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Bakalářská práce se zabývá problematikou požární odolnosti rozváděčů, které slouží 

k zajištění funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení. V první části jsou definovány požárně 

bezpečnostní zařízení a především požadavky na jejich napájení elektrickou energií. 

Následuje kapitola o požární odolnosti, především její značení a stanovení. Další část nejprve 

uvádí obecné požadavky na elektrické rozváděče, následuje podrobnější sumarizace 

z hlediska požadavků na požární bezpečnost včetně možností použití různých protipožárních 

ochran ke zvýšení požární odolnosti rozváděčů. V závěru práce jsou uvedeny příklady 

rozváděčů s požární odolností dostupné na českém trhu. 
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1 Úvod 

V současné době lidstvo buduje stále rozsáhlejší moderní objekty, ve kterých se shromažduje 

velké množství osob, případně jsou umístěny různé technologie. Příkladem jsou moderní 

nákupní centra, průmyslové objekty v rozsáhlých zónách, administrativní objekty a další. 

V případě vzniku požáru v těchto objektech mají jednotky požární ochrany stále složitější 

podmínky pro zásah, je ohroženo velké množství osob a škody na majetku dosahují mnoha 

miliónů korun. Z hlediska požární bezpečnosti musí být objekt navržen, postaven a užíván 

tak, aby umožňoval bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku, bránil šíření požáru uvnitř 

objektu i na jeho okolí a umožnil zásah jednotek požární ochrany při hašení a záchranných 

pracích. Ke splnění těchto podmínek přispívají také různá požárně bezpečnostní zařízení. Celý 

systém ovšem bude funkční pouze v tom případě, že budou správně navrženy a budou funkční 

všechny jeho části.  

 

Jelikož se většinou jedná o elektrická zařízení, jednou z těchto částí je elektrický rozváděč, ve 

kterém jsou umístěny různé spínací, ovládací, jistící a další prvky, které zajišťují správnou 

funkčnost požárně bezpečnostních zařízení. Když dojde při požáru k poškození a zničení 

určité kabelové trasy, jsou vyřazena zařízení na dané trase. Dojde-li ovšem k poškození 

elektrického rozváděče, může být z funkčnosti vyřazen celý systém. Tento problém se netýká 

jen požárně bezpečnostních zařízení, ale i dalších zařízení, která mohou při náhlému výpadku 

napájení a ovládání způsobit další škody na životech a zdraví. Jedná se například o různé 

technologie chlazení pecí, výrobě nebezpečných látek a další. Proto i malý požár, který 

poškodí takový rozváděč s nedostatečnou požární odolností, se může rychle rozšířit a způsobit 

velké škody.  

 

Cílem práce je provést sumarizaci požadavků na elektrické rozváděče sloužící k napájení 

požárně bezpečnostních zařízení. Aby bylo možné tuto problematiku lépe pochopit, zaměřím 

se v úvodu práce na definování požárně bezpečnostních zařízení včetně požadavků na jejich 

napájení, poté na oblast klasifikace a stanovení požární odolnosti stavebních výrobků. Dále se 

zaměřím na všeobecné požadavky na elektrický rozváděč a podrobněji na požadavky 

z hlediska požární bezpečnosti, kde také uvedu některé možnosti používaných požárních 

ochran. V závěru práce jsou uvedeny příklady různých rozváděčů s požární odolností. 
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2 Rešerše 

Informace do bakalářské práce jsem čerpal z různých zdrojů, jak v tištěné tak elektronické 

formě. Jelikož práce se zabývá shrnutím požadavků na elektrické rozváděče z hlediska 

požární odolnosti, informace jsou uvedeny z několika oblastí.  

 

Hlavní částí informačních zdrojů byly především normy týkající se požární bezpečnosti 

staveb. Další požadavky jsou zmíněny v české legislativě, jak z oblasti požární ochrany, 

staveb, technických zařízení a také zajištění bezpečnosti práce. Tyto zdroje jsem využil 

k informacím z teoretické oblasti, která se zabývá souhrnem požadavků na elektrické 

rozváděče. 

 

V oblasti praxe jsem čerpal informace především z následujících webových serverů.  Z oblasti 

silnoproudé elektrotechniky se jedná o portál Elektrika.cz, z oblasti stavebnictví a technických 

zařízení pak o portál Tzb-info.cz. Největším zdrojem informací byly webové portály a 

katalogy výrobců rozváděčů s požadavkem na požární odolnost, jednalo se o společnosti: 

RITTAL CZECH s.r.o., SCHARCK TECHNIK s r.o., EPZ s r.o. a další. 

  

 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Český 

normalizační ústav, 2009. 44 s. 

Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a konstrukce. Jsou zde uvedeny 

všeobecné požadavky na požární odolnost a její klasifikaci. Dále stanovuje požadavky na 

jednotlivé konstrukční části, v mém případě především na stěny, uzávěry a prostupy kabelů. 

  

ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Praha: Český normalizační 

ústav, 2009. 24 s. 

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a 

stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras v případě požáru. Jsou zde také 

stanoveny požadavky na zajištění dodávky elektrické energie během požáru do požárně 

bezpečnostních zařízení. Právě v této normě jsou uvedeny požadavky na elektrické rozváděče, 

které slouží k napájení požárně bezpečnostních zařízení. 
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ČSN EN 13501-2 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. 

