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Bakalářská práce popisuje posouzení poţární bezpečnosti v bývalém cisterciáckém 

klášteře v Plasích, v jehoţ části zvané konvent se nachází studijní depozitář, ve kterém jsou 

uloţeny předměty s obrovskou historickou hodnotou. V úvodní části je provedena kvalitativní 

analýza posuzovaného objektu, moţných nebezpečí a různých poţárních scénářů. Práce 

pokračuje kvantitativní analýzou, která obsahuje číselné vyjádření parametrů potřebných pro 

posouzení poţární bezpečnosti.  

Cílem práce je posouzení rozdílu v poţární bezpečnosti části depozitáře zabezpečené 

poţárně bezpečnostním zařízením a části nezabezpečené. V závěru je uveden návrh opatření 

ke zlepšení současného stavu. 

 

 

Annotation: 

KOUBA, T.: Assessment of Fire Safety on the Premises of „Plasy Monastery“: Bachelor 
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Bachelor's thesis describes the fire safety in the former Cistercian monastery in Plasy in 

which the convention is called the depositary study, in which objects are stored with great 

historical value. In the first part of the qualitative analysis of the object under consideration, 

potential hazards and various fire scenarios. Work continues to quantitative analysis, which 

contains the numerical values of parameters necessary to assess fire safety.  

Aim is to assess the difference in the fire safety of the depositary of fire safety equipment and 

the unsecured. In conclusion, the proposed measures to improve the current situation.  
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Seznam zkratek 

 

ČCHÚC částečně chráněná úniková cesta 

DZP dokumentace zdolávání poţáru 

EPS elektrická poţární signalizace 

ETA analýza stromem událostí 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HP hasicí přístroj 

HRR rychlost uvolňování tepla 

HZS Pk Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

JPO jednotka poţární ochrany 

KOPIS krajské operační a informační středisko 

KTPO klíčový trezor poţární ochrany 

NP nadzemní podlaţí 

NPO návrhový poţár 

NPÚ národní památkový ústav 

NÚC nechráněná úniková cesta 

OPPO obsluţný pult poţární ochrany 

PCO pult centrální ochrany 

PÚ poţární úsek 

RTI index rychlosti reakce hlásiče 

SPB stupeň poţární bezpečnosti 

SSÚ statistické sledování událostí 

ÚP únikový pruh 

ZDP zařízení dálkového přenosu 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá posouzením poţární bezpečnosti Studijního depozitáře 

mobiliárních fondů, který je umístěn v areálu konventu Kláštera Plasy. Depozitář slouţí pro 

uloţení předmětů, které se z různých důvodů nedostaly do expozic hradů a zámků [22]. Jeho 

poţární bezpečnost je důleţitá z důvodu evakuace cenných předmětů, které se zde nacházejí. 

Jejich případné poškození nebo dokonce zničení by způsobilo společnosti jen těţko 

vyčíslitelnou škodu.  

Plaský klášter patří mezi památkově chráněné objekty a jeho výstavba začala dávno 

před platností ČSN 73 0802 [5], tj. před rokem 1975. Posuzování poţární bezpečnosti se tedy 

řídí ČSN 73 0834 [7]. Historické objekty obecně se vyznačují mnoha nestandardními 

architektonickými prvky, jelikoţ stavitelství doznalo za několik posledních stovek let 

značného posunu. Proto je depozitář posuzován pomocí metodiky, která zohledňuje právě tyto 

nestandardní podmínky. 

V úvodu bakalářské práce je provedena kvalitativní analýza. Na jejím začátku jsou 

definovány cíle poţární bezpečnosti. Následuje popis stavebního řešení objektu s důrazem na 

prostory depozitáře včetně popisu poţárně bezpečnostních zařízení, moţností poţárního 

zásahu nebo evakuace osob a předmětů. Dále jsou vybrány vhodné poţární scénáře a je 

posouzena jejich pravděpodobnost výskytu. Druhou částí bakalářské práce je provedení 

kvantitativní analýzy, ve které jsou číselně vyjádřeny parametry, které definují průběh 

případného poţáru. 

Cílem práce je posoudit rozdíl mezi částí depozitáře, která je jiţ zabezpečena poţárně 

bezpečnostními prvky a druhou částí depozitáře, ve které tyto prvky zatím chybějí. Na závěr 

je uveden návrh opatření na zlepšení současného stavu, který je rozdělený podle moţnosti 

realizace v různém časovém horizontu.    
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2 Rešerše 

Poţární bezpečnost staveb je v České republice řešena mnoţstvím zákonů, vyhlášek a 

norem. Mezi ně patří zejména Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů [4], vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci [3] nebo kodex norem ČSN 73 

08xx: Poţární bezpečnost staveb. Podklady pro zpracování bakalářské práce jsou dále čerpány 

z odborných publikací, které se zabývají nestandardními postupy řešení a to především:  

 

Úvod do požárního inženýrství 

Kučera P., Kaiser R. 

Ostrava, Edice SPBI spektrum 52., 1. vydání, 2008, 173 s. 

ISBN: 978-80-7385-024-1 

Publikace seznamuje čtenáře se současnou koncepcí poţárního inţenýrství včetně 

zásad stanovování návrhových poţárních scénářů [10]. 

 

Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany 

Kučera P., Kaiser R., Pavlík T., Pokorný J. 

Ostrava, Edice SPBI spektrum 56., 1. vydání, 2008, 201 s.  

ISBN: 978-80-7385-044-9 

Publikace systematicky vysvětluje odlišné postupy plnění podmínek poţární ochrany a 

zajímá se o nestandardní postupy projektování poţární bezpečnosti staveb [8]. 

 

Požární inženýrství. Dynamika požáru 

Kučera P., Kaiser R., Pavlík T., Pokorný J. 

Ostrava, Edice SPBI spektrum 65., 1. vydání, 2009, 152 s.  

ISBN: 978-80-7385-074-6 

Publikace přichází s konkrétním popisem vybraných statí dynamiky poţáru. Součástí 

publikace je kompaktní disk, který obsahuje šablony pro výpočet řešených příkladů 

jednotlivých kapitol v tabulkovém procesoru Excel [9]. 
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3 Kvalitativní analýza 

3.1 Cíle požární bezpečnosti 

Cíle poţární bezpečnosti pro potřebu posouzení studijního depozitáře se řídí poţadavky 

dané legislativním rámcem. Základními právními normami v této oblasti jsou především 

zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů [4], vyhláška č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru 

[3], vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb [2] a kodex 

norem poţární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx. Mezi hlavní cíle dané výše uvedenými 

předpisy patří zabránění ztrátám na ţivotech a zdraví, zabránění škodám a ochrana ţivotního 

prostředí. S hlavními cíly souvisí omezení rozvoje a šíření ohně a kouře v prostorách budovy, 

omezení šíření poţáru na okolní stavby, zajištění evakuace osob a zvířat v případě ohroţení 

stavby poţárem nebo při poţáru a umoţnění účinného a bezpečného zásahu záchranným 

jednotkám. Nelze sniţovat význam ani jednoho z uvedených cílů, ale pro potřeby posouzení 

poţární bezpečnosti studijního depozitáře v objektu Kláštera Plasy je důleţité především 

zabránění ztrátám na ţivotech a zdraví osob a zabránění škodám na majetku. Depozitář totiţ 

obsahuje velké mnoţství velmi cenných předmětů, které mají nevyčíslitelnou historickou 

hodnotu. V případě jejich zničení, znehodnocení nebo i malého poškození ohněm, zplodinami 

hoření nebo hasebními látkami ztratí společnost obrovské a nenahraditelné kulturní dědictví 

sahající aţ do poloviny 12. století [12].  

3.2 Charakteristika budovy a depozitáře 

3.2.1 Historie kláštera 

Areál bývalého cisterciáckého kláštera se nachází v městečku Plasy v údolí řeky Střely. 

Byl zaloţen v roce 1144 Vladislavem II. [12]. V jeho mnohaleté historii je důleţitá zejména 

první polovina 18. století, kdy byla v letech 1711 aţ 1736 realizována barokní přestavba [12]. 

