve Spojených státech amerických ( USA )  

5.1.1 Platná legislativa a technické p�edpisy 

     NFPA 101 Life Safety Code®, revize vydání 2010 [15] (dále jen „LSC“), je technickým 

p�edpisem, který slouží pro návrh požární bezpe�nosti stavebních objekt� zejména ve 

Spojených Státech Amerických. Tento p�edpis se však hojn� využívá p�i projektování 

požární bezpe�nosti ve všech vysp�lých Arabských státech v�etn� Izraele a v poslední dob�

se podle n�j projektuje hlavn� v �ín�.  

    LSC se reviduje co dva roky, další poznání jsou trvale z výboru NFPA dopl�ovány a 

zapracovávány. V roce 1980 se všechny státy unie USA ve výboru NFPA dohodly, že 

kodex NFPA 25 [16], jehož je sou�ástí LSC [15] bude teritoriáln� na celém území USA 

používán jako návod k projektování požární bezpe�nosti všech staveb. 

     LSC není závazným p�edpisem, ale p�i jeho spln�ní jsou stavby považovány za bezpe�né 

a pojistitelné. Je pot�eba chápat, že na území USA neznají pojem státní požární dozor, ani 

jej nepot�ebují, stát nic v oblasti požární ochrany nereguluje, jediným atributem kvality je 

tzv. building department ( stavební ú�ad a registrovaná pojiš�ovna ).  

Legislativn� mohou jednotlivé státy, potažmo jejich Hasi�ské sbory prost�ednictvím 

guvernéra tyto p�edpisy dopl�ovat, respektive je mohou pouze rozši�ovat nebo zp�ís�ovat.  

LSC [15] má ješt� jednu zvláštnost, která v �eských p�edpisech bohužel zcela chybí, tím je 

tzv. profesní inženýrský p�ístup, který zpracovatel požárního �ešení stanovuje a obhajuje. 

LSC [15] plní funkci návodu, nikoli vymahatelného na�ízení, i v tomto je pot�eba vid�t 

pojem svobody, ke kterému má naše myšlení zatím velmi daleko. 

      Projektovat požární bezpe�nost staveb na území USA, je stejn� jako práce stavebního 

inženýra a architekta považováno za svobodné povolání, ke kterému se vydává svobodná 

autorizace na základ� absolvování univerzity se studijním zam��ením na požární ochranu 

v�etn� uznání praxe. Nejznám�jší univerzity, kde je dosažitelný kvalitní studijní obor 

požární bezpe�nost pr�myslu je Technická Univerzita Illinois, Technická Univerzita Boston 

a University of Maryland.    
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5.1.2 Rozd�lení objekt� z hlediska jejich využití  

Využití (occupancy) definuje LSC [15] v �lánku 3.3.168 jako ú�el, pro který je stavba nebo 

konstrukce nebo jejich �ást užívána nebo plánována užívat. 

�lánky 3.3.168.1 – 3.3.168.15 [15]  �eší, jaké využití prostor� v objektech s výškou nad 60 

m p�ipouští a vymezují definice jednotlivých druh� využití objekt�. Podrobn�jší klasifikace 

využití objekt� z hlediska požární bezpe�nosti je uvedeno v �l. 6.1.2 – 6.1.13 [15]. 

Multifunk�ní využití objekt� (Multiple Occupancy) z hlediska požární bezpe�nosti je dále 

definováno �l. 6.1.14 [15] s tím že se dále d�lí na: 

- Smíšené využití (Mixed Occupancy), �l. 6.1.14.3 [15] – kde je užívání v rámci 

jednoho objektu nebo prostoru spole�né, 

- Odd�lené využití (Separated Occupancy), �l. 6.1.14.4 [15] – kde je užívání v rámci 

stavby vždy v samostatných prostorech odd�lených požárn� d�lícími konstrukcemi. 

5.1.3 Rozd�lení objekt� z hlediska jejich výšky 

a) V�žové objekty (Tower, �l. 3.3.249 [15])  

– není zde jednozna�n� specifikována výška takového objektu, 

– jedná se o uzav�ený samostatn� stojící objekt nebo �ást budovy s vyvýšeným 

podlažími využívanými jako strojovny, prostory pro pozorování, �ízení, 

obsluhu, signalizaci a další omezené použití. 

Podle požadavku �l. 11.3 [15] objekty tohoto charakteru musí být jišt�ny sprinklery 

(automatic spriklers system). V tomto p�ípad� je možné využití jako rozvodny 

elektrického nap�tí, strojovny, v�etn� náhradních zdroj� elektrického nap�tí, antény, 

místností m��ení a regulace a podobné využití. 

b) Výškové budovy (High-Rise Building, �l. 3.3.28.7 [15]) 

− objekty, kde je užitné podlaží umíst�no výše než 23 m (75 stop) nad 

podlažím, které slouží pro nástup jednotek požární ochrany (úrove� podlaží, 

u kterého je odstavena požární technika). 

    Požadavky jsou stanoveny �l. 11.8. [15]. Výškové objekty musí být vybaveny:

- sprinklerovým jišt�ním podle �l. 9.7 [15], 

- rozvodem požární vody podle �l. 9.7 [15], 

- komunika�ním pojítkem (Two-way telephone service) mezi místem �ízení zásahu, 

výtahovou kabinou, prostorem pro nástup do výtah� a na všech podlažích v prostoru 
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schodiš� únikových cest, pokud není zajišt�ná odpovídající rádiová sí� jednotek 

požární ochrany, 

- nouzovým osv�tlením podle �l. 7.9 [15], 

- náhradním zdrojem elektrického nap�tí, který zajistí napájení všech p�ipojených 

za�ízení, tzn. požární �erpadla, za�ízení nutná k zajišt�ní �innosti místa �ízení zásahu 

v�etn� osv�tlení, alespo� jeden výtah, který spojuje všechna podlaží v objektu, 

s možností napájení i jednoho dalšího výtahu, požární klapky, další za�ízení uvedená 

v �ásti 9.3 [15], 

- místností �ízení zásahu vybavenou úst�ednou za�ízení domácího rozhlasu, 

komunika�ním pojítkem (viz výše), úst�ednou elektrické požární signalizace, 

signalizací polohy výtah�, signalizací polohy ventil� spriklerového systému, 

signalizací chodu/vypnutí náhradního zdroje elektrického nap�tí, systémem kontroly 

stavu uzam�ení požárních dve�í na únikových cestách, signalizací chodu požárních

�erpadel, telefonním spojením na požární stanici, 

- napájení systému elektrické požární signalizace musí být provedeno podle 

požadavku [15]. 

Využití takového objektu je možné podle konkrétního využití po spln�ní 

specifických požadavk� stanovených v kapitolách 12 až 42. 

V prostorech umíst�ných ve výškové poloze nad 60 m v�etn� musí být vždy 

instalována elektrická požární signalizace podle [15]. 

Požadavky na v�žové objekty a výškové budovy z hlediska požární bezpe�nosti 

stanovuje samostatn� kapitola 11 [15].  

5.1.4 Využití výškových objekt� z hlediska požární bezpe�nosti 

Shromaž�ovací prostory  

     Podle �l. 12.4.4 [15] lze nové shromaž	ovací prostory navrhovat ve výškových 

budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15]  a požadavku na druh 

konstrukce z tabulky �. 12.1.6 [15], 

     Podle �l. 13.4.4 [15] je ve stávajících výškových budovách možné využití jako 

shromaž	ovací prostory v p�ípad�, že podlaží se shromaž	ovacím prostorem a všechna níže 

položená podlaží bez ohledu na využití budou vybavena sprinklerovým systémem podle �l. 

9.7 [15] a požadavku na druh konstrukce z tabulky �. 13.1.6 [15]. 
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Vzd�lávací za�ízení  

     Podle �l. 14.4.2 [15] lze nové prostory vzd�lávacích za�ízení navrhovat ve výškových 

budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15], 

Podle �l. 15.4.2 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících výškových budovách 

p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8.2.1 [15] – požadavek na vybavení sprinklerovým systémem, 

který zajistí pokrytí pot�ebným množstvím vody na celé ploše tohoto za�ízení. 

Denní stacioná�e  

     Podle �l. 16.4.2 [15] lze nové prostory denních stacioná�� navrhovat ve výškových 

budovách (s výškou nad 23 m – viz výše) nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 

[15] a spln�ní požadavk� na druhy konstrukcí podle tabulky 16.1.6.1 [15], 

Podle �l. 17.4.2 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících výškových budovách 

p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8. [15] a spln�ní požadavk� na druhy konstrukcí podle tabulky 

17.1.6.1 [15]. 