Praha: Český normalizační ústav, 2010. 68 s. 

Norma stanovuje postup klasifikace stavebních výrobků a prvků staveb na základě výsledků 

zkoušek požární odolnosti. Uvádí jednotlivé zkušební metody a požadovaná kriteria na 

jednotlivé stavební části. Zde jsem našel podrobnější informace o mezních stavech a 

vlastnostech, které musejí vykazovat rozváděče při zkoušce požární odolnosti. 

 

 

BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7385-023-4 

Publikace je věnována požární bezpečnosti v nevýrobních objektech. V rámci své práce jsem 

využil informace pojednávající o různých systémech požárních ochran, které lze využít pro 

ochranu elektrických rozváděčů. 
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3 Požárně bezpečnostní zařízení 

Zabezpečení budov a technologických zařízení proti účinkům možného požáru zahrnuje 

pasivní a aktivní prvky zajištění. Pasivní zajištění se týká požárně dělících, popřípadě nosných 

konstrukcí, které člení objekt do požárních úseků a dalšího dispozičního řešení, zejména 

z hlediska únikových cest atd. Aktivní zajištění se týká požárně bezpečnostních zařízení a 

opatření, která vytvářejí předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinného zásahu jednotek 

požární ochrany a snížení rozsahu škod. [17] 

 

Požárně bezpečnostní zařízení (dále PBZ) jsou zařízení, která slouží k omezení ztrát na 

životech, zdraví a majetku způsobených požárem v objektu.  

 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahuje, dle § 41 odst. 2 n) vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci [4], posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, následné stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a 

instalace do stavby. 

 

3.1 Druhy PBZ 

Druhy PBZ jsou definovány v § 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [4], 

rozumí se jimi: 

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 

dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární 

signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), 

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy), 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře 

a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, 

kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), 

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a 

výstražné zařízení), 
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e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, 

vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových 

systémů, nezavodněné požární potrubí), 

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, 

vodní clony, požární přepážky a ucpávky), 

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení 

požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k 

hašení požárů. 

 

3.1.1 Vyhrazené druhy PBZ 

Vyhrazené druhy PBZ jsou zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, 

údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky. Za vyhrazené druhy PBZ se dle § 4 odst. 3 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [4] považují:       

 a) elektrická požární signalizace 

 b) zařízení dálkového přenosu 

 c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par 

 d) stabilní a polostabilní hasící zařízení 

 e) automatické protivýbuchové zařízení 

 f) zařízení pro odvod kouře a tepla 

 g) požární klapky 

 

3.2 Napájení PBZ elektrickou energií 

Jelikož se většinou jedná o elektrická zařízení, musí být také zajištěno jejich napájení 

elektrickou energií. V rámci české legislativy jsou požadavky na napájení PBZ zmiňována 

například v následujících vyhláškách: 
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§ 34 odst. 2 e) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [6]: 

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na dodávku 

elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru. 

 

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [5]: 

Elektrická zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a 

majetku musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické 

energie za podmínek stanovených českými technickými normami. 

 

Po vstupu ČR do Evropské unie bylo nutné zharmonizovat požadavky evropských předpisů. 

Tuto problematiku řeší vyhláška č. 23/2008 Sb. [5], která stanovuje jednotné technické 

podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb.  

 

3.2.1 Požadavky na zdroje elektrické energie 

Zařízení, která slouží k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů, musí mít zajištěnou 

dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Každý 

musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly plně zajištěny 

dodávky po požadovanou dobu do druhého zdroje. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být 

samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby. Druhý zdroj může být 

proveden jako samostatný generátor, akumulátorové baterie nebo připojením na veřejnou síť 

NN (popřípadě VN) smyčkou. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické 

rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund. Agregáty pro výrobu elektrické energie musejí 

být vybaveny automatickým (samočinným) startem při výpadku distribuční sítě včetně 

přepojení elektrické sítě pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Strojovny a rozvodny 

agregátů musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto 

agregátů, popř. kapacita akumulátorových baterií jako záložní zdroje, musí zabezpečit provoz 

po požadovanou dobu požárně bezpečnostních zařízení popř. dalších zařízení. [10] 

 

V normě [10] jsou dále uvedeny další podrobnější požadavky na napájení, ovšem pro naši 

problematiku nejsou tyto informace tak důležité. 
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3.2.1 Kabelové trasy pro napájení PBZ  

Kabelová trasa, která slouží k napájení PBZ, musí být tvořena samostatným vedením 

s funkční integritou, aby byla schopna dodávat elektrickou energii do zařízení, která musí 

zůstat během požáru funkční. Trasa začíná u hlavního rozváděče a končí u jednotlivých 

spotřebičů. Požadavky na funkční integritu kabelových tras jsou součástí požárně 

bezpečnostního řešení stavby a obsahuje dvě části. V první části osoba, která zpracovává 

požárně bezpečnostní řešení stavby, uvede přehled PBZ včetně požadované doby, po kterou 

musí tato zařízení zůstat funkční. Druhou část zpracuje nejčastěji technolog, který stanoví 

požadavky včetně doby funkčnosti těch zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční. 