Stavebně byl dle dostupných archivních dokladů konvent postupně dokončován včetně 

sledovaného 3. NP mezi léty 1727 – 1740 a dle prvního dochovaného inventáře a popisu 

z roku 1785 byl plně vybaven v celém rozsahu stavebními detaily a prvky. Tuto dobu je tedy 

moţné povaţovat za nejstarší hlediska zachování stavebních konstrukcí.  

V roce 1842 bylo dokončeno elipsovité točité schodiště vedoucí z 2. do 3. NP. V roce 

1894 došlo k rozsáhlému poţáru, který zachvátil celou střechu a většinu stropů 3. NP.  
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V letech 1894 – 1895 byla provedena oprava krovů a poničených interiérů. Oproti původnímu 

stavu byly sníţeny stropy a dveře. Okna byla vyrobena z měkkého dřeva. Po převzetí většiny 

areálu Krajským střediskem státní památkové péče jsou místnosti ve 3. NP vyuţívány jako 

centrální depozitář.  

3.2.2 Popis objektu konvent 

Samotný klášter se skládá z několika objektů (částí), které leţí nedaleko od sebe, ale 

přímo spolu nesousedí. Jedná se o budovu konventu, jako nejvýznamnější stavby. Prelatury, 

která se nachází na severovýchodní straně. Jihovýchodně od ní je sýpka s Královskou kaplí a 

dále k východu kostel sv. Václava. Prostory samotného studijního depozitáře mobiliárních 

fondů jsou ve 3. NP části konvent.  

 

Obr. 3-1: Letecký pohled na Klášter [25] 

Konvent je barokní objekt čtvercového půdorysu postaven v polovině 18. století. Je 

vyzděný především z cihelného zdiva, z části ze zdiva smíšeného (kámen, cihla). Má celkem 

4 podlaţí, z nich je jedno podzemní a zbylé tři nadzemní. Výška dle ČSN 73 0802 [5] je 13 

metrů. Na západní straně je připojeno tzv. Nemocniční křídlo, ve kterém se nachází 

administrativní část depozitáře a bytová jednotka vedoucího správy Kláštera Plasy. Na severní 

straně objekt sousedí s hospodářským dvorem.  

3.2.3 Centrální depozitář 

Prostory centrálního depozitáře se nacházejí ve 3. NP a jsou provozně rozděleny na tři  
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části. Část pro badatele, část pro veřejnost, kde vede jedna z prohlídkových tras a 

administrativní část. Do 3. NP vede celkem 5 přístupových cest. Dvě po hlavních 

tříramenných schodištích a dvě po vedlejších točitých schodištích v západní a severní části. 

Poslední přístupová cesta je z části stávajícího dvorku sousedícím s jiţní stěnou kostela, a to 

venkovním výtahem, který je určen pro osoby s omezenou pohyblivostí a pro snadnější 

dopravu exponátů depozitu. Výtah není řešen jako evakuační.  

 

            Obr. 3-2: Tříramenné schodiště [26]              Obr. 3-3: Točité schodiště [26] 

3.2.4 Dispozice, rozměry a vnitřní uspořádání depozitáře 

Část pro badatele se skládá z patnácti místností samotného depozitáře, z nichţ některé 

jsou vzájemně propojeny, tří místností konzervátorských dílen a dvou karanténních místností. 

Přehled místností včetně rozměrů je uveden v tabulce 1. Tučně jsou uvedeny parametry 

posuzované místnosti. Půdorysná plocha badatelské části je 1 176 m
2 

(včetně vnitřních 

nosných stěn).  

Všechny místnosti jsou vybaveny kovovými regály, skříněmi, vertikálními regálovými 

systémy pro ukládání plošných objektů a skříněmi kartoték. Vytápění je zajištěno pomocí 

akumulačních kamen, které jsou instalovány v kaţdé místnosti pod oknem. V místnostech, ve 

kterých je nutno udrţet kvůli uchování předmětů vlhkost na určité hranici, jsou ustaveny 
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mobilní odvlhčovače. Temperování s regulací teploty a vlhkosti je řešeno centrálním 

systémem sledování jednotlivých místností. 

Tab. 1: Seznam místností a jejich rozměry 
[11] 

 

Stropy jsou dřevěné trámové konstrukce s podbitím a omítnutím vápennou štukovou 

omítkou. Podlahy jsou z dřevěných prken uloţených na trámovém roštu a z prken skládaných 

do barokního vzoru. Jen v prostorách konzervátorské dílny (místnost č. 3) je zhotovena 

podlaha z lité stěrky. Omítky jsou vápenné štukové.  

Vstupní dvoukřídlé dveře jsou zhotoveny z měkkého dřeva s barokním kováním. Do 

místností č. 8 a 10 není umoţněn vstup dveřmi přímo z hlavní chodby, proto nejsou v tabulce 

č. 1 uvedeny rozměry. Vstup do těchto místností je realizován z místností vedlejších. Za 

kaţdými dveřmi, vedoucími z hlavní chodby jsou umístěny poţární dveře EI30DP1. Okna 

jsou dřevěná zdvojená se čtyřmi křídly. Jsou vyplněna rámečky, do kterých je osazeno 

Číslo 

místnosti 
Účel místnosti Rozloha 

Rozměr okna 

(š x v v mm) 

Rozměr 

dveří 

(š x v v mm) 

Výška 

stropu 

v mm 

1 sklad materiálu 29,41 1200 x 2390 1260 x 2480 4280 

2 konzervátorská dílna 28,35 1200 x 2390 1260 x 2480 4270 

3 konzervátorská dílna 30,40 1200 x 2390 1260 x 2480 4250 

4 depozitář sedacího nábytku 118,18 1480 x 2630 5 ks 1510 x 2920 4980 

5 depozitář obrazů 30,70 1180 x 2390 1180 x 2420 4250 

6 depozitář obrazů 28,95 1180 x 2390 1260 x 2480 4290 

7 depozitář nábytku 29,06 1190 x 2400 1260 x 2480 5020 

8 depozitář nábytku 27,01 1190 x 2400 - 5030 

9 depozitář nábytku 30,77 1200 x 2400 1260 x 2480 5010 

10 depozitář sochařských děl 24,79 1200 x 2400 - 5040 

11 depozitář sochařských děl 53,09 1180 x 2410 2 ks 1250 x 2480 5240 

12 depozitář kovů 30,33 1180 x 2400 1250 x 2480 4240 

13 depozitář papíru 28,38 1180 x 2400 1250 x 2480 4240 

14 depozitář multi-materiálových předmětů 28,62 1180 x 2400 1250 x 2480 4270 

15 depozitář keramiky, porcelánu a skla 28,52 1180 x 2400 1250 x 2480 4230 

16 depozitář textilu a koberců 28,58 1180 x 2400 1250 x 2480 4250 

17 depozitář osvětlovacích těles 31,74 1260 x 2440 1250 x 2490 4250 

18 depozitář 28,77 1260 x 2440 1250 x 2490 4200 

19 karanténní místnost 28,94 1260 x 2440 1250 x 2490 4220 

20 karanténní místnost 27,49 1260 x 2440 1260 x 2480 4320 
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tabulové sklo. Poţární zatíţení pv je vypočteno na hodnotu 132 kg.m
-2

. Hodnoty obsaţené 

v poţárně bezpečnostním řešení jsou následující [11]:   

pn = 90; ps = 10 kg.m
-2

; p = 100 kg.m
-2

; a = 1,1; b = 1,2; c2-4 = 1,0 

Poţární úsek depozitáře pro badatele je zařazen do III. 

stupně poţární bezpečnosti.  

Snaha o symetrická řešení dílčích úseků nebo celých 

budov je typickým barokním stavitelským znakem, a proto 

je část pro veřejnost, která tvoří druhou polovinu 3. NP, 

zrcadlově obrácená k části první [23]. Rozměrově jsou 

tedy pro obě části identické. Nachází se zde celkem dvacet 

místností, z nichţ všechny slouţí jako depozitář.  

3.2.5 Charakteristika uživatelů objektu 

V prostorách depozitáře se mohou po dohodě se 

správou kláštera pohybovat osoby za účelem zkoumání 

historických předmětů nebo skupiny osob za účelem 

prohlídky části depozitáře pro veřejnost. Dle návštěvního řádu mohou depozitář navštívit 

maximálně 2 prohlídkové skupiny po 20 osobách. Není vyloučeno, ţe se můţe jednat o osoby 

s pohybovým omezením. Jinak je pohyb osob v prostorách omezen výlučně na zaměstnance 

NPÚ, kteří jsou řádně proškoleni a dobře znají dispoziční řešení objektu. Celkové osazení 

osobami dle ČSN 73 0834 [7] je 52 osob. 