Zdravotnická za�ízení   

     Podle �l. 18.4.2 [15] lze nové prostory zdravotnických za�ízení navrhovat ve výškových 

budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15] a spln�ní požadavk� na 

druhy konstrukcí podle tabulky 18.1.6.4 [15], 

Podle �l. 19.4.2 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících výškových budovách 

p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8. [15]. 

Ambulantní zdravotnická za�ízení   

     Podle �l. 20.4 respektive 38.4.2[15] lze nové prostory ambulantních zdravotnických 

za�ízení navrhovat ve výškových budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 

11.8 [15], 

Podle �l. 21.4. respektive 39.4.2 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících 

výškových budovách p�i spln�ní p�ijatelného stupn� požární bezpe�nosti, kdy bude spln�na 

alespo� jedna z následujících možností: 

      - instalace sprinklerového systému podle �l. 9.7.1.1 [15], nebo 

      - instalace bezpe�nostního systému zpracovaného registrovanou oprávn�nou a odborn�  

         zp�sobilou osobou v oboru požární bezpe�nost, který schválí ú�ední správa na úseku  

         požární ochrany, a který musí obsahovat �áste�né jišt�ní sprinklerovým systémem,  

         systém detekce a signalizace požáru (nap�íklad elektrická požární signalizace ),  

      - za�ízení pro usm�r�ování pohybu kou�e, rozd�lení prostoru a další schválené systémy 
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Nápravná za�ízení a v�zení   

     Podle �l. 22.4.3 [15] lze nové prostory nápravných za�ízení a v�zení navrhovat ve 

výškových budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8.2 [15] a spln�ní 

požadavk� na druhy konstrukcí podle tabulky 22.1.6.5 [15], 

Podle �l. 23.4.3 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících výškových budovách 

p�i spln�ní specifických požadavk� na vybavení sprinklerovým systémem podle �l. 23.3.5.3. 

[15], který sou�asn� zajistí pokrytí pot�ebným množstvím vody na celé ploše tohoto za�ízení 

a p�i spln�ní požadavk� na druhy konstrukcí podle tabulky 23.1.6.5 [15]. 

Ubytovací za�ízení  

     Není stanoveno žádné omezení ve vztahu k umíst�ní ve výškové budov� respektive tato 

kapitola ne�eší umíst�ní t�chto ubytovacích za�ízení (myšleno p�echodné nebo trvalé, 

individuální ubytování pro více jak 16 osob). 

Hotely a ubytování   

     Podle �l. 28.4.1 [15] lze nové hotely a ubytování (pro více než 16 osob) navrhovat ve 

výškových budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15], 

Podle �l. 29.4.1 [15] je možná existence hotel� a ubytování ve stávajících výškových budov 

p�i spln�ní specifických požadavk� na vybavení sprinklerovým systémem podle �l. 29.3.5.1 

respektive 29.3.5.3. [15]. 

Budovy pro bydlení – apartmány   

     Podle �l. 30.4.1 [15] lze aparmánové budovy navrhovat ve výškových budovách nebo 

jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15] a p�i spln�ní specifických požadavk� na 

vybavení sprinklerovým systémem podle �l. 30.3.5.4 a 30.3.5.5 [15]. 

Podle �l. 31.4.1 [15] je možné toto využití ve stávajících výškových budov p�i spln�ní 

specifických požadavk� na vybavení sprinklerovým systémem podle �l. 31.3.5.12 [15] a 

spln�ní požadavk� na zajišt�ní ochrany proti kou�i podle �l. 31.2.11.1 respektive 7.2.3 [15]. 

Budovy pro bydlení – residential  

     Podle �l. 32.3.3.9.2 [15] lze budovy pro bydlení - residential navrhovat ve výškových 

budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� na vybavení rozvody požární vody – 

Class 1.  Podle �l. 33.3.3.5.3 [15] je možné toto využití ve stávajících výškových budov p�i 

spln�ní specifických požadavk� na vybavení sprinklerovým systémem podle �l. 33.3.3.5 

respektive �l. 33.3.3.5.3 [15] a spln�ní požadavk� na instalaci EPS a ovládání za�ízení podle 

�l. 9.6 [15 ].  
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Obchodní využití  (maloobchod)  

     Podle �l. 36.4.2 [15] lze prostory pro obchod navrhovat ve výškových budovách nebo 

jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8.2.1 [15], 

Podle �l. 37.4.2 [15] je možné toto využití ve stávajících výškových budov bez dalších 

požadavk�. 

Obchodní využití - business   

     Podle �l. 38.4.2 [15] lze obchodní využití - business navrhovat ve výškových budovách 

nebo jejich �ástech p�i spln�ní požadavk� �l. 11.8 [15], 

Podle �l. 39.4.2 [15] je možná existence t�chto za�ízení ve stávajících výškových budovách 

p�i spln�ní p�ijatelného stupn� požární bezpe�nosti, kdy bude spln�na alespo� jedna 

z následujících možností: 

  - instalace sprinklerového systému podle �l. 9.7.1.1 [15], nebo 

               - instalace bezpe�nostního systému zpracovaného registrovanou zp�sobilou  

                  osobou v oboru požární bezpe�nost, který schválí stavební správa, a který musí  

                 obsahovat �áste�né jišt�ní sprinklerovým systémem, systém detekce a signalizace 

                požáru ( nap�íklad EPS), za�ízení pro usm�r�ování pohybu kou�e, rozd�lení  

                prostoru a další schválené systémy.

Pr�myslové využití  

     Podle �l. 40.4 [15] lze navrhovat ve výškových budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní 

požadavk� �l. 11.8.2.1 [15] pr�myslové využití, tento požadavek se nevztahuje na nízké  

s výjimkou  obecn� nízkého rizika speciálního pr�myslového využití. 

Skladování  

     Podle �l. 42.4 [15] lze navrhovat ve výškových budovách nebo jejich �ástech p�i spln�ní 

požadavk� �l. 11.8.2.1 [15] skladování, tento požadavek se nevztahuje na nízké s výjimkou 

nízkého rizika skladování. 

     Všechno ostatní je prakticky totožné jako u nás, d�lení na požární úseky je hodn�

svobodné, ale obsahuje také hodn� doporu�ení, která kontrolují hlavn� pojiš�ovny. 

Ve Spojených státech amerických obecn� platí jako hlavní zásada, že nejd�íve si musíš 

pomoci sám. To je také jeden z podstatných d�vod�, pro� se nádrže na stabilní hasicí 

za�ízení navrhují s dobou ú�innosti 8 hodin a více. Tento fakt je ovšem nezpochybniteln�

ur�en platnými právními p�edpisy.  

�
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5.2 Stav v Ruské federaci  

Požární bezpe�nost staveb na území Ruské federace (RSFR), v�etn� podmínek požární 

bezpe�nosti pro stavby vyšší jak 50 m, vyskytující se na území RSFR, se �eší podle 

následujících p�edpis�. Stav je posouzen k 1. b�eznu 2011. 

5.2.1 Platná legislativa 

     Požární bezpe�nost staveb (požárnaja bezopasnos� zdánija), spadá výkonem státní 

správy pod Ministerstvo Pro Mimo�ádné Situace Ruské Socialistické Federativní Republiky 

( dále M�S RSFR). Pod M�S RSFR také spadá i správa a nakládání se státními hmotnými 

rezervami na území RSFR. 

     M�S RSFR z�izuje a spravuje veškeré profesionální požární jednotky na území RSFR a 

dále je tímto ministerstvem vykonáván po jednotlivých oblastech i státní požární dozor  

( dále jen SPD). Ten je plnou funk�ní obdobou SPD, která se nachází i na celém území �R. 

I na území RSFR, tak jako v �eské republice, mají zákon o požární ochran�, z n�hož 

vychází výkon SPD. Sumárn� má tedy �eská republika požární ochranu hodn� podobnou 

modelu, který je v RSFR.   

Je pot�eba si uv�domit, že na území �eské republiky, Slovenské republiky a Polské 

republiky, p�ežil výkon státního požárního dozoru jako nástroj, který svojí dikcí vychází 

z požadavku stálého dohledu státu nad požární ochranou, který byl pln� p�evzat, jako 

ukázkový sov�tský model v roce 1953 do všech východních satelit�. V sou�asnosti v 

podstat� již nikde jinde na sv�t� tento model SPD již nefunguje.  