[12] 

 

Kabely na kabelových trasách s funkční integritou jsou zpravidla barevně označeny:  

- Oranžový plášť pro kabely nešířící oheň dle ČSN EN 50 266-2-2  

- Hnědý plášť pro kabely zajišťující celistvost obvodu dle ČSN IEC 60 331 [12] 

 

Třída funkčnosti kabelové trasy se označuje: 

P15(120)-R – požární odolnost je doba v minutách (15 - 120), po kterou si kabelová 

trasa zachovává svou funkčnost při teplotním namáhání dle požárního scénáře 

teplotní normové křivky dle ČSN EN 1363-1  

PH15(120)-R – požární odolnost je doba v minutách (15 - 120), po kterou si kabelová 

trasa (kabely, včetně nosné konstrukce) zachovává svou funkčnost při konstantní 

teplotě, která navazuje na normovou teplotní křivku dle ČSN EN 1363-1 v 

okamžiku dosažení teploty 842 °C  

R - třída funkčnosti požární odolnosti kabelové trasy je doba v minutách, po kterou si 

kabelová trasa zachovává v případě požáru stabilitu a nedojde k porušení požární 

odolnosti (nejedná se o kriterium únosnosti a stability R dle ČSN EN 13 501-2) 

[12] 

 

Z hlediska časového jsou požadavky následující:  

• krátkodobá funkce (do 15 minut): musí být zajištěno provedení činnosti 

bezprostředně po vzniku požáru v objektu, které není nutné v průběhu požáru 

opakovat. Jedná se zejména o zajišťování a ohlášení místa požáru, uzavření či 
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otevření požárně bezpečnostního zařízení (např. uzavření požárních klapek na 

vzduchotechnickém potrubí, uzavření případně otevření dveří, otevření klapek pro 

větrání chráněných únikových cest apod.).  

• střednědobá funkce (do 30 minut): souvisí s činnostmi, které musí být provedeny 

v první fázi požáru a související s bezpečnou evakuací osob z požárního úseku, ve 

kterém vznikl požár a končí v době, kdy osoby opustily požární úsek, případně kdy 

se již nepožaduje činnost spuštěného zařízení (např. samočinné odvětrávací 

zařízení).  

• dlouhodobá funkce kabelové trasy (60 případně 120 minut): souvisí zpravidla 

s činnostmi, které musí být zajištěny pro provedení účinného protipožárního 

zásahu, jako je např. zajištění chodu čerpadel požární vody, činnost přetlakového 

větrání chráněných únikových cest, předávání informací o provozu záložního 

elektrického napájení, chodu čerpadel, požárních výtahů, případně i evakuačních 

výtahů apod. [12] 

 

3.2.3 Vypínaní elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 

Z hlediska účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany musí být umožněno a 

zajištěno vypnutí elektrické energie v daném objektu nebo požárním úseku. Máme-li 

v objektu PBZ případně jiné zařízením, které by naopak v případě náhlého vypnutí mohlo 

způsobit další škodu, musíme jim dodávku elektrické energie po nezbytnou dobu zachovat. 

 

Musí být umožněno centrální vypnutí elektrických zařízení v objektu nebo v jeho částech, 

jejichž funkčnost není nutná při požáru, tzv. CENTRAL STOP, kdy je zároveň zachována 

dodávka elektrické energie do PBZ a dalších zařízení, jejichž funkčnost je nutná během 

požáru. Ovšem v případě potřeby musí být také umožněno vypnutí všech zařízení v objektu 

nebo v jeho částech včetně PBZ, tzv. TOTAL STOP. Toto vypnutí musí být chráněno proti 

neoprávněnému či nechtěnému použití. Oba vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly 

snadno přístupné a na dobře viditelném místě, např. u vstupu do objektu, v místě trvalé 

obsluhy atd. Zároveň musí být označeny příslušným textem: „CENTRAL STOP“ či „TOTAL 

STOP“. [12]  
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4 Požární odolnost konstrukcí 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je souhrnně vyjádřena jako schopnost konstrukce 

odolávat účinkům požáru a zachovat přitom svou nosnost, celistvost a izolační schopnost. 

[11] 

4.1 Třídy reakce na oheň 

Všechny stavební výrobky se v současnosti klasifikují podle tříd reakce na oheň. Postup 

klasifikace uvádí norma ČSN EN 13501-1 [13]. Jednotlivé třídy jsou popsány v tabulce 1: 

 

Tabulka 1 – Třídy reakce na oheň pro stavební výrobky [13] 

třída popis 

A1 nepřispívají k rozvoji požáru, nevyvolávají žádné ohrožení kouřem 

A2 
splňují kriteria pro třídu B, navíc při plně rozvinutém požáru významně 

nepřispívají ke zvýšení požárního zatížení ani k dalšímu růstu požáru 

B splňují kriteria pro třídu C, ale vyhovují přísnějším požadavkům 

C 

splňují kriteria pro třídu D, ale vyhovují přísnějším požadavkům. Navíc při 

tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření 

plamene. 