3.2.6 Požárně bezpečnostní zařízení 

Badatelská část depozitáře je vybavena analogovým adresovatelným systémem EPS 

FIREXA s interní akustickou signalizací. Schéma moţnosti zapojení je uvedeno v příloze C.  

Ústředna je umístěna u vstupu do budovy.  

V kaţdé místnosti, v jejím středu, je umístěn multisenzorový hlásič MHG 861. U 

východu z jednotlivých polovin na hlavní schodiště, na hlavních podestách schodišť a u všech 

východů z objektu na volné prostranství jsou instalovány tlačítkové hlásiče MHA 141. 

Akustický signál vyhlášení poplachu je zajištěn třemi sirénami, umístěnými vţdy ve střední 

části kaţdé z chodeb. Jelikoţ objekt není v noci osazen osobami, je ústředna EPS ručně 

přepínatelná na reţimy DEN/NOC, kdy v reţimu DEN je čas t1 nastaven na 30 s a t2 na 180 s.  

Ústředna EPS dále ovládá výtah v severní části objektu. Při signalizaci „POŢÁR“ sjede 
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 výtah do 1. NP, otevřou se dveře a ústředna zablokuje výtah proti pohybu. U vstupu do 

budovy je instalován KTPO, který je vybaven generálním klíčem od všech vstupů do 

jednotlivých místností depozitáře. Ústředna není napojena na PCO HZS Pk.  

Tlačítko CENTRAL STOP, které vypne přívod elektrické energie zařízením, která 

neslouţí pro protipoţární zajištění objektu a tlačítko TOTAL STOP, které vypne všechna 

zařízení bez rozdílu, jsou společně s OPPO umístěny na chodbě za vstupními dveřmi. 

3.2.7 Únikové cesty 

Únikové cesty jsou navrţeny tak, aby z kaţdého místa okruţní chodby objektu byly 

dosaţitelné alespoň dva únikové východy různými směry na volné prostranství. Funkci 

únikových cest zajišťují sekundární točitá schodiště, která jsou vedena jako samostatné PÚ. 

Délka NÚC je 38,58 m a šířka 3 ÚP u ČCHÚC je délka 111 m a šířka 1,5 ÚP. Únikové cesty 

jsou nouzově osvětleny. 

3.2.8 Prvotní zásah 

Ohlášení poţáru v zabezpečené části objektu je řešeno pomocí ústředny EPS. Pro 

prvotní zásah je k dispozici 11 práškových HP 6 kg ABC a 2 sněhové HP 5 kg BC. Hasičský 

záchranný sbor Plzeňského kraje má poţární stanici se dvěma organizovanými výjezdy 

vzdušnou čarou cca 100 metrů od severní části konventu, je proto zajištěn včasný zásah JPO.  

 

Obr. 3-5: Požární stanice Plasy [24] 

Vzhledem k velmi malému dojezdovému času postačí na případný hasební zásah jedna 

jednotka.  Nástupní plochy jsou funkční prakticky kolem celého objektu konventu. 

V depozitáři je instalován hydrantový systém D25 mm s tvarově stálou hadicí o délce 

30 m. Hydranty jsou umístěny v rozích hlavních chodeb.  
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Pro poţární zásah je dále moţné vyuţít suchovod, který vyúsťuje u místností 

konzervátorských dílen a jeho napojení je moţné z 1. NP. Vnější poţární voda je zajištěna ze 

stávajícího obecního zdroje. 

3.3  Volba požárního scénáře 

3.3.1 Druh požáru 

Při volbě druhu moţných poţárních scénářů je vycházeno z údajů shromaţďovaných 

systémem SSÚ, který je spravován operačním a informačním střediskem GŘ HZS ČR. 

V tabulce 2 a 3 jsou uvedeny nejčastější příčiny vzniku poţáru ve sledovaném období v 

závislosti na celkovém počtu poţáru a výši přímých škod. Tučně jsou zobrazeny dvě hlavní 

příčiny s největším podílem 

Tab. 2: Přehled příčin požáru v ČR v letech 2003 – 2010 

v závislosti na celkovém počtu požárů 
[13-20] 

Příčina 
Počet událostí 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem Podíl v % 

Úmyslné zapálení 1516 1431 1280 1430 1437 1597 1719 1604 12014 6,99 

Sebevražedný úmysl 34 31 31 25 23 28 24 34 230 0,13 

Děti do 15 let 555 380 301 272 280 269 209 221 2487 1,45 

Nedbalost 3783 2613 2362 2750 2884 2900 2881 2551 22724 13,22 

Komíny 375 378 314 327 263 272 314 218 2461 1,43 

Topidla 191 135 188 181 163 130 160 171 1319 0,77 

Technické závady 3351 3012 3012 3037 2906 2948 2860 2908 24034 13,98 

Samovznícení 212 146 166 187 183 135 107 81 1217 0,71 

Výbuchy 18 22 9 11 16 10 17 14 117 0,07 

Manipulace s HL 10 13 7 9 7 8 4 3 61 0,04 

Mimořádné příčiny 319 250 298 252 314 274 251 192 2150 1,25 

Jiné příčiny 79 93 64 68 26 32 44 32 438 0,25 

Dále nedošetřováno 16356 11012 10262 10269 12486 11175 10671 8965 91196 53,04 

Neobjasněno, v 

šetření 
2138 1675 1889 1444 1408 1168 938 843 11503 6,69 

CELKEM 28937 21191 20183 20262 22396 20946 20199 17837 171951 100 
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Tab. 3: Přehled příčin požárů v ČR za roky 2003 – 2010  

v závislosti na přímých škodách 
[13-20] 

Příčina 

Přímé škody v tis. Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 
Podíl v 

% 

Úmyslné zapálení 257301 200194 214845 371661 359387 383783 397224 325627 2510021 15,09 

Sebevražedný úmysl 1581 4817 2425 2584 6445 8295 8152 12019 46318 0,28 

Děti do 15 let 45329 55860 30806 35915 47681 25484 35653 33048 309777 1,86 

Nedbalost 318608 244943 319846 406132 442404 416011 255076 372403 2775422 16,68 

Komíny 48783 43199 51523 45834 44903 45356 47149 51419 378165 2,27 

Topidla 15651 15838 27526 29287 60549 32938 24818 22579 229185 1,38 

Technické závady 495197 621449 446287 627378 614406 756916 1089809 760907 5412349 32,54 

Samovznícení 17709 14914 71260 17154 47361 35957 24786 25974 255115 1,53 

Výbuchy 48836 12363 11888 12960 6507 5281 10926 33923 142683 0,86 

Manipulace s HL 758 1908 1132 562 2059 496 806 150 7870 0,05 

Mimořádné příčiny 60023 40676 40170 35322 58318 38475 46324 29644 348950 2,10 

Jiné příčiny 1505 1894 3790 1263 3537 3759 4973 1653 22373 0,13 

Dále nedošetřováno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Neobjasněno, v šetření 525335 411251 412873 347943 464938 1524547 223455 286813 4197155 25,23 

CELKEM 1836615 1669305 1634371 1933992 2158494 3277297 2169150 1956159 16635384 100 

 

Vyhodnocením výše uvedených statistických údajů získáme dvě nejčastější moţné 

příčiny vhodné pro dva návrhové poţáry a těmi jsou: 

 technická závada 

 nedbalost 

3.3.2 Místo požáru 

Návrhové poţáry jsou kvůli moţnosti porovnání voleny tak, ţe vznik prvního je 

situován do části depozitáře pro badatele, která jiţ prošla rekonstrukcí a vznik druhého do 

části pro veřejnost, která rekonstruována zatím není, a nejsou zde instalovány poţárně 

bezpečnostní prvky.  