     M�S RSFR vykonává kontrolní �innost nad dodržováním legislativních a technických 

p�edpis� v�etn� schvalování projektové dokumentace z hlediska spln�ní požadavk� požární 

bezpe�nosti staveb. Normy a pravidla požární bezpe�nosti staveb vydává výbor VSEM, 

který je sou�ástí Ministerstva pro mimo�ádné situace RSFR. Projektovat požární bezpe�nost 

staveb mohu na území RSFR jen firmy nebo podnikatelé, které mají od M�S vydanou 

platnou licenci na projektování požární bezpe�nosti staveb. Licen�ní doložka se vkládá do 

každé expertizní zprávy za její titulní stranu. Expertní zpráva musí být v každém 

projektovém �ešení, jejíž sou�ástí jsou také  podrobné výkresy požární ochrany.  Je to  

plnohodnotná obdoba našeho Požárn� bezpe�nostního �ešení stavby.  

Prakticky platí pro celé území RSFR, že každou problematiku požární bezpe�nosti staveb 

upravuje samostatný p�edpis. Kodex p�edpis� požární bezpe�nosti vzhledem k tomu, že 

obsahuje i p�edpisy z doby p�ed rokem 1991 (éra Sov�tského svazu), je velice 
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komplikovaný a vyžaduje dlouhodobou pracovní zkušenost s jejím obsahem, sami 

pracovníci SPD RSFR n�kdy ani nev�dí, jaký p�edpis se má použít. Zkušenosti s p�edpisy 

jsou dány i vzd�láním pracovník� SPD RSFR, nejschopn�jší v aplikaci kodexu jsou 

absolventi Univerzitního polytechnického institutu požární ochrany v Moskv� a v Sankt-

Peterburgu. Nicmén�, je pot�eba vzít na z�etel, že od roku 2003 prochází p�edpisy požární 

bezpe�nosti novým vývojem a od roku 2009 jsou vydávány již jen p�edpisy pod ozna�ení 

NPB (normy a pravidla požární bezpe�nosti ), které již obsahují dosažené stupn� poznání a 

n�které zásady jsou i p�ejímány z americké kodexu NFPA 25 [16]  jehož sou�ástí je i NFPA 

101[��].    

5.2.2 Platné technické p�edpisy  

     Problematika výškových budov p�esahující svojí výškou 50m, obsahující nevýrobní 

charakter vyjma vysílacích a televizních v�ží, je legislativn� upravena jen pro Moskevskou 

a Petrohradskou oblast (obdoba našich kraj�, jen velikostí se jedná o extrémn� velké 

lokality). Jedná se o p�edpisy, které se nazývají teritoriální technické normy �íslo TCH21-

304-2003 Sankt-Peterburg [23] a TCH21-305-205 Moskva [24]. Tyto p�edpisy vydává M�S 

RSFR. 

Oba p�edpisy totožn� ve stati 2 (normativní celky) stanovují, jaké technické normy a jaká 

pravidla se mají p�i projektování budov s výškou nad 50 m užít a i dodržet.  

     Ve stati 4 [24]  (požárn�-technická klasifikace), se stanovují požadavky na zat�íd�ní 

prostor� z hlediska rizik v�etn� opat�ení, jakými jsou instalace požárn� bezpe�nostní 

za�ízení (EPS, SOZ/ZOTK, SSHZ, EVAKUA�NÍ ROZHLAS, NOUZOVÉ OSV�TLENÍ), 

ur�ují také i požární odolnosti pro jednotlivé stavební prvky a konstrukce podle klasifikace. 

Budovy nad 50 m mají klasifikaci „I“, požární odolnost musí být v�tší, jak 150 minut, 

doporu�uje se však využít stavebních konstrukcí a prvk�, které mají požární odolnost 240 

minut. V objektech s výškou nad 50 m musí být všude instalována adresná EPS vyvedená 

do vrátnice, musí být instalováno SHZ ve form� sprinkler�, kde hlavní �erpadlo i záložní 

�erpadlo bude s naftovým motorem, SOZ/ZOTK musí ur�it expertizní zpráva a týká se 

všech prostor�, kde budou osoby vystaveny aerosol�m kou�e, preferuje se strojní 

podtlakové odsávání pomocí d�lních axiálních ventilátor� se stabilitou 400oC. Všude 

v objektu musí být nouzové osv�tlení funk�ní 120 minut a evakua�ní rozhlas napojený na 

vrátnici nep�etržit� funk�ní. P�i po�tu nad 2000 svítidel nouzového osv�tlení se požaduje 

samostatná akumulátorovna. Zvláštní prostory, myslí se tím serverovny, kabelové kanály, 
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šachty, atd., musí být hašeny jinak než vodou, p�ipouští se však hašení freonem, ale ten 

musí být schválen na M�S RSFR.  

     U stat� 5 [24]  (požární úseky, protipožární p�ehrady), stanovují se taxativní požadavky 

na d�lení stavby do požárních úsek� a zárove� se ur�uje, kdy a jak musí být vytvo�eny 

požární st�ny, požární stropy, požární podlahy, nosné konstrukce st�ech, jaké schodišt� u 

jednotlivých požárních úsek�, uzáv�ry otvor�, výtahy, šachty atd. Vše se d�je s ohledem na 

požárn� technickou klasifikaci vztahující se k požárnímu úseku. 

     Sta� 6 [24]  (lidé uvnit� stavby, cesty evakuace a evakua�ní východy), ur�uje se jednotný 

požadavek na po�ty osob uvnit� objektu, požadavky na únikové cesty v�etn� jejich délek, 

ší�ek, vybavení a provedení). Taxativn� je nárokován požární výtah s náhradním zdrojem 

elektrické energie, jež je ur�en jen pro jednotky požární ochrany, dále je nárokován 

evakua�ní výtah s náhradním zdrojem elektrické energie a t�i únikové cesty 

(p�edsín�+schodišt� nebo s vn�jším ochozem) s p�etlakovým v�tráním od 50 Pa do 100 Pa, 

všude uvnit�. Ší�ky únikových cest musí být ur�eny, jak pro letní, tak i pro zimní období. 

     Sta� 7 [24 ]  (up�es�ující požadavky na stavby s výškou nad 50 m), taxativn� stanovuje, 

jak velké mohou být požární úseky, jaké musí být hydrantové systémy, jaké musí být hasicí 

p�ístroje, jaké materiály mohou být v interiéru na podlaze, na st�nách, na strop�. U 

elektrických vodi�� se vyžaduje, aby byly vedeny v šachtách nebo kanálech nebo uloženy 

pod omítku s tlouš�kou 50 mm. Voln� vedené elektrické vodi�e ve svazcích nejsou 

doporu�eny. Duté podlahy musí mít vždy požární odolnost, posta�í požární odolnost 

odpovídající požárn� technické klasifikaci „I“. Všechny stavby s výškou nad 50 m a více 

m�žou být projektovány za podmínky, že jsou umíst�ny do vzdálenosti maximáln� 2 km od 

požární stanice, vybavené požárním automobilovým žeb�íkem nebo zalomeným výtahem 

výšky nejmén� 50 m. P�íjezd požární techniky ke stavb� s výškou nad 50 m, musí být 

zajišt�n k evakua�ním východ�m z budovy a vchodu, sm�rující k požárnímu výtahu. Zde se 

povoluje jen objízdná komunikace. Plocha nadzemních podlaží mezi protipožárními st�nami 

m�že být maximáln� 3 000 m2. Plocha podzemních podlaží mezi protipožárními st�nami 

nesmí p�evyšovat 4 000 m2. Podzemní i nadzemní podlaží se musí vybavit automatickým 

systémem hašení požáru, jako minimum zde posta�í sprinklerové SHZ. Chodby pro 

evakuaci nesmí být sou�ástí schodišt�, musí být samostatným požárním úsekem. Východy 

z požárního nebo evakua�ního �i osobního výtahu na podlaží musí vést p�es výtahovou 

p�edsí�.  
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5.3 Stav ve vybraných státech Evropské unie  

5.3.1 N�mecko 

     Základem pro posuzování požární ochrany budov v N�mecku je stavební zákon 

( Bauordnung, BaO ) a pro zvláštní stavby sm�rnice, normy a jiné p�edpisy.  Stavební právo 

spadá pod jednotlivé spolkové zem�. Nap�íklad v Bavorsku, kde tyto  národní sm�rnice 

nejsou p�ijaté,  se pro zvláštní stavby zpracovávají posudky, ve kterých jsou jednotlivé 

požadavky zd�vodn�né, a pokud se odchylují od p�edpis�, podává se žádost o výjimku, ve 

které se konkretizují náhradní �ešení.   

V n�meckých normách �ady DIN 4102 [12]  jsou uvedeny požadavky na t�ídy stavebních 

hmot a t�ídy požární odolnosti stavebních prvk�. �ást 4 tohoto p�edpisu [12]  specifikuje 

podmínky pro výškové stavby, dle t�chto ustanovení se postupuje ve všech spolkových 

zemích.  V tabulce 1 [12]  je uvedena  klasifikace stavebních hmot podle obou  norem [12]. 