D 

splňují kriteria pro třídu E, dále jsou schopné odolávat působení malého plamene 

po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Odolávají působení 

tepla od jednotlivého hořícího předmětu a mají omezení v uvolňování tepla 

E 
výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez 

významného rozšíření plamene 

F neodpovídají žádné předchozí třídě, lze zde zařadit jakýkoliv výrobek 

 

 

Norma dále rozlišuje třídy reakce na oheň pro následující výrobky:  

 - podlahové krytiny: A1fl, A2 fl, B fl, C fl, D fl, E fl, F fl 

 - tepelně izolační výrobky: A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL, 

 - elektrické kabely: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca  [13] 
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Doplňková klasifikace: 

 dle vývinu kouře: 

  s3  - žádné omezení vývinu kouře není požadováno 

  s2 - celkový vývin kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny 

  s1 - přísnější kriteria pro s2 

 dle plamenného hoření kapek/částic: 

  d2 - bez omezení 

  d1 - žádné kapky/částice plamenně hořící déle než uváděný časový interval (10s) 

  d0 - žádné plamenné hořící kapky/částice [13] 

 

4.2 Třídy konstrukčních částí 

Konstrukční části jsou často vyrobeny jako vícevrstvé, tedy z výrobků s různými třídami 

reakce na oheň. Pro potřebu klasifikace těchto výrobků pro požární bezpečnost jsou zavedeny 

třídy konstrukčních částí DP1, DP2 a DP3. Konstrukční část se rozděluje podle toho, zda 

přispívá k rozvoji požáru a má vliv na stabilitu konstrukce, viz tabulka 2. 

 

Tabulka 2 – Třídění konstrukčních částí a dílců [16] 

Hledisko pro třídění konstrukcí DP 1 DP 2 DP 3 

Vliv hořlavých hmot na únosnost konstrukce ne ano ano 

Vliv hořlavých hmot na intenzitu požáru ne ne ano 

 

 

4.3 Klasifikace požární odolnosti 

Klasifikace požární odolnosti se značí písmeny, která vyjadřují jednotlivé mezní stavy, dobou 

(t) v minutách po kterou posuzovaná konstrukce splňuje charakteristické vlastnosti a 

doplňkovou klasifikací (třída konstrukční části, požadavky na tvorbu kouře a další). 

Požadavky na mezní stavy jednotlivých stavebních konstrukcí uvádí norma ČSN 73 0810 

[11]. Stanovení a postup klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků je uveden v ČSN 

EN 13501-2 [14]. 
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Přehled mezních kritérií: 

R únosnost a stabilita 

E  celistvost 

I  izolační schopnost (mezní teploty na neohřívaném povrchu) 

W radiace (mezní hustota tepelného toku z neohřívané strany) 

M odolnost proti mechanickým vlivům 

C samozavírání  

S kouřotěsnost: Sa (při okolní teplotě) a Sm (při okolní teplotě a při 200°C) 

G odolnost proti požáru sazí 

K účinnost požárních ochran 

F funkčnost zařízení s nuceným odvodem kouře 

B funkčnost zařízení s přirozeným odvodem kouře 

D trvání stability kouřových zábran (přepážek) při stálé teplotě 

DH trvání stability kouřových clon (přepážek) při normové teplotě 

P či PH  plynulá dodávka energie a/nebo přenos signálu [14] [16] 

 

Klasifikační doby požární odolnosti: 

Vyjadřují se v minutách a mohou nabývat těchto hodnot: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 

240 nebo 360. Pro všechny mezní stavy neplatí všechny doby, jednotlivé požadavky jsou 

uvedeny v ČSN EN 13501-2 [14]. U konstrukcí, kde je požadováno více mezních stavů, je 

určena nejnižší hodnota jednotlivých mezních stavů (např. R 60 a E 30 také jako RE30). 

 

4.4 Stanovení požární odolnosti 

Požární odolnost se stanoví pro: 

 a) normový průběh požáru, který probíhá podle vzorce: 

 

T = 345 log10 (8t+1) + 20 

kde T průměrná teplota v peci ve °C 

t čas v minutách 
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Normovanému průběhu požáru odpovídá výpočtové požární zatížení dle ČSN 73 0802 

nebo ekvivalentní doba trvání požáru dle ČSN 73 0804. Průběh normové teplotní 

křivky je zobrazen na obrázku 1.  

b) pravděpodobný průběh požáru, který je určen podle konkrétních podmínek 

posuzovaného objektu, zpravidla s odchylným průběhem teplot v hořícím prostoru od 

normového průběhu požáru, případně včetně fáze chladnutí. Je určen pravděpodobnou 

dobou trvání požáru a pravděpodobnými teplotami plynů nebo teplotní analýzou 

parametrického průběhu požáru [11] 

 

 

Obrázek 1 – Normová teplotní křivka [29] 

 

Způsob stanovení požární odolnosti konstrukcí: 

a) je určena podle výsledků zkoušek podle příslušných zkušebních norem 

specifikovaných pro konkrétní druh konstrukční části v ČSN EN 13 501-2 a ČSN 

13 501-3  

b) je stanovena normovou hodnotou (podle ČSN 73 0821 nebo stanovená hodnotou 

podle Eurokódů), nebo výpočtem v těch případech, kde lze všechny činitele 

ovlivňující požární odolnost početně formulovat 

c) lze stanovit zkouškou a výpočtem v těch případech, kde zkouškou nelze postihnout 

všechny činitele ovlivňující požární odolnost nebo kde výsledky zkoušek vyžadují pro 

konkrétní aplikaci další posouzení [11] 
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5 Elektrický rozváděč 

Rozváděčová skříň slouží k umístění řídících, spínacích, jistících a dalších prvků 

elektroinstalace včetně všech mechanických spojení.  

 

5.1 Legislativní požadavky 

V rámci Evropské legislativy jsou požadavky na stavby dány Směrnicí Rady 89/106/EHS [8]. 