Místo 1 – Poţár vznikne během dne v depozitáři nábytku vlivem závady na 

elektroinstalaci mobilního odvlhčovače. V části pro badatele se návštěvníci vyskytují jen 

sporadicky, tudíţ vzhledem k velikosti a členitosti objektu není předpoklad, ţe se v blízkosti 
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bude pohybovat některý ze zaměstnanců. Včasné zpozorování poţáru, zamezení jeho šíření 

nebo uhašení zaměstnanci je tedy nepravděpodobné. Vzhledem k velkému poţárnímu zatíţení 

je předpoklad pro jeho rychlý rozvoj.  

Místo 2 – Poţár vznikne v části depozitáře, která je určena pro veřejnost. Jeho příčinou 

je nedbalost zaměstnance, který zapomene při ukončení restaurátorských prací vypnout 

horkovzdušnou opalovací pistoli. Tato část depozitáře není vybavena poţárně bezpečnostními 

prvky a tak bude poţár zpozorován aţ kolemjdoucími, kteří uvidí dým vycházející z okna 

místnosti a toto zavolají na linku 112. Poţární zatíţení v této části je stejné jako v části pro 

badatele. I zde je tedy předpoklad rychlého rozvoje poţáru a s ním spojený vývin tepla a 

zplodin hoření. 

3.3.3 Opatření mající vliv na požár 

Část pro badatele je vybavena elektrickou poţární signalizací. Za vstupem z hlavní 

chodby jsou instalovány poţární dveře. Část pro veřejnost není vybavena poţárně 

bezpečnostními prvky. 

Pro potřeby posouzení pravděpodobnosti jednotlivých poţárních scénářů je zapotřebí 

určit i pravděpodobnost selhání poţárně bezpečnostních zařízení. Dle údajů ze statistických 

ročenek z let 2003 – 2010 [13-20] byla zjištěna spolehlivost systému EPS 99,54 %. U 

poţárních dveří byla spolehlivost samozavíračů stanovena na 95 %. 

3.3.4 Reakce uživatelů objektu 

Zaměstnanci Národního památkového úřadu jsou pravidelně školeni, jak se zachovat 

v případě poţáru. Povinnost uhasit poţár jim ukládá i zákon [4]. Rychlost jejich reakce je 

závislá na činnosti, kterou zrovna vykonávají a na tom, ve které části budovy se zrovna 

pohybují. Na poţár v badatelské části jsou upozorněni sirénami. V případě, ţe nejsou sami 

schopni poţár uhasit nebo zamezit jeho šíření opouštějí prostory depozitáře a shromaţďují se 

před vstupem do objektu. V případě, ţe se v prostorách depozitáře pohybuje prohlídková 

skupina, jsou zaměstnanci povinni se podílet na její bezpečné evakuaci. V tom jim napomáhá 

dokonalá znalost dispozic objektu. 

3.3.5 Analýza stromem událostí (ETA) 

Jednotlivé poţární scénáře a jejich pravděpodobnosti rozvoje jsou analyzovány podle 

[1] a výsledky jsou zobrazeny na obrázku 3-6. 
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Obr. 3-6: Stromy událostí pro případ požáru ve 3. NP 

3.3.6 Posouzení pravděpodobnosti 

Pravděpodobnosti výskytu poţáru jsou zhodnoceny pomocí úsudku a dostupných 

statistik. Jejich výpočet je proveden znásobením jednotlivých dílčích pravděpodobností. 

Výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 depozitář pro badatele 

P S1 = P 1 x P 1,1 = 0,6 x 0,1 = 0,06 

P S2 = P 1 x P 1,2 x P 1,2,1 x P 1,2,1,1 = 0,6 x 0,9 x 0,995 x 0,95 = 0,510 

P S3 = P 1 x P 1,2 x P 1,2,1 x P 1,2,1,2 = 0,6 x 0,9 x 0,995 x 0,05 = 0,027 

P S4 = P 1 x P 1,2 x P 1,2,1 = 0,6 x 0,9 x 0,005 = 0,003 
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 depozitář pro veřejnost 

P S5 = P 2 x P 2,1 = 0,4 x 0,05 = 0,02 

P S6 = P 2 x P 2,2 x P 2,1,1 = 0,4 x 0,95 x 0,3 = 0,114 

P S7 = P 2 x P 2,2 x P 2,2,2 x P 2,2,2,1 = 0,4 x 0,95 x 0,7 x 0,95 = 0,253 

P S8 = P 2 x P 2,2 x P 2,2,2 x P 2,2,2,1 = 0,4 x 0,95 x 0,7 x 0,05 = 0,013 

Dle výše uvedených výpočtů je nejpravděpodobnější poţární scénář pro část 

depozitáře pro badatele S2, pro část pro veřejnost pak S7. 

3.3.7 Posouzení následků 

Následky jednotlivých poţárních scénářů jsou porovnávány vzhledem k případným 

majetkovým ztrátám, které nastanou při jejich výskytu. Posouzení jednotlivých ztrát na 

různých historických předmětech je těţko vyčíslitelné. Je však zcela jasné, ţe čím delší bude 

doba zpozorování nebo detekování poţáru, tím větší škody poţár způsobí. Majetkové ztráty 

jsou tedy odhadnuty zvoleným koeficientem (min. 0, max. 10) v závislosti na pravděpodobné 

délce trvání poţáru. Nelze posuzovat historickou hodnotu kaţdého předmětu jednotlivě, proto 

jsou všechny předměty brány jako historicky stejně cenné. Hodnoty koeficientů jsou uvedeny 

tabulce 4. 

Tab. 4: Přehled výpočtových koeficientů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární 

scénář 

Koeficient 

majetkových 

ztrát 

S 1 1 

S 2 2 

S 3 3 

S 4 10 

S 5 1 

S 6 3 

S 7 7 

S 8 10 



15 

 

3.3.8 Klasifikace rizika 

Relativní riziko jednotlivých poţárních scénářů je klasifikováno součinem 

pravděpodobnosti poţárního scénáře a jeho případných následků. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

Tab. 5: Přehled rizik jednotlivých požárních scénářů 

Požární 

scénář 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Koeficient Relativní 

riziko 
Hodnocení 

následků 

Část pro badatele 

S 1 0,06 1 0,06 3 

S 2 0,510 2 1,02 1 

S 3 0,027 3 0,081 2 

S 4 0,003 10 0,03 4 

Část pro veřejnost 

S 5 0,02 1 0,02 4 

S 6 0,114 3 0,342 2 

S 7 0,253 7 1,771 1 

S 8 0,013 10 0,13 3 

 

3.3.9 Výběr požárních scénářů 

Jako vhodné poţární scénáře pro následnou kvantitativní analýzu jsou vybrány scénáře 

s hodnocením 1, a to takové, které mají největší součin pravděpodobnosti výskytu a 

koeficientu moţných následků. 

Pro badatelskou část se jedná o poţární scénář S 2 a pro část pro veřejnost S 7. 

3.4 Výběr metody analýzy 

Pro následnou kvantitativní analýzu dvou vybraných poţárních scénářů byla vybrána 

zjednodušená výpočtová metoda, která pouţívá základní empirické výpočtové postupy, které 

jsou provedeny ručním výpočtem [8].  
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4 Kvantitativní analýza 

4.1 Návrhový požár č. 1 

Jako návrhový poţár č. 1 je zvolen poţár v části pro badatele. V místnosti č. 9, kde je 

uskladněn nábytek převáţně ze smrkového dřeva, dojde ke zkratu v mobilním odvlhčovači, 

který se nachází v rohu místnosti vlevo za dveřmi. Dojde k rozšíření poţáru na dřevěnou skříň 

o rozměrech 60 x 100 x 120 cm (d x l x h). Po aktivaci multisenzorového hlásiče, který vyšle 

signál na ústřednu EPS a ta upozorní ostrahu objektu, začne běţet čas t1. Zaměstnanec za 30 

sekund nestačí zkontrolovat platnost informace a tak ústředna spustí čas t2. Po 90 

sekundách zaměstnanec ověří platnost poţáru a spustí všeobecný poplach tlačítkovým 

hlásičem. Telefonuje na linku 112, kde nahlašuje poţár ve 3. NP Kláštera Plasy. Vzhledem 

k rychlému rozvoji poţáru jiţ nestačí provést účinný prvotní zásah pomocí HP ani hydrantu, a 

tak opouští budovu únikovou cestou po točitém schodišti. Vyběhne na nádvoří a čeká na 

příjezd JPO HZS Pk. 