Tabulku lze p�irovnat k p�eklenovací tabulce v �eské norm� [4]. V N�mecku se 

v sou�asnosti p�echází na soubor klasifika�ních a zkušebních EN norem, p�echodné období 

je zde stanoveno do konce roku 2015.  

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou uvedeny ve stavebních �ádech, 

pop�ípad� v na�ízeních pro konkrétní typy objekt� a v normách �ady DIN 4102 [12].  

Stavební díly (prvky, konstruk�ní  �ásti) se klasifikují podle použitých stavebních hmot. 

Pro výškové objekty je vydaná samostatná Sm�rnice pro výstavbu a provoz výškových 

budov, vydaná ministerstvem dopravy, výstavby a územního rozvoje  [20]. Z tohoto 

p�edpisu [20] dále uvádím n�kolik p�íklad� taxativních požadavk�.  

Dle �l. 3.1.2 [20] musí mít všechny objekty výšky nad 60 metr� požadovanou požární 

odolnost konstrukcí 120 minut.  

Stavební díly st�ešních konstrukcí smí být z ho�lavých hmot pouze tehdy, pokud jsou 

zakryty min. 50 mm neho�lavého materiálu.  

Z každého místa musí být k dispozici alespo� dv� únikové cesty, jejich sv�tlá ší�ka musí být 

minimáln� 1, 2 metru, dve�e sv�tlosti min. 0,9 metru. V objektech do 60 metr� musí být 

jako chrán�né únikové cesty vytvo�ena dv� schodišt�. V objektech nad 60 metr� musí být 

funkci chrán�né únikové cesty veškerá schodišt�. 

Únikové cesty musí ústit do volného prostoru nebo do samostatného bezpe�nostního 

koridoru. Délka chodby pouze s jedním sm�rem úniku smí být maximáln� 15 metr�.  
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Pokud má samostatná jednotka s využitím jako kancelá�e ( = ekvivalent požárního úseku ) 

mén� než 400 m2, není nutno vytvá�et bezpe�nostní koridory. U prostor o více než 400 m2

musí vést úniky p�ímým sm�rem p�ímo do t�chto koridor�, uvnit� t�chto prostor nesmí být 

sm�rem k východu žádné p�í�ky ani jiná za�ízení a musí být vizuální kontakt na únikové 

dve�e.  V bezpe�nostních koridorech jsou povolené recepce pouze v p�ípad�, že nedojde k 

zúžení pr�chodnosti, je zabrán�no ší�ení kou�e a sou�asn� jsou z koridoru nejmén� dva 

východy. Plochy s vyšším požárním nebezpe�ím smí mít maximáln� 400 m2 plochy.   

Každé místo v podlaží musí být od požárního výtahu ve vzdálenosti do 50 metr�, m��eno v 

p�ímce. Požární výtahy musí mít vždy samostatnou šachtu.  

Veškeré budovy nad 60 metr� musí mít automatické hasicí za�ízení.  

Veškeré výškové budovy musí mít automatické hasicí za�ízení.  

Systém detekce a signalizace požáru musí být v tomto typu objektu vždy, a to ve všech 

místnostech, v šachtách, kanálech, dutinách, podlahách i podhledech.  

Musí být instalován certifikovaný vestav�ný komunika�ní systém pro zasahující jednotky.  

5.3.2 Francie 

Ve Francii platí, že pouze ve�ejné budovy, tj. objekty, které jsou stav�né ze státních pen�z, 

schvalují po vzájemné dohod� s projektanty místní složky hasi�ských sbor� a poradní 

výbory. U soukromé stavby je jediným zodpov�dným projektant.   

Pro výškové stavby je v platnosti samostatná vyhláška „VPN“  ( vydána 1977, naposledy 

aktualizována v roce 2008 [25]. Dle kapitol II a III je objekt za�azen jako takzvan� Vysoká 

budova  p�i výšce v�tší než 50 metr� p�i využití jako obytný objekt, p�i výšce v�tší než 28 

metr� pro ostatní ú�ely užívání.  

Dle tohoto p�edpisu se neposuzují nap�íklad telekomunika�ní v�že.  

Vysoké budovy se dle p�edpisu [25] ozna�ují a d�lí podle zp�sobu využití :  

GHA – pro domácí využití 

GHO – pro hotelové a ubytovací využití  

GHR – pro školství a výuku  

GHS – pro skladování  

GHTC – �ídící v�že  

GHU – stavby pro hygienické ú�ely  

GHW 1- kancelá�ské využití s výškou 28 až 50 metr�
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GHW 2 – kancelá�ské využití s výškou nad 50 metr�  

GHZ – budovy se smíšeným využitím  

ITGH – velmi vysoké budovy s výškou v�tší než 200 metr�  

ERP – obecné ozna�ení budov pro ve�ejnost  

Pro výškové objekty platí v tomto p�edpise [25] n�kolik zásad, n�které uvádím následovn�.  

Maximální vzdálenost p�íjezdové a p�ístupové komunikace od stavby je 30 metr�.  

Požadovaná požární odolnost nosných a požárn� d�lících konstrukcí musí být 120 minut, 

st�ny v blízkosti okolních objekt� musí vykazovat odolnost 120 minut. Pokud jsou 

v sousedních prostorách parkována vozidla, musí být odd�lující konstrukce s odolností 240 

minut.  

Každých 100 metr� vertikáln� musí být úniková schodišt� p�erušena a únikové cesty 

svedeny do samostatných prostor. Každých 15 podlaží musí být vytvo�en tzv. 

shromaž	ovací prostor. Požární odolnost t�chto �ástí objektu se požaduje 120 – 180 minut. 

Zavádí se nová koncepce hlídání objektu, kdy jedna úst�edna a dispe�ink je navržena 

v úrovni vstupu, druhé pracovišt� ve dvou t�etinách výšky objektu.  

Systém stabilního hasicího za�ízení se týká všech objekt�; k dispozici musí být vždy dv�

„mokrá“ ( zavodn�ná ) potrubí, na sob� nezávislá. Centrální nádrž na SHZ musí mít objem 

minimáln� 240 m3 vody a musí sloužit pouze pro zásah. Systém SHZ musí mít dv� �erpadla, 

která musí být umíst�na ve dvou nezávislých místnostech.  

Všechny vysoké budovy musí mít instalován systém požární bezpe�nosti s automatickou 

detekcí požáru, tedy EPS.  

V t�chto objektech je nutnost instalace fonetického za�ízení a Intercom v úrovni každého 

podlaží.  

St�ny chrán�ných cest a technických šachet s potrubím pro požární rozvody musí mít 

odolnost 120 minut.   

Každá budova pro ve�ejnost musí mít k dispozici minimáln� dv� únikové cesty.  

Dodate�né podmínky požární bezpe�nosti mohou být �ešeny samostatnou vyhláškou.  

Funkce požárního dozoru je vykonávána starostou prost�ednictvím prefekta policie. 

Schvalování projekt� a staveb �eší Poradní výbor pro bezpe�nost a dostupnost, v rámci 

soud�.  

V kapitole III [25] je zakotvena povinnost pro stavitele,  majitele i provozovatele stavby 

dodržovat p�edepsané standardy požární ochrany, a to i p�i výstavb�.  
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6. Vzájemné porovnání  

     Následující tabulka porovnává celkové po�adí vybraných m�st a po�et objekt� kategorie 

HIGHRISE v nich, dle celosv�tové statistiky, stav k 1. 3. 2011, dle údaj� [31].  

Graf �. 1 :  Porovnání po�t� Highrise objekt�  

Z výše uvedeného srovnání v tabulce lze pouze konstatovat, že z hlediska celkových po�t�

výškových – rizikových objekt� v podstat� nelze �eskou republiku, resp. hlavní m�sto 

Prahu  s jakýmkoliv jiným státem, �i jejím m�stem vzájemn� porovnat.  

To však neznamená, že není nutno tyto stavby �ešit, i kdyby šlo jen o jeden jediný objekt.  

Dle mnou dostupných a zjišt�ných informací lze konstatovat, že v uvedených státech 

Evropy se pro výškové budovy normativní p�edpisy v podstat� nevyskytují, pop�ípad� jsou 

svým rozsahem obdobné jako v �R.  

Na úrovni jednotlivých region�, spolkových zemí nebo i jednotlivých pr�myslových oblastí 

�i m�st jsou ovšem zpracovány samostatné p�edpisy formou závazných sm�rnic, 

vydávaných p�íslušnými ministerstvy nebo magistrátními ú�ady. Z t�chto – v�tšinou 

jednoduchých a hlavn� i pro laika zcela srozumitelných ustanovení lze ovšem uvedené 

požadavky aplikovat na výškové objekty bez jakýchkoliv v�tších problém� �i nejasností.  