Ta definuje základní požadavky na stavby, které jsou uvedeny v jednotlivých interpretačních 

dokumentech: 

 č. 1: Mechanická odolnost a stabilita 

 č. 2: Požární bezpečnost 

 č: 3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 č: 4: Ochrana proti hluku 

 č. 5: Bezpečnost při užívání 

 č. 6: Úspora energie a ochrana tepla 

 

V rámci české legislativy jsou požadavky na stavby a stavební výrobky dány především 

stavebním zákonem, konkrétně: 

 

§ 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon [2]: 

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba 

při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 

bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 

tepla. 

 

 

Další požadavky, konkrétně na bezpečnost elektrických zařízení, jsou zmiňovány 

v následujících předpisech: 
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§ 2 odst. 1 nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí [7]: 

Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li uvedené technické 

požadavky, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad 

bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a 

údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a 

hospodářských zvířat nebo majetku. 

 

§ 194 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce u technických zařízení [3]: 

(1) Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a 

vyzkoušena.  

(2) Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních 

podmínek, pro která byla konstruována a vyrobena.  

(3) Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě 

upevněné a nesmějí ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení; musí být dostatečně 

dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení.  

(4) Části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž protéká 

elektrický proud, nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí 

vodičů.  

(5) Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby 

vypnout.  

(6) Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části 

zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě 

musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob.  

 (7) Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí 

být ihned odpojena a zajištěna.  

 

Zaměříme-li se na rozváděče sloužící k napájení PBZ, budeme se zabývat rozváděči pro nízké 

napětí, tedy do 1000 V. Jednotlivými požadavky a zkoušením rozváděčů nízkého napětí se 

pak podrobněji zabývá norma ČSN EN 60439-1 ed.2 [15]. 

 

 



15 

5.2 Mechanické provedení 

Rozváděče musí být vyrobeny pouze z materiálů schopných odolávat mechanickým, 

elektrickým a tepelným namáháním i účinkům vlhkosti, které se pravděpodobně vyskytnou v 

běžném provozu. Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo 

aplikací ekvivalentních ochranných vrstev na nechráněný povrch se zřetelem na 

předpokládané podmínky použití a údržby. Všechna krytí včetně dílčích částí (prostředky pro 

blokování dveří, výsuvných částí atd.) musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby 

odolávaly namáhání, kterému mohou být vystaveny v běžném provozu. Přístroje a obvody v 

rozváděči musí být uspořádány tak, aby se usnadnilo jejich ovládání a údržba a současně byla 

zajištěna nezbytná bezpečnost. [33] 

 

Nejčastěji se jedná o konstrukci ocelových plechů na nosném roštu, která je opatřena 

přístupovými dveřmi (uzávěrem). Mezi další části patří prvky pro vedení kabelů, pro větrání, 

montážní desky, systémy pro uchycení jednotlivých elektrotechnických přístrojů a další části, 

které tvoří celek rozváděčové skříně.  

 

Rozváděče se vyrábějí také v plastovém provedení. Toto provedení je ovšem nevyhovující pro 

skříně s požadavkem na požární odolnost. 

 

5.3 Dělení rozvaděčů 

Rozváděče dělíme podle:  

a) vnější konstrukce:  

- nekrytý 

- panelový 

- krytý - nástěnný, skříňový (obrázek 2) 

- zapuštěný  

b) místa instalace: 

- pro vnitřní  

- venkovní instalaci 

c) způsobu montáže s ohledem na mobilnost:  

- stabilní 

- mobilní 
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d) krytí rozváděčů 

e) druhu krytu: kovové, plastové atd. 

f) způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

g) vybavením:  

- typizované (elektroměrové, zásuvkové) 

- s volitelným obsahem 

h) způsobu provedení přívodu a vývodu 

i) účelem a použitím: 

  - průmyslové rozváděče 

  - rozváděče pro občanskou výbavu 

  - bytové rozváděče 

  - elektroměrové rozváděče 

  - elektrorozvodná jádra 

  - přípojkové skříně 

  - rozpojovací a jistící skříně 

  - přístrojové a elektroměrové desky 

  - staveništní [25] 

 

 

Obrázek 2 – Protipožární rozváděče značky Celsion ve skříňovém provedení [20] 
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5.4 Požadavky z hlediska požární bezpečnosti 

V rámci evropské legislativy vyplývají požadavky z integračního dokumentu č. 2 – Požární 

bezpečnost [9], která je součástí Směrnice Rady 89/106/EHS [8]. Požadavky na elektrická 

zařízení jsou definována v článku: 

 

4.2.3.2.2 Elektrická zařízení musí být navržena a instalována tak, aby 

 - nezpůsobila požár; 

 - aktivně nepřispívala k požáru; 

 - bylo omezeno šíření požáru; 

 - v případě požáru mohla být přijata účinná opatření k hašení požáru a záchraně 

 

V české legislativě je oblast požární ochrany dána zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně [1] a jeho prováděcích předpisech. Jedná se především o vyhlášku č 246/2001 Sb., o 

požární prevenci [4] a již zmíněnou vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb [5]. Podrobnější požadavky jsou pak uvedeny v příslušných českých 

technických normách. 

 

Zaměříme-li se na problematiku elektrických rozvodů a rozváděčů, jsou požadavky 

podrobněji uvedeny v normách ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení [11] a především 

v ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody [12].  