4.2 Návrhový požár č. 2 

Návrhový poţár č. 2 je zvolen v části pro veřejnost. Aby bylo moţné srovnání 

zabezpečené části a nezabezpečené části, byla pro vznik poţáru vybrána místnost stejných 

rozměrů se stejným poţárním zatíţením a stejnými stavebními konstrukcemi. Zde dojde 

vlivem porušení bezpečnostních předpisů zaměstnance (zapomene vypnout horkovzdušnou 

opalovací pistoli) k poţáru dřevěné skříně stejných rozměrů jako u NPO 1. K poţáru dojde na 

konci pracovní doby, takţe v areálu kláštera je jen ostraha objektu, která sídlí v 1. NP a o 

poţáru neví. Poţár bude zpozorován aţ po desítkách minut jeho průběhu kolemjdoucími, kteří 

zavolají na linku 112, kde poţár ohlásí. 

4.3 Pravděpodobný průběh rozvoje požáru 

Při určení pravděpodobného rozvoje vycházíme z dostupných informací o poţárním 

zatíţení dané místností. Modelová místnost depozitáře je posuzována dle Tabulky A.1 

poloţka 3.14 [5] jako depozitář nábytku, obrazů a jiného zařízení. Nejprve je vypočtena doba 

potřebná pro dosaţení referenční rychlosti tg [5]. Do následující rovnice jsou dosazeny 

hodnoty uvedené v části 3.1.4: 
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𝑎 =
𝑝𝑛𝑎𝑛 + 𝑝𝑠𝑎𝑠

𝑝𝑛  + 𝑝𝑠
=  

90 .1,1+3 .0,9

90+3
= 1,1    (2-1) 

kde  a  součinitel rychlosti odhořívání dle ČSN [5] (-) 

 pn nahodilé poţární zatíţení (kg.m
-2

) 

 an součinitel pro nahodilé poţární zatíţení dle ČSN [5] (-) 

 ps stálé poţární zatíţení (kg.m
-2

) 

 as součinitel pro stálé poţární zatíţení dle ČSN [5] (-) 

 

𝑝 = 𝑝𝑛 + 𝑝𝑠 = 90 + 3 = 93 𝑘𝑔. 𝑚−2 (2-2) 

kde p poţární zatíţení dle ČSN [5] 

 

𝑡𝑔 =
2000

𝑎 . 𝑝
=  

2000

1,1. 93
= 189 s                                                                                     (2-3) 

Doba pro dosaţení referenční rychlosti tg je rovna 189 s. Hodnota rychlosti uvolňování 

tepla je vypočtena dosazením do rovnice [5]: 

𝑄 =  Q0
  

𝑡

𝑡𝑔
 

2

= 1000  
𝑡

141
 

2

= 0,028𝑡2 (2-4) 

kde 𝑄  rychlost uvolňování tepla, HRR (kW) 

 𝑄0
  referenční rychlost uvolňování tepla (=1000 kW) 

 t čas po iniciaci (s) 

U návrhového poţáru č. 2 se ve výpočtech změní hodnota ps, jelikoţ místnost 

neobsahuje nehořlavé protipoţární dveře. Hodnota stálého poţárního zatíţení se tedy zvýší na 

8 kg.m
-2

 [5]. 

Dosazením do vzorců 2-1, 2-2, 2-3, a 2-4 získáme hodnotu 0,029𝑡2. Z výše 

uvedených výpočtů je patrné, ţe v počáteční fázi má stálé poţární zatíţení na rychlost 

uvolňování tepla jen nepatrný vliv. V tabulce 6 a obrázku. 4-1 jsou uvedeny vypočtené 

hodnoty v prvních 6 minutách rozvoje poţáru. Ve výpočtu není zahrnuta iniciační doba 

poţáru. Hodnota t, představuje čas po tzv. efektivní iniciaci [8]. 
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Tab. 6: HRR v závislosti na čase 

t (s) 
Q (kW) 

NPO 1 NPO 2 

0 0 0 

10 3 3 

20 11 12 

30 25 26 

60 101 104 

90 227 235 

120 403 418 

150 630 653 

180 907 940 

210 1235 1279 

240 1613 1670 

270 2041 2114 

300 2520 2610 

330 3049 3158 

360 3629 3758 

  

 

 

Obr. 4-1: HRR v závislosti na čase 
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4.4 Výška a teplota horní vrstvy 

Výška a teplota horní vrstvy jsou důleţité hodnoty jak pro poţární zásah, tak pro 

případnou evakuaci předmětů depozitáře. V této části práce bude zjištěna změna teploty 

kouřové vrstvy a její výška v závislosti na čase průběhu poţáru. Všeobecně se za bezpečné 

hodnoty povaţuje výška kouřové vrstvy do 2,5 metrů od plochy podlahy a teplota 

kumulované vrstvy kouře nad plochami pro evakuaci do 200 °C [8]. V jakém čase budou obě 

podmínky splněny, je vypočteno z následujících rovnic [8]:    

𝑍𝐻 =  
0,076

𝜌𝑠
 
𝜒𝑐

1/3
𝛼1/3

𝐴
 

2

𝑛+3
 𝑡 1+

𝑛

3
 +

1

𝐻2/3
 
−3/2

                              (2-5) 

𝑇𝐻 =
 1−𝜒𝑍  

𝑐𝑝𝜌𝑠𝐴 𝐻−𝑍𝐻 

𝛼𝑡𝑛 +1

𝑛+1
+ 𝑇0                    (2-6) 

kde  ZH výška kouřové vrstvy (m) 

 TH teplota horní (kouřové) vrstvy (°C) 

 A plocha místnosti (m
2
) 

 H výška místnosti (m) 

 ρs hustota kouře (kg.m
-3

) 

 χZ část tepla odvedená ohraničujícími konstrukcemi (-) 

 α koeficient rozvoje poţáru (kW.m
-2

) 

 T0 teplota okolí (°C) 

 n mocninný parametr (-) 

 χc konvektivní součinitel (-) 

Do výše uvedených rovnic pro kvadratické poţáry se dosazují hodnoty za n = 2, ρs = 1, 

χZ = 0 a χc = 0,7 [8]. Obě rovnice jsou platné jen do té doby, dokud plameny poţáru 

nezasahují do kouřové vrstvy, proto je třeba vypočítat střední výšku plamenů [8]: 

𝑄 = 𝛼𝑡2 = 0,028𝑡2         (2-7) 

𝐿𝑓 = −1,02𝐷 + 0,235𝑄 2/5        (2-8) 

kde Lf střední výška plamene (m) 

 D charakteristický rozměr plochy odhořívání (m) 
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Tabulka 7 a obrázek 4-2 ukazují vývoj teplot a výšek kouře. Platné hodnoty jsou pouze 

do 97 (resp. 98) sekundy, kdy začnou plameny zasahovat do kouřové vrstvy. To je v tabulce 

vyznačeno tučně, na obrázku pak červenou svislou čárou. 

Tab. 7: Výška kouřové vrstvy v závislosti na čase 

t (s) 
ZH (m) TH (s) Lf (m) 

NPO 1 NPO 2 NPO 1 NPO 2 NPO 1 NPO 2 

0 5,01 5,01 12 12 0,000 0,000 

15 4,52 4,51 14 14 0,000 0,000 

30 3,69 3,68 18 18 0,000 0,000 

45 2,89 2,87 25 25 0,162 0,178 

53 2,51 2,50 30 31 0,327 0,346 

60 2,23 2,21 36 37 0,467 0,489 

90 1,34 1,33 72 74 1,037 1,067 

97 1,20 1,18 85 87 1,164 1,195 

98 1,18 1,17 86 89 1,182 1,214 

120 0,84 0,83 138 142 1,570 1,606 

150 0,56 0,55 242 250 2,076 2,120 

180 0,39 0,38 395 408 2,562 2,613 

 

 

Obr. 4-2: Výška kouřových vrstev a jejich teploty v čase 
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Z tabulky 7 je patrné, ţe rozdíly v teplotách jsou zanedbatelné stejně jako rozdíl výšek 

kouřové vrstvy, který se liší v čase 180 s jen o 1 centimetr. 