Oproti tomu ve Spojených státech, kde je tradice výstavby t�chto objekt� daleko v�tší, jsou i 

klasické technické p�edpisy logicky podstatn� propracovan�jší.  
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     Otázkou však m�že být, pro� od roku 1989 do sou�asnosti, kdy v našem stát� bylo - 

alespo� skute�ných architektonických návrh� a studií - na výškové budovy již n�kolik 

desítek, nebyl mimo p�ílohy �asopisu [19 ] nikdy vydán žádný ucelen�jší technický p�edpis 

pro jejich výstavbu. Tento stav by bylo možno dle mé odborné zkušenosti porovnat 

nap�íklad s prvními projekty velkých nákupních center, kdy po sametové revoluci nebyly 

též k dispozici žádné normové ani technické p�edpisy pro projektování tohoto typu staveb, 

op�t v oboru požární bezpe�nosti. První velká centra se tudíž postavila „ne úpln�

v po�ádku“, i když po roce 1990 bylo možno ur�ité funk�ní a osv�d�ené technické standardy 

p�evzít ze sv�ta.  

     Nakonec : I takové ekonomiky jako nap�. Vietnam nebo Kambodža mají v sou�asnosti 

nové platné zákony o požární ochran�, kdy jako jejich základ sloužily technické a právní 

p�edpisy Spojených stát� amerických a �íny.  

6.1 Vliv pojiš�oven  

     Dle údaj� zve�ejn�ných v �asopise 112 [21,22] a na základ� vlastní sumarizace poznatk�

je model pojiš�ovnictví, kdy byla stavba posuzována dle vybavení požárn� bezpe�nostními 

za�ízeními a výše pojistky se stanovila na základ� výsledk� provád�ných podrobnými 

bezpe�nostními audity, dávno minulostí.  

V dnešním globalizovaném sv�t� již situace bohužel jiná. �eskou republiku z hlediska 

pojiš�ovnictví prakticky ovládají dv� nadnárodní spole�nosti : Generalli a Vienna 

Inssurance Group. Každá pojiš�ovna je tedy v podstat� ekonomickým subjektem, závislým 

pouze na zisku, která se musí chovat z hlediska konkurenceschopnosti. 

     Nap�íklad pojiš�ovna Kooperativa ( �len Vienna Inssurance Group ) zavádí pojem 

„definovaná rizika“, kde budovy nad 60 metr� bez adekvátního vybavení elektrickou 

požární signalizací a samo�inným stabilním hasicím za�ízením jsou hodnoceny jako budovy 

„E“, tj. budovy s extrémním rizikem. I tyto objekty se v praxi b�žn� pojiš�ují, avšak na 

jejich pojistné krytí se skládá pojiš�oven n�kolik, každá pouze s x-procentní ú�astí.  

Stav ve Spojených státech amerických je odlišný pouze v tom, že shodn� jako v Evrop� se 

pojistí v podstat� všechno, ale následn� se stanoví program :  

- krátkodobá opat�ení ( nap�. obnovení funk�nosti požárních uzáv�r� )  

- st�edn�dobá opat�ení ( nap�. provedení revizí )  

- dlouhodobá opat�ení ( nap�íklad instalace stabilního hasicího za�ízení )  
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Po uplynutí stanovených lh�t se spln�ní opat�ení kontroluje. Smutnou skute�ností je fakt, že 

i když opat�ení spln�na nejsou, objekt se i nadále pojiš�uje.  

V sou�asnosti je tedy vliv pojiš�oven historicky na nejnižší možné mí�e.  

6.2 Konkrétní porovnání vybraných normativních požadavk�   

     V Tabulce [ p�íloha �. 1 a �. 2 ] byly porovnány vybrané shodné ukazatele v �eské 

republice, ve Spojených státech amerických, v N�mecku  a Francii a to :  

- základní požadovaná odolnost stavebních konstrukcí 

- nutnost vybavení a st�ežení elektrickou požární signalizací  

- nutnost vybavení stabilním hasicím za�ízením  

- minimální stanovený po�et únikových cest   

- požadavek na požární výtahy  

Spojené státy americké byly do tohoto srovnání vybrány jako etalon v ur�ování t�chto 

p�edpis� a jako stát s bezkonkuren�ním po�tem výškových objekt�, N�mecko a Francie pro 

Evropskou p�íbuznost.  

     Dle t�chto údaj� je viditelný a dob�e patrný rozdíl v posuzování p�i užívání objektu jako 

budovy pro bydlení a mezi všemi ostatními ú�ely užívání, nap�íklad p�i využití jako 

kancelá�ský objekt nebo budova pro ubytování. U všech ze zvolených výškových kategorií 

budov pro bydlení se pouze v �eské republice nepožaduje vybavení stabilním hasicím 

za�ízením, instalace elektrické požární signalizace je op�t u všech kategorií zde pouze 

doporu�ená.  

Další rozdíl je v odolnosti stavebních konstrukcí, kde je p�i instalaci stabilního hasicího 

za�ízení možná úleva op�t jen v �eské republice, a to z p�vodních 120 minut na 90 minut.  

Jako zd�vodn�ní výše uvedených rozdíl�, respektive úlev u budov pro bydlení je uvád�n 

právní systém �eské republiky, kde je mimo jiné už v Listin� základních práv a svobod 

jednozna�n� vymezen pojem nedotknutelnosti osobního vlastnictví. V tomto p�ípad� je to 

tedy bu�ka pro bydlení.  
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7. Navrhované �ešení zp�sobu aplikace do technických 

normativních p�edpis�  

     Dle statistiky základních údaj� o požárech [30] na území hlavního m�sta Prahy dochází 

za uplynulých deset let  k nár�stu po�tu požár� ve výškových budovách. Za výškovou 

budovy dle této statistiky se považují všechny objekty o výšce v�tší než 22, 5 metru.  

Graf �. 2 : Požáry výškových budov nad 22, 5 metru dle [30] 

     Stav p�i posuzování projektových dokumentací i p�i následné kontrolní �innosti v našem 

stát� je založen na výkonu Státního požárního dozoru Hasi�ského záchranného sboru �R,

který se ovšem ve sv�tle porovnání s jinými vysp�lými ekonomikami sv�ta m�že jevit jako 

�áste�n� p�ežitý.  

Pokud by ovšem v �eské republice došlo z jakéhokoliv d�vodu ke zrušení nebo omezení  

pravomocí sou�asné funkce orgánu Státního požárního dozoru, výsledný efekt by byl  

katastrofický. S absencí posledních zbytk� morálky v dob�, kdy není jakákoliv zp�tná vazba 

a pozice stavebních ú�ad� je velice slabá, by se celý systém projektování a realizace jevil 

jako naprosto neudržitelný a velice snadno by zkolaboval.  

I když z platných právních p�edpis� [29] jednozna�n� vyplývá, že za stavbu je výlu�n�

zodpov�dný projektant, pokud dojde k požáru, první cesty vyšet�ovatel� Policie �R vedou 

k ú�edník�m Hasi�ského záchranného sboru, hledajíce chyby, pochybení a viníka práv� zde.  
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Právní systém je nastaven správn�, ale jeho aplikace se �asto provádí nesprávn�. 

Pokud totiž je právn� [29] ukotvená povinnost a zodpov�dnost na projektantovi, nem�že být 

prioritn� stíhán  ú�edník  a orgán SPD.  

Z výše uvedeného lze vyvodit, že v našich zem�pisných podmínkách je nutno technické 

požadavky �ešit formou konkrétního p�edpisu, nikoliv je ponechávat na individuálním 

rozhodování r�zných expert� �i znalc� v oboru.  

7.1 Aplikace do technických norem 

Na základ� p�edchozího porovnání je zde uvedeno n�kolik obecných doporu�ení pro 

aplikaci do normového p�edpisu, a� již v samostatné podob�, nebo formou p�ílohy �i zm�ny 

k p�edpisu stávajícímu, a to zejména v následujících bodech.  

Jako zdroj porovnání, resp. návrhu byla použita srovnávací tabulka v P�íloze [  P�íl.�. 1, 2 ]  

Pro následné vyhodnocení jsou objekty za�azeny do 3 skupin, podle výšky nad 60 metr�, 

nad 100 metr� a nad 150 metr�.  

Toto rozd�lení je provedeno v souladu se sou�asnými limity a trendy pro Evropu, kdy je 

doporu�eno stav�t maximáln� do 250 metr�. V �eské republice se v sou�asných studiích a 

architektonických návrzích nep�edpokládá výstavba objekt� vyšších než práv� 150 metr�, 

resp. 200 metr�.   