 

Je-li elektrický rozváděč umístěn v prostoru chráněných únikových cest nebo částečně 

chráněných únikových cest, posuzuje se podle následujících dvou pravidel: 

- pokud je rozváděč sestaven z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely či 

vodiče mají alespoň třídu reakce na oheň B2ca, zařazuje se tento požární úsek do I. 

stupně požární bezpečnosti s požadovanou požární odolností požárně dělících 

konstrukcí E 15 DP 1.  

- je-li ovšem rozváděč sestaven z jiných výrobků třídy reakce na oheň (třídy C až F), 

zařazuje se do II. stupně požární bezpečnosti s požadovanou požární odolností požárně 

dělících konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15 Sm DP1. [11] 

 

Tyto požadavky se týkají především případů, kdy může dojít k požáru uvnitř rozvaděče, který 

je umístěn na únikové cestě a mohlo by tak dojít k ohrožení evakuovaných osob. V prvním 
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případě je požadavek nižší, jelikož se předpokládá, že je vyroben z méně hořlavých hmot a 

hrozí tak menší nebezpečí než ve druhém případě. 

 

Rozváděč, který slouží k napájení PBZ a dalších zařízení, které musejí zůstat funkční 

v případě požáru, se vždy posuzují jako samostatné požární úseky s požadovanou požární 

odolností požárně dělících konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry v provedení EI 15 

DP1 [12]. Tento požadavek se týká minimální požární odolnosti rozváděče. Požadovanou 

požární odolnost určí zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby, který uvede, po 

jakou dobu má být PBZ funkční.  

 

Dochází-li k rekonstrukci objektu, který nebyl projektovaný dle současných norem, musí být 

nově instalovaný rozváděč určený k napájení PBZ umístěn v samostatném požárním úseku 

nebo musí být prokázáno, že bude mít takovou úpravu, že zůstane funkční po požadovanou 

dobu. [12] 

 

5.4.1 Požadavky na stěny a dveře rozváděče 

Jak již bylo uvedeno, elektrický rozváděč sloužící k napájení PBZ, musí vykazovat požární 

odolnost minimálně EI 30 DP1. V následujících odstavcích si podrobněji rozebereme oba 

mezní stavy, jak jsou uvedeny v normě ČSN EN 13 501-2 [14]. 

 

E – celistvost 

Je schopnost prvku s dělící funkcí odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez 

přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých 

plynů. Celistvost se stanoví na základě tří kritérií: 

 - trhliny nebo otvory přesahující stanovené rozměry 

 - vznícení bavlněného polštářku 

 - souvislé hoření na neexponované straně 

Při zkoušce se celistvost stanovuje všemi třemi způsoby. Klasifikuje-li se prvek 

zároveň na izolaci, tedy EI, je výsledná hodnota určena překročením kteréhokoliv ze 

tří kritérií. Trhliny se měří pomocí spárové měrky o průměru 6 a 25 mm. Bavlněný 

polštářek se přikládá k povrchu panelu s odstupem alespoň 30mm. Polštářek se musí 

do určené doby vznítit, přičemž pouhé jeho zuhelnatění se neakceptuje.  

 [14]. 
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Izolace – I 

Je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru z jedné strany, bez 

přenosu požáru v důsledku přestupu tepla na neexponovanou stranu případně vznícení 

jakýkoliv materiál v její blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, 

schopnou chránit osoby v její blízkosti. U všech dělících prvků, s výjimkou dveří a 

uzávěrů, se jako úroveň vlastnosti pro stanovení izolace užívá průměrný vzrůst teploty 

na neexponované straně, omezený nad 140 °C nad průměrnou počáteční teplotu, 

s maximálním vzrůstem teploty v kterémkoliv místě omezeném na 180 °C nad 

průměrnou počáteční teplotu. Porušení kteréhokoliv kriteria nosnosti nebo celistvosti 

znamená současně porušení kritéria izolace, ať již byly specifické teplotní meze 

izolace překročeny či nikoliv. [14]. 

 

V případě požadavku izolace na dveře či jiné uzávěry se používá jeden ze dvou následujících 

mezních stavů, kdy kriteria jsou stejné jako u izolace stěny, ovšem navíc platí: 

- Izolace I1: neberou se v úvahu měření teploty na dveřním křídle do 25 mm od 

hranice viditelné části dveřního křídla. Vzrůst teploty v kterémkoliv místě zárubně je 

omezen na 180 °C, měřeno 100 mm od viditelné hranice (na neexponované straně) 

dveřního křídla pokud je zárubeň širší než 100 mm, jinak měřeno na hranici 

zárubně/podpěrné konstrukce. 