4.5 Celkové vzplanutí (flashover) 

Aby mohlo dojít v místnosti k celkovému vzplanutí je potřeba dostatek paliva a 

dostatečné odvětrání [8]. U NPO 1 je vzhledem k poţárně bezpečnostním zařízením a 

blízkosti JPO předpoklad, ţe zásah bude proveden do 10 minut od vzniku poţáru. Proto je 

třeba ověřit, jestli by celkové vzplanutí mohlo do této doby vzniknout. U NPO 2 není 

předpoklad brzkého poţárního zásahu, proto výpočet určí orientační čas, kdy je 

pravděpodobný vznik flashoveru. Výpočet je proveden pomocí  Babrauskasovo metody [8].  

Nejdříve je třeba znát plochu otevřených otvorů v místnosti a jejich výšku. Z tabulky 2 

lze vyčíst, ţe posuzovaná místnost má jedno okno, které je široké 1,2 m a vysoké 2,4 m. 

S pouţitím těchto hodnot jsou vypočteny následující hodnoty [8]: 

𝐴𝑜 = 𝑙 .  = 1,2 . 2,4 = 2,88 𝑚2       (2-9) 

𝑜 = 2,4 𝑚                   (2-10) 

𝑄 
𝐹𝑂 = 750𝐴𝑜 𝑜 = 750 . 2,88 .  2,4 = 3346 𝑘𝑊              (2-11) 

kde 𝑄 
𝐹𝑂  HRR potřebná pro vznik flashoveru (kW) 

 Ao plocha otevřených otvorů 

 ho výška otevřených otvorů 

HRR potřebná pro vznik flashoveru je 3346 kW, coţ podle tabulky 6 znamená, ţe 

orientační čas pro vznik celkového vzplanutí se pohybuje kolem 340 s.  

4.6 Požár řízený odvětráním 

Po celkovém vzplanutí v místnosti je poţár řízen odvětráním. Rychlost hoření závisí na 

přístupu vzduchu, tedy na velikosti a tvaru větracích otvorů. Maximální rychlost HRR je 

stanovena dle rovnice [8]: 

𝑄 
𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,1 . 𝜒𝑠  . 𝐻𝑊 . 𝐴𝑜  .  𝑜 = 0,1 . 0,8 . 16,75 . 2,88  2,4 = 6 𝑀𝑊               (2-12) 

kde 𝑄 
𝑣𝑒𝑛𝑡   maximální HRR poţáru řízeného odvětráním (MW) 

 HW  normová výhřevnost dřeva dle [7] (= 16,75 MJ.kg
-1

) 

 χs  součinitel efektivnosti spalování dle [8] (=0,8) 



22 

 

Poţár bude ve fázi plně rozvinutého poţáru, coţ se předpokládá u NPO 2, řízen 

konstantní rychlostí uvolňování tepla 6 MW. 

4.7 Parametrická teplotní křivka 

Vzhledem ke světlé výšce stropu místnosti 5,01 m nelze pro výpočet uţít ČSN EN 

1991-1-2 (Eurokód 1), která platí pouze pro světlo výšku do 4 m. Parametrická teplotní křivka 

je tedy počítána dle Lieho [8].  

4.7.1 Fáze rozvoje 

Výpočet teplotní křivky pro fázi rozvoje poţáru je proveden pomocí rovnice [8]: 

Θ𝑔 = 20 + 250(10𝑂)
0,1

𝑂0,3𝑒
−𝑂2𝑡

60  ×  

×  3 1 − 𝑒−0,01𝑡 −  1 − 𝑒−0,05𝑡 + 4 1 − 𝑒−0,2𝑡  + 𝐶 
600

𝑂
             (2-13) 

kde Θg teplota plynů v místnosti (°C) 

 O koeficient otvorů (m
0,5

) stanovený dle rovnice [8]: 

 𝑂 =
𝐴𝑣 𝑒𝑞

𝐴𝑡
                   (2-14) 

 kde Av celková plocha svislých otvorů (m
2
) 

   At celková plocha konstrukcí včetně otvorů (m
2
) stanovená dle [8]

    jako 𝐴𝑡 = 2. 𝐴𝑓 + 2 𝑙 + 𝑑 . 0              (2-15) 

    kde   l délka místnosti (m) 

     d  šířka místnosti (m) 

  heq váţený průměr výšky oken (m) 

 C konstanta  C = 1 ……. ρ < 1600 kg.m
-3

 

     C = 0 ……. ρ ≥ 1600 kg.m
-3

 

     kde ρ je hustota ohraničující konstrukce (kg.m
-3

) 

Hustota poţárního zatíţení je vzhledem k tomu, ţe místnost je ohraničena 

konstrukcemi z odlišných materiálů, vypočtena váţeným průměrem: 
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𝜌 =
 𝜌 𝑖 .𝑆𝑖

𝑗
𝑖=1

 𝑆𝑖
𝑗
𝑖=1

                     (2-16) 

kde  S  plocha konstrukcí 

Místnost depozitáře má stěny s plných cihel a podlahu se stropem z měkkého dřeva. U 

místnosti v části pro badatele jsou dveře sádrokartonové, v místnosti v části pro veřejnost pak 

z měkkého dřeva. V rovnici jsou pouţity tyto hodnoty [8]:  

ρplných cihel = 2000 kg.m
-3

, ρdřeva = 450 kg.m
-3

, ρsádrokartonu = 900 kg.m
-3

 

Dle rovnice 2-16 je hustota ohraničujících konstrukcí u NPO 1 vypočtena 1400 kg.m
-3

 

a u NPO 2 pak 1341 kg.m
-3

. Obě hodnoty vyhovují podmínce ρ < 1600 kg.m
-3

 a tak C = 1.  

Dosazením do rovnice 2-15 je získána celková plocha konstrukcí 172,7 m
2
 a z rovnice 2-14 

koeficient otvorů 0,03, který svou hodnotou splňuje podmínku Lieho řešení 0,01 ≤ O ≤ 0,15 

m
0,5

 [8] 

4.7.2 Doba trvání požáru 

Pro výpočet doby trvání poţáru je nejdříve nutné stanovit návrhové poţární zatíţení 

Lf,t, které vychází z návrhové hustoty poţárního zatíţení qt,d a normové výhřevnosti dřeva Hw. 

Návrhové poţární zatíţení je vypočteno následujících rovnic [8]: 

𝑞𝑡 ,𝑑 =
𝑞𝑓 ,𝑑𝐴𝑓

𝐴𝑡
                    (2-17) 

 kde qf,d návrhová hustota poţárního zatíţení (MJ.m
-2

) se stanoví [8] 

    𝑞𝑓 ,𝑑 = 𝑞𝑓 ,𝑘 . 𝑚. 𝛿𝑞1. 𝛿𝑞2. 𝛿𝑞𝑛                  (2-18) 

   kde qf,k hustota charakteristického poţárního zatíţení vztaţená na  

     Af , kde se dosazuje 80 % kvantil Gubelova rozdělení 

     stanoven dle [8] (= 511 MJ.m
-2

) 

    m součinitel hoření dle [8] (= 0,8) 

    δq1 součinitel vyjadřující nebezpeční vzniku poţáru  v závislosti 

      na velikosti PÚ lineárně interpolován dle [8] (= 1,11) 

    δq2 součinitel zohledňující nebezpeční vzniku poţáru 

     vlivem provozu dle [8] (= 1,00) 
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    δqn součinitel, kterým se do výpočtu zavádí aktivní poţární 

     ochrany dle [8] (= 0,87) 

  Af celková plocha podlahy (m
2
) 

 Dle rovnice 2-18 je hustota charakteristického poţárního zatíţení 394,8 MJ.m
-2

. Po 

dosazení výsledku do rovnice 2-17 je vypočtena návrhová hustota poţárního zatíţení, která je 

rovna 70,3 MJ.m
-2

. Návrhové poţární zatíţení Lf,t je pak stanoveno rovnicí [8]: 

𝐿𝑓 ,𝑡 =
𝑞𝑡 ,𝑑

𝐻𝑤
=

70,3

16,75
= 4,2 𝑘𝑔. 𝑚−2                (2-19) 

Doba trvání poţáru td , tj. exponenciální fáze rozvoje je vypočtena z rovnice [8]: 

𝑡𝑑 =
𝐿𝑓 ,𝑡

5,5.𝑂
=

4,2

5,5.0,03
= 25,5 𝑚𝑖𝑛               (2-20) 

4.7.3 Maximální doba trvání požáru 

Maximální dovolená doba poţáru je vypočtena z rovnice [8]: 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
4,8

𝑂
+ 60 = 220 𝑚𝑖𝑛                  (2-21) 

Maximální dovolená doba trvání poţáru dle 2-21 je 220 min. 