  

7.1.1 Stupe� požární bezpe�nosti, požární odolnost stavebních konstrukcí  

Tabulka �. 4 : Stupe� požární bezpe�nosti :  

Nad 60 m výšky objektu*) Nad 100 m výšky objektu*) Nad 150 m výšky objektu*)

VI. SPB VII. SPB VII. SPB 
*) bez rozlišení zp�sobu užívání  

Tabulka �. 5 : Požadovaná požární odolnost veškerých nosných konstrukcí zajiš�ujících 

stabilitu objektu : 

Nad 60 m výšky objektu*) Nad 100 m výšky objektu*) Nad 150 m výšky objektu*)

120 minut 180 minut 180 minut 
*) bez rozlišení zp�sobu užívání  
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Navrhované zm�ny oproti sou�asnému stavu : 

Požadovanou požární odolnost stavebních konstrukcí je nutno navrhovat bez jakéhokoliv  

rozlišování zp�sobu užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad pro budovy pro  

bydlení typu OB 2 dle normy [8]. 

Sou�asné za�azování do stupn� požární bezpe�nosti se považuje za dostate�né a vyhovující.  

Sou�asn� požadované hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí se považují za  

dostate�né a vyhovující.  

7.1.2 D�lení do požárních úsek�  

Tabulka �. 6 : Velikost požárních úsek�   

Nad 60 m výšky objektu*) Nad 100 m výšky objektu*) Nad 150 m výšky objektu*)

Max. 2 podlaží Max. 2 podlaží Max. 2 podlaží 

*) bez rozlišení zp�sobu užívání  

Navrhované zm�ny oproti sou�asnému stavu :

     Dle normy [10] se p�i dimenzování stabilního hasicího za�ízení nep�edpokládá      

rozší�ení požáru na plochu v�tší než  72 m2, pro klasifikaci st�edního nebezpe�í OH 1, 

respektive na plochu v�tší než  144 m2, pro klasifikaci st�edního nebezpe�í OH 2.  

Tedy není nutno plochu požárního úseku limitovat po�tem podlaží.  

P�i povinnosti instalace SHZ není nutno limitovat požární úsek pouze jedním podlažím, 

celková plocha je limitována po�tem osob dle normy [5]. 

    �len�ní do požárních úsek� je nutno navrhovat bez jakéhokoliv rozlišování zp�sobu  

užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad pro budovy pro bydlení typu OB 2 dle  

normy [8]. 

  

7.1.3 Požadavky na únikové cesty 

Tabulka �. 7 : Typy únikových cest 

Nad 60 m výšky objektu*) Nad 100 m výšky objektu*) Nad 150 m výšky objektu*)

2 x ( 1 x typ B, 1 x C ) 2 x ( 1 x typ B, 1 x C ) 2 x ( 1 x typ B, 1 x C ) 

*) bez rozlišení zp�sobu užívání  
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Navrhované zm�ny oproti sou�asnému stavu :

     Doporu�uje se vytvo�ení požadavku na protipožární d�lení chrán�ných únikových cest  

vertikáln� každých 15, resp. 20 podlaží. 

Požadované po�ty a typy únikových cest je nutno navrhovat bez jakéhokoliv rozlišování  

zp�sobu užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad pro budovy pro bydlení typu 

OB 2 dle normy [8]. 

Po�ty a druhy chrán�ných únikových cest se doporu�uje ponechat beze zm�n oproti  

nyn�jšímu stavu. 

7.1.4 Požadavky na vybavení požárn� bezpe�nostními za�ízením 

Tabulka �. 8 : Požárn� bezpe�nostní za�ízení   

 Nad 60 m výšky 

objektu*)

Nad 100 m výšky 

objektu*)

Nad 150 m výšky 

objektu*)

EPS ANO ANO ANO 

SHZ ANO ANO ANO 

Požární/evakua�ní 

výtah 

ANO – 2 x  ANO – 3 x ANO – 4 x

*) bez rozlišení zp�sobu užívání  

Navrhované zm�ny oproti sou�asnému stavu :

Elektrická požární signalizace : 

- musí být instalována v každém výškovém objektu – bez ohledu na zp�sob využití  

Stabilní hasicí za�ízení 

- musí být instalováno v každém výškovém objektu – bez ohledu na zp�sob využití  

Požární + evakua�ní výtahy :

S ohledem na výšku se doporu�uje zvýšit po�et výtah�, ur�ených k použití v nouzovém 

režimu. Funkci požárních a evakua�ních výtah� se doporu�uje slou�it do jediné funkce : 

nouzový výtah ( shodn� jako v USA i v Evrop� ). 

Jako variantní �ešení se navrhuje p�izp�sobení jejich ovládání, což �eší i norma [2, 6]. 

Výtahy musí jezdit automaticky – ovšem v evakua�ním režimu, tj. s funk�ním propojením 

výtahových kabin na úst�ednu EPS. V normálním provozu by b�žné p�ivolávací tla�ítko 

výtah� sloužilo pouze jako výtahové, v p�ípad� vyhlášení poplachu by m�lo duplicitn� i 

funkci intercomu, tj. komunika�ního za�ízení. Tedy výtah by nemohl zastavit v podlaží 

s detekovaným požárem, pouze by tam mohl být p�ivolán sdruženou funkcí jeho ovládání  
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v konkrétním pat�e. Dále však musí z�stat možnost ovládání kabiny klí�em. 

Toto je zd�vodn�no tím, že doba �ekání na p�íjezd požárních jednotek a za�átek 

protipožárního zásahu �iní podstatný �asový úsek p�i evakuaci. B�hem tohoto �asu by bylo 

možno p�esunout do bezpe�í velký po�et osob, ješt� p�ed p�íjezdem jednotek.   

U b�žných výtah� se doporu�uje jejich šachty vertikáln� odd�lit horizontálním p�ed�lem po 

15, resp. 20 podlažích.Tedy logická vazba na shromaž	ovací ( úniková )  podlaží, 

navrhovaná dále v textu.  

P�es celou výšku objektu je potom navržena jediná pr�b�žná výtahová šachta, tzv. 

superexpresní výtah. Ten má být prioritn� ur�en pro pohyb jen mezi nejvyššími podlažími a 

výstupním podlažím.  

Toto �ešení je podmín�no op�t shromaž	ovacími podlažími, p�ípadn� dostate�n�

dimenzovanými výtahovými lobby – tedy prostorami požárn� odd�lenými a navazujícími 

p�ímo i na minimáln� jednu únikovou cestu.  

     Obecn� se navrhuje výtahy používat nejen na protipožární zásah, ale s jejich velkou 

kapacitou je nutno, aby se podílely na evakuaci. To je podloženo záv�ry ze zprávy o tragédii 

a kolapsu budov WORLD TRADE CENTER v zá�í 2001 [13], kdy bylo modelováním 

odhadnuto, že p�i pln� obsazeném objektu by jeho evakuace pouze po schodištích trvala 3 

hodiny. P�i b�žném dimenzování nosných konstrukcí v USA na 120 minut je ovšem tato 

doba evakuace nereálná.  

      Požadované vybavení požárn� bezpe�nostními za�ízeními je nutno navrhovat bez  

jakéhokoliv rozlišování zp�sobu užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad pro  

bytové objekty.   

7.1.5 Další vybavení objektu 

Tabulka �. 9 : Další vybavení  

 Nad 60 m výšky 

objektu*)

Nad 100 m výšky 

objektu*)

Nad 150 m výšky 

objektu*)

Shromaž�ovací 

podlaží  

ANO  

– každých 15 podlaží u    

    kancelá�ského 

objektu  

- každých 20 podlaží u   

bytového + ubytovacího 

objektu   

ANO 

 – každých 15 podlaží u    

    kancelá�ského objektu  

- každých 20 podlaží u   

bytového + ubytovacího 

objektu  

ANO  

– každých 15 podlaží u    

    kancelá�ského objektu  

- každých 20 podlaží u   

bytového + ubytovacího 

objektu  
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Komunika�ní 

systém  

ANO  ANO  ANO  

Požární nádrž 

v nejvyšším míst�

ANO  ANO  ANO  

*) bez rozlišení zp�sobu užívání  

Navrhované vybavení :

Nový pojem : Shromaž	ovací podlaží / shromaž	ovací prostor :  

je plocha – samostatný požární úsek – p�ímo navazující na minimáln� 2 chrán�né únikové   

cesty a na evakua�ní a požární výtahy, s minimální podlahovou plochou na 1 osobu, 

ur�enou dle normy [5]. Výpo�et osob ze všech podlaží nad i pod daným shromaž	ovacím 

prostorem se provádí  dle normy [5].  U objekt� pro bydlení a ubytování navrhuji toto �ešení 

aplikovat každých 20  podlaží, u objekt� s ostatními zp�soby užívání pak každých 15 

podlaží.  