- Izolace I2: neberou se v úvahu měření teploty na dveřním křídle do 100 mm od 

hranice viditelné části dveřního křídla. Vzrůst teploty v kterémkoliv místě zárubně je 

omezen na 360 °C, měřeno 100 mm od viditelné hranice (na neexponované straně) 

dveřního křídla pokud je zárubeň širší než 100 mm, jinak měřeno na hranici 

zárubně/podpěrné konstrukce. [14] 

 

Prvky vyhovující kritériím I, I1, I2 jsou zároveň vyhovující pro požadavek na radiaci W. Což 

je schopnost odolávat expozici pouze z jedné strany, bez prostupu požáru na druhou stranu 

vlivem sálavého tepla. Maximální hodnota radiace, měřená podle specifikace ve zkušební 

normě, nepřesáhne 15kW/m2. [14] 

 

Aby byl splněn mezní stav EI, musí být zajištěno také dokonalé utěsnění uzávěru. V tomto 

případě se dají použít různé těsnící pásky nebo tmely, které v případě požáru zpění a zajistí 

celistvost a kouřotěsnost dveří. 
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5.4.3 Požadavky na prostupy kabelů 

Prostup kabelů musí být proveden tak, aby byl splněn požadavek na danou požární odolnost, 

tedy rozvaděčová skříň musí být dokonale celistvá, aby zamezila šíření požáru těmito 

rozvody. Těsnění prostupů musí být dle ČSN 73 0810 [11]. Způsobů provedení máme 

několik, například těsnící manžety, příruby s kabelovými průchodkami nebo různé těsnící 

profily jako například na obrázku 3.  

 

 

Obrázek 3 – Průchod kabelů rozváděčem pomocí těsnícího profilu [31] 

 

5.5 Možnosti zvýšení požární odolnosti rozváděčů 

Rozváděčová skříň je nejčastěji vyrobena z ocelových prvků, které patří do třídy reakce na 

oheň A1, tedy nepřispívají k rozvoji požáru a nevyvolávají žádné ohrožení kouřem, viz 

kapitola 4.1. Nebezpečí ocelových prvků spočívá především v tom, že díky své vysoké 

tepelné vodivosti fungují jako tepelný mosty. Máme-li tedy rozváděč, který slouží k napájení 

PBZ a v jeho blízkosti dojde k požáru, konstrukce ocelové skříně velmi rychle naakumuluje 

teplo, které přenese do vnitřního prostoru, kde může způsobit poškození některého přístroje a 

tím přeruší dodávku elektrického proudu do PBZ. Pokud navrhnutá konstrukce rozváděče 

nevyhovuje požadavkům na danou požární odolnost, lze použít některou z následujících 

požárních ochran, případně jejich kombinací.  
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5.5.1 Zpěňující nátěry  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2, rozvaděč musí být chráněn před vnějšími vlivy 

ochrannými nátěry. V tomto případě lze tedy použít i některý z protipožárních nátěrů, kterým 

můžeme zvýšit odolnost až o 60 minut.  

 

Jejich funkce spočívá v tom, že při teplotách 180 – 200 °C vzniká na povrchu chráněného 

prvku vrstva izolační nehořlavé pěny, která tepelně izoluje a tím chrání ocelovou konstrukci. 

Způsob a rychlost napěnění, strukturu a výšku pěny určuje účinnost konkrétního nátěru. 

Nanášené tloušťky se uvádění v m a dosahují tloušťky cca 1 mm. Mezi výhody těchto nátěrů 

patří malá tloušťka vrstvy, různé barevné provedení a snadné nanášení. Ovšem velkou 

nevýhodou těchto nátěrů je jejich omezená životnost a tak se po její uplynutí musí zajistit 

obnova nátěru, čímž klesá účinnost vrstev. [16]  

 

Příklady možných protipožárních nátěrů na ocel: 

 

Plamostop P9 

- je protipožární vypěňovací nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, 

žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před 

účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí na dobu 15 až 60 minut. 

Požární izolace se vkládá do systému navržené antikorozní ochrany ocelové 

konstrukce mezi základní nátěr a vrchní lak. Pro samotné nanášení protipožární 

izolace musí být povrch čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Po stárnutí v solné 

komoře dosáhly nátěrové systémy životnost ve venkovní prostředí silně znečištěné 

průmyslové aglomerace nejméně 15 let a v korozivním prostředí vysoko nad 15 let. 

[22] 

 

Obrázek 4 – Protipožární nátěr Plamostop P9 [22] 
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DEXAMIN DV/S 

- používá se k protipožární úpravě ocelových jednokřídlových plných otočných dveří, 

dvířek elektrických rozváděčů, revizních dvířek atd. Bez dodatečné povrchové úpravy 

má černý vzhled, zrnitý povlak. Podle dohody s odběratelem lze opatřit krycím 

nátěrem tmavších odstínů nebo stříbřenkou. Je určen do dílenských, skladových či 

provozních prostor, kotelen, garáží, dále pro revizní dvířka a dvířka elektrických 

rozváděčů. Stejně lze upravit i ocelové plechové výplně nadpraží a části plechových 

nenosných požárně dělících stěn. Životnost nátěru se pohybuje v rozmezí 10 – 15 let 

podle prostředí, ve kterém bude aplikace exponována. [24] 

 

5.5.2 Ochrany prováděné suchou technologií 

Do této skupiny se řadí různé obklady a desky, které zvyšují izolační schopnost dané 

konstrukce. Dělíme je na desky tvrdé a měkké. Mezi ty tvrdé patří např. sádrokartonové, 

vláknocementové, vermikulovité, třískocementové a další. Jejich nevýhodou je vyšší 

hmotnost a při použití na dveřích dochází tedy k většímu namáhání pantů. Měkké desky se 

vyrábějí z kamenných nebo skelných vláken. Jejich připevněním, například pomocí tmelů, na 

vnitřní stěnu rozváděče můžeme dosáhnout všech požadovaných požárních odolností. Bez 

speciální povrchové úpravy jsou nepoužitelné v prostředí s relativní vlhkostí nad 85 % nebo 

tam, kde teče či stříká voda. [16] 

 

Příklady možných protipožárních desek a obkladů: 

 

ORDEXAL R 

- systém lepených protipožárních obkladů ocelových skříní elektrických rozváděčů. 