4.7.4 Fáze ochlazování 

Z rovnice 2-20 je patrné, ţe poţár dosáhne svojí maximální teploty v čase  

22,5 minuty. Poté dochází k lineární fázi ochlazování. V následující rovnici je vypočtena 

maximální teplota dosaţená v čase td [8]: 

Θ𝑔 = Θ𝑚𝑎𝑥 −  600  
𝑡

𝑡𝑑
− 1 ≥ 12                (2-22) 

kde Θmax je maximální teplota dosaţená v čase td, která je stanovena 

  z rovnice 2-13 dosazením času 25,5 min (= 849 °C) 

Přehled výsledných teplot je uveden v tabulce 8, tučně je vyznačena maximální teplota 

v čase 25,5 minuty. Průběh teplot je graficky znázorněn na obrázku 4-3.  
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Tab. 8: Přehled teplot parametrické teplotní křivky 

t (min) Teplota Θg (°C) 

0 12 

2 381 

4 532 

6 633 

8 701 

10 747 

15 807 

20 833 

25 848 

25,5 849 

26 837 

30 743 

35 625 

40 508 

45 390 

50 273 

55 155 

60 37 

61 12 

 

 

Obr. 4-3: Průběh teplot parametrické teplotní křivky 
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4.8 Doba detekce teplotní části hlásiče u NPO 1 

Doba detekce teplotního hlásiče je bezesporu jedna z nejdůleţitějších hodnot. Na ní 

totiţ závisí celá škála dalších úkonů, které nastávají po detekování poţáru. Jedná se především 

o vyhodnocení poţáru ústřednou EPS a předání informace dalším subjektům, které se podílí 

na likvidaci poţáru ať uţ je to ostraha objektu nebo JPO. Pro výpočet doby detekce je potřeba 

znát index rychlosti reakce hlásiče a aktivační teplotu hlásiče MHG 861. Tyto údaje byly 

získány od výrobce hlásiče firmy Lites Liberec s.r.o.  

4.8.1 Teplota plynů proudících kolem hlásiče 

Výpočet teploty plynů kolem hlásiče je proveden pomocí Alpertových vzorců. Který 

z vzorců bude pouţit, je zjištěno z poměru [8]: 

𝑟/𝐻                       (2-23) 

kde  r radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m) 

 H výška stropu nad zdrojem poţáru (m) 

Jelikoţ poměr r/H = 0,79 > 0,18 je pouţita následující rovnice [8]: 

𝑇𝑔 ,1 − 𝑇∞ = 5,38
𝑄 2/3/𝐻5/3

 
𝑟

𝐻
 

2/3                    (2-24)   

kde Tg,1 maximální teplota plynů kolem hlásiče (°C) 

 T∞ teplota vnějšího prostředí (= 12°C) 

Maximální teplota plynů kolem hlásiče dle 2-24 je 12,89 °C.  

4.8.2 Rychlost proudění plynů kolem hlásiče 

Způsob výpočtu rychlosti plynů v okolí hlásiče je opět závislý na poměru r/H, který je 

dle 2-23 roven 0,79 > 0,15. Proto je pouţita následující Alpertova rovnice [8]: 

𝑢 = 0,195
 
𝑄 

𝐻
 

1/3

 
𝑟

𝐻
 

5/6                    (2-25) 

kde u maximální rychlost proudění plynů (m.s
-1

) 

Dosazením do rovnice 2-25 je získána rychlost 0,2 m.s
-1

. 
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4.8.3 Teplota na citlivém elementu hlásiče 

Teplota na citlivém elementu hlásiče je vypočtena pomocí rovnice [8]: 

𝑇𝑑 ,𝑛 =  
 𝑢

𝑅𝑇𝐼
 𝑇𝑔 ,𝑛 − 𝑇𝑑 ,𝑛−1 ∆𝑡 + 𝑇𝑑 ,𝑛−1                  (2-26) 

kde Td,n  teplota citlivého elementu hlásiče v časovém kroku n 

 Tmax,n teplota plynů v okolí hlásiče v časovém kroku n (°C) 

 Δt velikost časového kroku (s) 

 RTI index rychlosti reakce hlásiče  = 25  𝑚. 𝑠  

Dosazením do rovnice 2-26 je získána teplota citlivého elementu hlásiče v časovém 

kroku 1, který je 0 aţ 10 s. Teplota je rovna 12,9 °C. Opakováním postupu pro další časové 

kroky po 10 sekundách získáme čas potřebný pro dosaţení aktivační teploty hlásiče. Výsledek 

je uveden v tabulce č. 9. Tučně je uveden čas aktivace pro aktivační teplotu 43 °C. 

Tab. 9: Průběh výpočtu teploty citlivého elementu hlásiče 

n (-) t (s) Q (kW) ΔTg (°C) Tg(°C) u (m.s
-1

) ΔTd (°C) Td (°C) 

0 0 0 0,00 12,00 0,00 0,00 12 

1 10 3 0,85 12,85 0,20 0,15 12,15 

2 20 11 2,14 14,14 0,31 0,44 12,59 

3 30 25 3,68 15,68 0,41 0,79 13,38 

4 40 45 5,40 17,40 0,49 1,13 14,51 

5 50 70 7,28 19,28 0,57 1,44 15,95 

6 60 101 9,28 21,28 0,65 1,71 17,66 

7 70 137 11,40 23,40 0,72 1,94 19,60 

8 80 179 13,62 25,62 0,78 2,13 21,73 

9 90 227 15,93 27,93 0,85 2,28 24,01 

10 100 280 18,34 30,34 0,91 2,41 26,42 

11 110 339 20,82 32,82 0,97 2,52 28,94 

12 120 403 23,38 35,38 1,02 2,61 31,55 

13 130 473 26,02 38,02 1,08 2,69 34,24 

14 140 549 28,72 40,72 1,14 2,76 37,00 

15 150 630 31,49 43,49 1,19 2,83 39,83 

16 160 717 34,32 46,32 1,24 2,89 42,72 

17 162 735 34,89 46,89 1,25 0,37 43,09 

18 180 907 40,15 52,15 1,34 3,00 48,67 
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4.9 Doba detekce kouřové části hlásiče u NPO 1 

Doba detekce kouřové části je stanovena Mowrerovo metodou odhadu a to pomocí 

času přenosu zplodin hoření z místa poţáru k hlásiči [8]: 

𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒 =  𝑡𝑝𝑙 + 𝑡𝑐𝑗                    (2-27) 

𝑡𝑝𝑙 = 0,67
𝐻4/3

𝑄 1/3
                    (2-28) 

𝑡𝑐𝑗 =
1

1,2
.

𝑟11/6

𝑄 1/3𝐻1/2
                               (2-29) 

 kde tpl  čas, za který dosáhnou zplodiny do úrovně stropu (s) 

 tcj čas, za který dosáhnou zplodiny od osy plamene k hlásiči (s) 

Po dosazení do rovnic 2-27, 2-28 a 2-29 je vypočtena orientační doba aktivace hlásiče, 

která je rovna přibliţně 6 s. 
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5 Posouzení výsledků analýzy 

Při posouzení výsledků analýzy je vycházeno z výše uvedených výpočtů. Z tabulky 6 a 

obrázku 4-1 je vidět, ţe poţárně dělící konstrukce osazená v části pro badatele má jen malý 

vliv na rozvoj poţáru. Rychlost uvolňování tepla se v prvních šesti minutách liší o 129 kW a 

koeficient rozvoje poţáru α o 0,001. Rozdíly v obou částech objektu jsou nepatrné. Rychlost 

rozvoje poţáru je podle parametrů α  a tg středně rychlá.  