S ohledem na výšku objektu je dle normy [3] uvažováno s postupnou evakuací, p�i�emž na 

jednotlivých podlažích výškového objektu jsou navrženy samostatné prostory v místech 

p�ed evakua�ními výtahy. Ty jsou zárove� komunika�ními cestami do chrán�ných 

únikových cest. Prostory jsou potom uvažovány a navrženy jako bezpe�né pro pobyt osob 

p�i evakuaci objektu na dobu 60 minut, i s ohledem na rychlost evakuace pomocí 

evakua�ních výtah�.  Pro každý výškový objekt je tedy nutné ustanovit povinnost zpracovat 

podrobnou analýzu evakuace. V souladu s normou [3] se následn� doporu�uje zv�tšit tento 

prostor v každém podlaží, a to na základ� výsledk� této analýzy. 

Obecn� je nutno �ešit z jednotlivých �ástí objektu evakuaci nejenom dol�, ale i sm�rem 

nahoru, tedy vždy do t�chto prostor. Stavebn� má pak celý výškový objekt být d�len do 

n�kolika zcela samostatných vertikálních sekcí, které jsou od sebe protipožárn� odd�leny a 

jsou na sob� zcela nezávislé, pokud možno, �áste�n� i staticky.  

Podstatou této varianty je evakuace osob do „bezpe�ných míst“ s možností jejich pozd�jší 

evakuace mimo objekt. Tento návrh vyplývá z popisu evakuace budov WTC [13].  

kdy požadavky na výtahové lobby byly poddimenzovány.  
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	 Nádrž 

v nejvyšším míst�

+ vyzna�ení 

pásma bez tlaku  

	 Návrh 

shromaž	ovacího 

podlaží v úrovni 

20. NP 

Obrázek �. 3: Návrh shromaž�ovacího podlaží v úrovni 20. NP, umíst�ní nádrže v nejvyšším 

míst�. Objekt City Epoque. S laskavým svolením, ©arch. Radan Hubi�ka. 
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Nový pojem : Komunika�ní systém : 

     Je certifikovaný oboustranný dorozumívací systém, který je pevn� spojený s objektem, 

sloužící prioritn� pro evakuaci a pro protipožární zásah.

Bude osazen v míst� �ízení zásahu, ve výtahových kabinách všech nouzových výtah�, ve 

shromaž	ovacích podlažích nebo výtahových lobby ( ve funkci sdruženého ovládání výtah�

– viz. výše ) a na všech podlažích v prostoru chrán�ných únikových cest.    

Požární nádrž v nejvyšším míst�

     Dle vyhlášky [26] je nutno každý objekt s výškou nad 60 metr� vybavit požární nádrží 

v nejvyšším míst�. Tato nádrž má sloužit jako zásoba pro požární potrubí s objemem dle 

normy pro zásobování požární vodou [9].  

Není však dále stanoveno, jaká má být velikost této nádrže u výškových budov. Norma [9]  

pouze odkazuje na nutnost zpracování dokumentace zdolávání požáru, ze které se intenzita 

dodávky vody a následná velikost nádrže ur�í. To ovšem naráží na zcela nejednozna�ný 

p�ístup odborné ve�ejnosti p�i tomto posouzení. Je tedy nutno stanovit jednozna�n� kubaturu 

této nádrže, logicky na základ� daných výpo�t�. Jako varianta je možné ur�it tzv. st�ední 

objem nádrže, což je cca. 50 m3.  

Dále je nutno stanovit k �emu bude nádrž sloužit. Bu	 bude napojena pouze na požární 

potrubí – pak je ovšem nutno specifikovat nap�íklad zp�sob dopl�ování, zajišt�ní tlaku pod 

nádrží, atd. V p�ípad�, že je objekt vybaven systémem stabilního hasicího za�ízení, je nutno 

specifikovat, jestli bude nádrž napojena i na tento systém, a jak.  

Požadované vybavení požárn� bezpe�nostními za�ízeními je nutno navrhovat bez 

jakéhokoliv rozlišování zp�sobu užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad pro     

bytové objekty.   
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Obrázek �.4 :  Návrh shromaž�ovacího prostoru u stávajícího objektu CITY TOWER 

7.1.6 Ur�ení konkrétního zp�sobu provád�ní funk�ních zkoušek :  

      Dle b�žného standardu, uvád�ného v P�íloze C normy [9] se funk�ní a tlaková zkouška u 

požárního potrubí – nezavodn�ného potrubí (tzv.suchovodu) vykonává pouze pomocí 

pr�kazné. Jako p�íklad je uvedeno provád�ní funk�ních zkoušek v rámci nám�tového 

cvi�ení u  objektu CITY TOWER v lét� 2010. P�i zkoušce celého systému s vodou došlo ke 

stavu, že �erpadla zkušební tlak vody nevydržela a došlo sou�asn� k destrukci tlakové 

armatury a k op�tovnému vyhazování hlavních jisti�� elektrické energie. Celý systém tedy 

nemohl fungovat.   

Zd�vodn�ní navrhované zm�ny oproti sou�asnému stavu :

- zásadní p�iblížení stavu za�ízení p�i zkouškách ke skute�nosti a eliminace nevratných 

následk�. 
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7.2 Posouzení a návrh �ešení p�i provád�ní stavby   

     Z hlediska �eských technických i právních p�edpis� globáln� v podstat� neexistuje 

zp�sob stanovení požární bezpe�nosti stavby p�i samotné výstavb�.  

P�edevším je ale nutné stanovit podmínky v t�ch objektech, jejichž ur�ité �ásti jsou již pln�

užívány a v jiných �ástech ješt� probíhá stavba.  

     Dle statistiky požárovosti [30] na 

území hlavního m�sta Prahy  dochází 

za uplynulých deset let  k nár�stu 

po�tu  požár� v objektech již p�i 

jejich výstavb� nebo p�ed 

dokon�ením. Tedy obecn� �e�eno na 

stavbách.  Z tohoto d�vodu považuji 

za zásadn� d�ležité, aby byl vytvo�en 

platný p�edpis- sm�rnice, �ešící 

základní podmínky požární 

bezpe�nosti již p�i výstavb�.  

     Jako jeden z p�íklad� je uveden 

požár v roce 2007 v objektu CITY 

TOWER, kdy došlo p�i sou�asném 

sva�ování o n�kolik podlaží výše 

k zapálení práv� aplikovaných 

ho�lavých nát�r�.  

   Obrázek �. 5 : Požár v objektu CITY TOWER  

V p�edpise by m�ly být stanoveny a specifikovány zejména body, uvád�né v následujících 

�ástech práce.  
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7.2.1 Funk�nost chrán�ných únikových cest ( CHÚC )  

     P�i uzav�ení každého jednotlivého podlaží obvodovým plášt�m musí být k dispozici      

 v tomto podlaží a ve všech podlažích níže vždy minimáln� jedna stavebn� dokon�ená  

 chrán�ná úniková cesta. 

Požární dve�e do této CHÚC musí být osazeny s projektovanou požadovanou požární 

odolností a musí být pln� funk�ní. Tato cesta musí mít v celém svém rozsahu pln� funk�ní 

v�trání. Ve všech prostorách této únikové cesty musí být k dispozici pln� funk�ní nouzové  

osv�tlení.  

Úniková cesta nesmí sloužit ke skladování ani k doprav� jakéhokoliv stavebního materiálu. 

Pokud je �ást stavby již užívána, musí z ní být k dispozici všechny únikové cesty a výtahy, 

p�edepsané projektovou dokumentací.  

7.2.2 Funk�nost elektrické požární signalizace  ( EPS ) 

     Pokud je v objektu navrhována elektrická požární signalizace, musí být minimáln�  

v prostoru funk�ního schodišt� instalovány tla�ítkové hlási�e. 

V prostoru každého podlaží, které je zcela uzav�eno obvodovým plášt�m, musí být nejmén�

na chodbách za�ízení pro zvukovou signalizaci poplachu. Toto za�ízení lze nahradit požární 

hlídkou.  

Úst�edna EPS s proškolenou nep�etržitou obsluhou musí být dislokována v míst� stavby,  

p�ípadn� musí být stavba napojena na dálkový p�enos. Toto za�ízení lze nahradit požární 

hlídkou.  

Pro všechna vyhrazená požárn� bezpe�nostní za�ízení je nutno aplikovat funk�ní zkoušky a 

revize v termínech, daných právním p�edpisem [28]. 

7.2.3 Funk�nost stabilního hasicího za�ízení ( SHZ ) 

     Pokud je v objektu navrhován systém SHZ, musí být každé podlaží, které je zcela  

uzav�eno obvodovým plášt�m a je již užíváno, pokryto funk�ními rozvody SHZ.  

Nejpozd�ji ve chvíli, kdy je jakákoliv �ást objektu užívána, musí být pln� funk�ní celý 

systém SHZ, v�etn� strojovny, p�íp. ventilových stanic ve všech tlakových pásmech, 

zvukové signalizace, atd.  
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Jedná se o vyhrazené požárn� bezpe�nostní za�ízení, je nutno aplikovat funk�ní zkoušky a 

revize v termínech, daných právním p�edpisem [28]. 

7.2.4 Vybavení v�cnými prost�edky požární ochrany 

     V rámci každého podlaží, zcela uzav�eného obvodovým plášt�m,  musí být vždy na  

stejném  míst� ( nap�íklad u vstupu do funk�ního schodišt� ) umíst�ny p�enosné hasicí  

p�ístroje v po�tech a s hasicí schopností dle p�edpisu [26], doporu�uje se pojízdný hasicí 

p�ístroj 30 kg. 

Rozvody požární vody ( požární potrubí / suchovody ) v rámci každého podlaží, které je  

zcela uzav�ené obvodovým plášt�m, musí být pln� funk�ní až do úrovn� vstupu, resp. 

p�íjezdu techniky, musí být ozna�ené a opat�ené tlakovými hrdlovými p�lspojkami  

s ví�ky a odvzduš�ovacím za�ízením. 

Jedná se o vyhrazené požárn� bezpe�nostní za�ízení, je nutno aplikovat funk�ní zkoušky a 

revize v termínech, daných právním p�edpisem [28]. 

7.2.5 Doprava vody do výšky  

V rámci každého podlaží, zcela uzav�eného obvodovým plášt�m musí být pro rozvody 

požární vody ( požární potrubí / suchovody ) pln� funk�ní posilovací �erpadla pro všechna 

tlaková pásma.  

7.2.6 Záložní zdroje  

     V míst� stavby musí být napájení všech funk�ních požárn� bezpe�nostních za�ízení ze  

dvou nezávislých zdroj� dle normy [3], jako zdroj musí být osazen dieselagregát.

Pro toto za�ízení je nutno mít k dispozici jeho výchozí revizi.  

Jedná se o vyhrazené požárn� bezpe�nostní za�ízení, je nutno aplikovat funk�ní zkoušky a 

revize v termínech, daných právním p�edpisem [28]. 

7.2.7 P�íjezdové komunikace 

     Na místo stavby musí být jednozna�n� specifikován a vyzna�en p�íjezd, tento musí  

 být stále volný a bez využití, musí být dodrženy podmínky pro protipožární zásah. 
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Technickým a organiza�ním opat�ením musí být na p�ístupových komunikacích   

znemožn�no skladování stavebního i jiného materiálu, odstavování veškeré speciální  

techniky i automobil�. 

7.2.8 Provozní p�edpis  

     Na každé výškové stavb� musí být vyhotoven provozní p�edpis. Jeho sou�ástí musí být 

nap�íklad tato ustanovení :  

- na každé stavb� musí být ur�en koordinátor pro požární bezpe�nost; 

- pokud je ur�ité podlaží v objektu již užíváno, nesmí být podlaží pod ním ur�eno ke  

   skladování ho�lavých stavebních hmot a materiál�; 

- musí být stanoven obecný zákaz skladování ho�lavých stavebních materiál�;  

- ve všech objektech �áste�n� užívaných musí být stanovena profesionální požární hlídka  

   s nep�etržitou dobou provozu; tato hlídka musí provád�t stálou poch�zkovou �innost  

   sm��ující k trvalé kontrole jednotlivých podlaží; 

- p�i provád�ní �inností s vysokým požárním nebezpe�ím ( nap�. sva�ování, rozbrušování,  

    apod. ) musí být požární hlídka v míst� vykonávání t�chto prací; 

- s provozním p�edpisem musí být prokazateln� seznámena každá osoba, vyskytující se  

    v míst� stavby; 

- v každém podlaží stavby musí být po skon�ení montáže skeletu instalovány vhodné  

    hasební prost�edky, jejichž po�et a druh musí být dopl�ován dle postupu výstavby.   
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8. Záv�r 

     V mé práci bylo ur�eno n�kolik cíl�, které byly následn� vyhodnoceny. Nejd�íve byl  

definován pojem výšková budova a v obecném kontextu posouzeny vlastnosti t�chto 

objekt�.  

Zárove� je zde uveden stru�ný p�ehled nejvyšších staveb Sv�ta, Evropy a �eské republiky.  

Následn� byly posouzeny v sou�asnosti platné technické a právní p�edpisy v �eské 

republice, s odkazem na jejich historický vývoj.  

Stru�n� jsou dále popsány platné technické a právní p�edpisy vybraných zemí v Evrop� – 

zde jsou zvoleny jako zástupce N�mecko a  Francie, ve Spojených státech amerických a 

v Ruské federaci s tím, jakou formou funguje výkon státního požárního dozoru v rámci 

stavebních �ízení a p�i povolování t�chto staveb. Pro srovnání bylo vybráno n�kolik 

shodných ukazatel� v t�chto zemích.  

V kone�ném vyhodnocení vhodnosti �i dostate�nosti normativních požadavk� je p�edkládán 

vlastní návrh úprav na dopln�ní stávajících p�edpis� pro tyto objekty. Navržen tedy byl 

soubor n�kolika konkrétních �ešení, ukazatel� a hodnot, které jsou dle našich p�edstav a dle 

dlouholetých zkušeností v oboru požární bezpe�nosti staveb �ešením, akceptovatelným i 

v rámci sou�asného právního systému v �R.  

P�i tomto návrhu bylo vycházeno jak z modelu Spojených stát�, jako etalonu v ur�ování 

t�chto p�edpis� a státem s bezkonkuren�ním po�tem výškových objekt�, ale vzhledem 

k zem�pisné poloze �eské republiky a její provázaností s okolními státy, práv� i z p�edpis�

N�mecka a Francie.  

Jedním z osobních d�vod� pro tyto návrhy byl nepopíratelný fakt, že sou�asný stav 

technických p�edpis� v �R v podstat� nerozlišuje stavby výšky nad 60 metr�, a dále že 

neexistují ani žádná doporu�ení ( vyjma opakovaného odkazování na inženýrský p�ístup ) �i 

alespo� obecn� uznávané a platné metodiky, odkazující na tyto stavby.  

Jednou ze zásadních zm�n je, že požárn� bezpe�nostní za�ízení, zejména stabilní hasicí 

za�ízení a elektrickou požární signalizaci je nutno v t�chto objektech navrhovat bez 

jakéhokoliv rozlišování zp�sobu užívání, tedy nesmí existovat výjimky nap�íklad u budov 

pro bydlení.  

V rámci navrhování stavby je zapot�ebí upravit a rozší�it funkci výtah�, ve vazb� na 

celkovou evakuaci objektu. Sou�asn� s tím je t�eba konkrétn� navrhovat samostatné 

evakua�ní prostory.    
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Pro výstavbu samotnou je jednozna�n� nutné stanovit pravidla dodržování požární 

bezpe�nosti na stavb�, po�ínaje p�ístupem pro techniku, p�es funk�ní únikové cesty, až po 

za�ízení pro signalizaci evakuace.  

Dalším jednozna�ným doporu�ením je povinnost ur�ení takzvaného koordinátora stavby 

z hlediska požární bezpe�nosti. Tato osoba by fungovala nezávisle i na p�ípadn� ustanovené 

osob� autorského dozoru, a to od prvopo�átku stavby až do jejího faktického dokon�ení. 

Tento návrh je zd�vodn�n, v kontextu z opakované vlastní zkušenosti na n�kolika velkých

stavbách,  naprostou neinformovaností a neprovázaností jednotlivých profesí. Ta vede 

velice �asto k zásadním nedostatk�m a chybám, mnohdy i obtížn� odstranitelným. 

I když se u výškových staveb oproti jiným objekt�m vyskytuje velké množství specifik, 

nesnadno normativn� popsatelných, ale práv� vzhledem k ucelenému a fungujícímu stavu 

v zahrani�í a dále vzhledem k výše uvedenému vyhodnocení se má za to, že takový p�edpis 

by m�l jednozna�n� existovat.  

Jeho výsledná podoba ovšem nemusí být pouze formou �eské technické normy nebo její 

p�ílohy, m�že být i formou nap�. metodiky, vydané a doporu�ené nap�. Generálním 

�editelstvím Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky.  

Jako nejp�ijateln�jší varianta se ale jeví forma sm�rnice ministerstva nebo Magistrátu, kde 

vzorem jednoduchosti a p�ehlednosti m�že být práv� Sm�rnice, platná v N�mecku [20]. 
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