V další části byla práce vypočtena výška kouřové vrstvy od podlahy a její teplota 

v závislosti na čase. Z obrázku 4-2  a tabulky 7 je patrné, ţe bezpečná výška kouřové vrstvy je 

do 53 sekundy od vzniku poţáru a teplota kouře je v této době kolem 30 °C. Z toho vyplívá, 

ţe evakuace osob nebo nábytku z místnosti je bez pouţití dýchacího přístroje a zásahového 

oděvu moţná cca do1 minuty. Jelikoţ výpočty výšky a teploty kouře závisí na koeficientu 

rozvoje poţáru, který je pro oba NPO podobný, liší se jednotlivé hodnoty pro obě posuzované 

části jen velmi málo. 

V části 4.5 je vypočtena rychlost uvolňování tepla potřebná k celkovému vzplanutí 

v místnosti. Její hodnota je 3346 kW. Podle tabulky 6 to znamená, ţe celkové vzplanutí 

nastane po necelých 6 minutách. Doba do celkového vzplanutí je velmi krátká, protoţe 

posuzovaná místnost je relativně malá. 6 minut je zároveň čas, po který je moţné evakuovat 

předměty z místnosti ovšem po uplynutí 1 minuty jiţ jen s pouţitím věcných prostředků PO. 

Po celkovém vzplanutí bude všechen nábytek v místnosti nenávratně zničen. U NPO 2 je 

velká pravděpodobnost vzniku celkového vzplanutí, protoţe není předpoklad, ţe by byl poţár 

do této doby zpozorován nebo dokonce uhašen. U NPO 1 bude záleţet na rychlosti detekce 

hlásiče a na zásahu zaměstnanců kláštera. Dle mého názoru se JPO, i kdyţ je velmi blízko, do 

6 minut od vzniku poţáru k účinnému zásahu nedostane.  

V předposlední části kvalitativní analýzy je spočítána a popsána parametrická teplotní 

křivka, která je znázorněna na obrázku 4-3. U NPO 2 je doba největší intenzity poţáru 

vypočtena na 22,5 minuty, kdy bude teplota 849 °C. Pak následuje fáze lineárního 

ochlazování, která by v případě, ţe nebude proveden poţární zásah, trvala 35,5 minuty. To 

bude teplota v místnosti stejná jako před vznikem poţáru. V případě NPO 1 je počítáno 

s poţárním zásahem. Teplota poţáru v době zásahu se bude odvíjet od času, kdy zásah začne.  

Poslední částí je vypočtena doba detekce. Jak jiţ bylo zmíněno, místnosti v části pro 

badatele jsou osazeny multisenzorovými hlásiči MHG 861, které jsou u stropu místnosti vţdy 

v jejím středu. Tento hlásič má nastaveny následující parametry [21]: 
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 teplota reakce maximální části 43 °C 

 teplota nárůstu diferenciální části + 10 °C 

 strmost diferenciální části 3 °C/min 

 rychlost reakce hlásiče + 3 s 

Maximální teplota citlivého elementu hlásiče potřebná k tomu, aby hlásič signalizoval 

poţár, je výrobcem nastavena na 43 °C. Z tabulky č. 10 je vidět, ţe teplota reakce maximální 

části hlásiče bude za 162 sekund průběhu poţáru. Diferenciální část hlásiče bude detekovat 

poţár mnohem dříve, protoţe parametr nárůstu teploty je nastaven na + 10 °C se strmostí 

nárůstu min. 3 °C za 1 minutu. To bude splněno v čase 80 s. Jelikoţ u optické části je odhad 

detekce 6 sekund a doba reakce hlásiče 3 sekundy, bude poţár ohlášen ústředně EPS do 10 s. 

Z výsledku analýzy vyplývá, ţe poţárně dělící konstrukce instalované v části 

depozitáře pro badatele mají jen nepatrný vliv na rozvoj poţáru a jeho průběh. Mají však 

zásadní vliv na jeho šíření. EPS dává jistotu, ţe po detekování poţáru, jeho ohlášení a 

standardních časech vyhodnocení KOPIS, výjezdu jednotky a dojezdu na místo události, bude 

zásah zahájen do 10 minut od vzniku poţáru. V případě poţáru v místnosti menších rozměrů 

sice dojde do té doby k celkovému vzplanutí, ale včasným zásahem JPO je zaručeno, ţe se 

poţár nebude šířit. K jeho likvidaci postačí jedna jednotka.  

V části depozitáře pro veřejnost je velmi nepravděpodobné, ţe poţár bude zpozorován 

v jeho počáteční fázi, a tak jeho velikost a následky budou závislé na tom, kdy bude ohlášen. 

S největší pravděpodobností dojde k jeho rozšíření nejen do přilehlých místností, ale 

trámovým stropem také na střešní konstrukci. Likvidace poţáru takového rozsahu pak bude 

velmi zdlouhavá a náročná. Majetkové škody na objektu kláštera budou v řádech milionů a 

historické škody na předmětech depozitáře budou jen těţko vyčíslitelné. 
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6 Návrh opatření ke zlepšení 

V této kapitole jsou navrţeny opatření ke zlepšení současného stavu, které mají 

napomoci ke zvýšení poţární bezpečnosti depozitáře a ke sníţení případných škod 

způsobených poţárem. Opatření jsou rozdělena dle doporučené doby realizace. 

6.1 Krátkodobý horizont 

 napojit ústřednu EPS části depozitáře pro badatele na PCO Hasičského 

záchranného sboru Plzeňského kraje 

 pravidelně prověřovat zaměstnance kláštera cvičnými poplachy a zajistit 

pravidelná školení, v souladu s právními předpisy 

 z důvodu sloţité orientace v objektu zorganizovat prohlídku depozitáře pro 

příslušníky poţární stanice v Plasích s ukázkou všech prvků poţárně 

bezpečnostních zařízení (účast min. velitel stanice, velitelé čet a velitelé 

druţstev) 

 zváţit moţnost taktického cvičení JPO 

 označit vchodové dveře do jednotlivých místností depozitáře s důrazem na 

zachování historického vzhledu konstrukce 

 označit vstupy do výtahu informací, ţe výtah nelze pouţít jako evakuační 

 přemístit bezpečnostní tabulky pro evakuaci (únikový východ) do doporučené 

výšky 140 – 160 cm 

 doplnit DZP, která je uloţena na poţární stanici Plasy s důrazem na popis a 

označení jednotlivých místností pro lepší přehled zasahujících 

 udrţovat funkční nástupní plochy kolem objektu 

6.2 Dlouhodobý horizont 

 instalovat systém EPS pro nezabezpečenou část depozitáře 

 prověřit moţnost a nákladnost upravení venkovního výtahu na evakuační 

 nahradit stávající dřevěné dveře v průchodech mezi místnostmi depozitáře 

poţárními dveřmi odolnosti EI30DP1 se samozavírači  
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7 Závěr 

Z historie i z nedávné minulosti je známo, ţe poţáry v historických objektech jsou 

velkým problémem, nejen kvůli svému rozsahu ale zejména kvůli škodám na majetku, které 

způsobují. Škody finanční bývají obrovské a škody historické nenahraditelné. Jedním ze 

zdánlivě jednoduchých řešení se zdá být pojištění objektu a historického majetku v něm. 

Pojišťovny na našem trhu jsou schopny sjednat pojistné smlouvy, které však musí obsahovat 

speciální dodatek, do kterého jsou zahrnuty „věci zvláštní kulturní a historické hodnoty“. 

Pojištění je kvůli velkým pojistným částkám velmi nákladné a účelně řeší jen jednu část škod, 

a to finanční, např. na stavebních konstrukcích. Škodu historickou ţádný finanční obnos 

nenahradí. Zajištění objektů a majetku v nich by se tedy mělo ubírat jiným směrem. Finanční 

prostředky by měli být vynaloţeny především na zajištění poţární bezpečnosti. Zjednodušeně. 

Kdyţ je zabráněno poţáru, není třeba řešit případné škody.  

Bakalářská práce má být návodem pro zvýšení poţární bezpečnosti depozitáře, který 

v sobě ukrývá obrovské historické bohatství. Pro správce kláštera pak manuálem k zamyšlení 

se nad danou problematikou, posouzení a případnou realizaci doporučených řešení, které 

přispějí ke zvýšení poţární bezpečnosti, včasné a spolehlivé likvidaci případného poţáru a tím 

také k zachování nenahraditelného kulturního dědictví. 
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