Obklady jsou zhotoveny na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, 

žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky ORSIL 

PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a 

diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna. Bez dodatečné 

povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu 

opatřeny pravidelným rastrem. Systém je určen pro požární ochranu ocelových skříní 

elektrických rozváděčů a jiných prostorových nenosných prvků, zhotovených z plechu 

o tloušťce do 1 do 3 mm a chráněných obkladem z vnější strany v rozsahu od EI/EW 
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15 do EI/EW 60 minut. Obklady jsou vhodné pro průmyslová prostředí a do všech 

běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. [23] 

 

PROMATECT®-H 

- kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky bez azbestu, viz obrázek 5. 

Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb. Tento 

materiál je nehořlavý, třídy reakce na oheň A1. Z hlediska opracovatelnosti jsou 

srovnatelné se dřevem. Vlastnosti povrchu: pohledová strana hladka, zadní strana 

lehce strukturovaná. [30] 

 

 

Obrázek 5 – Protipožární obklad PROMATECT®-H [30] 

 

5.5.3 Ochrany prováděné mokrou technologií 

Zde patří způsoby jako je obetonování, obezdění, použití různých omítek, případně 

protipožárních nástřiků. Zděné konstrukce se vyznačují vysokou požární odolností a obvykle 

není nutné odolnost těchto konstrukcí zvyšovat. [16]  

 

Tímto způsobem ovšem nemůžeme chránit celý rozvaděč, jelikož minimálně jedna strana 

musí být volně přístupná pro umístění dvířek. Tohoto částečného způsobu ochrany se využívá 

u rozváděčů v zapuštěném provedení, viz obrázek 6, kde je využita vysoká požární odolnost 

zděné konstrukce, kterou je rozváděč obklopen a tudíž chráněn. V tomto provedeni se pak 

musíme zaměřit na zvýšení odolnosti dveří. 
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Obrázek 6 – Náčrt zapuštěné rozváděčové skříně [26] 
 

5.6 Oteplení a odvod tepla z rozváděče 

Elektrický rozváděč je soubor různých přístrojů v poměrně malém prostoru. Za účelem 

ochrany před vnějšími vlivy a také ochraně osob před úrazem elektrickým proudem je 

rozváděč proveden jako uzavřená skříň. Jedná-li se navíc o rozváděč s požadavkem na 

požární odolnost, tedy izolovaná a uzavřená skříň, je obtížnější zajištění odvodu tepla 

z rozváděče. 

 

Teplo v rozváděči vzniká především ze ztrátových výkonů. Prvním zdrojem tepla jsou 

ztrátové výkony jednotlivých přístrojů, tyto hodnoty lze zjistit od výrobce a v jednotlivých 

katalozích, případně je lze vypočítat z úbytků napětí naměřených při jmenovitém proudu. 

Druhým zdrojem tepla je ztrátový tepelný výkon vznikající na spojích v rozváděči, který lze 

vypočítat z odporu vodičů a proudů, které jimi protékají. Sečtením obou hodnot získáme 

celkový tepelný výkon, který vzniká v rozváděči. [27] 

 

Aby nedošlo k přehřátí vnitřního prostoru rozváděče a tím i narušení funkčnosti jednotlivých 

přístrojů, je potřeba zajistit odvod tepla z rozvaděče. Chlazení lze zajistit přirozeným nebo 

nuceným způsobem. 
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5.6.1 Chlazení přirozeným způsobem  

Přístroje a spoje se ochlazují vzduchem v rozváděči, který pak své teplo předává stěnám 

rozvaděče. Stěny jsou ochlazeny vnějším vzduchem, který cirkuluje kolem rozvaděče, jak je 

znázorněno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 – Schéma přirozeného chlazení rozvaděče [27] 

 

Dalším přirozeným prvkem větrání může být umístění větrací mřížky do pláště rozváděče. 

V tomto případě může dojít k vniknutí prachu a dalších nečistot do vnitřního prostoru 

rozváděče, ale tomu lze předejít použitím prachových filtrů. 

 

5.6.2 Chlazení nuceným způsobem  

Je-li chlazení přirozeným způsobem nedostatečné, případně ho nelze z konstrukčních důvodů 

využít (izolované zapuštěné skříně), musí se přistoupit na nucený způsob chlazení. 

 

Nucené větrání lze zajistit elektrickými ventilátory, kterými lze dosáhnout zvýšeného odvodu 

tepla z vnitřního prostoru rozváděče. Místa s vyšší teplotou jsou vlivem nucené cirkulace 

vzduchu lépe chlazena a tím se snižují rizika bodového přehřívání [28]. Aby byla nucená 

ventilace účinná, musí být také zajištěn přívod vzduchu do rozváděče. Nevýhodou nuceného 

větrání je opět propojení vnitřního a vnějšího prostoru rozvaděče. Proti pronikání prachu se 

opět dají použít různé filtry. Ventilátor s mřížkou i filtrem připraven k namontování je 

zobrazen na obrázku 8. 
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Obrázek 8 – Ventilátory s filtrem [31] 

 

Dalším možným řešením je použití chladící neboli klimatizační jednotky. Tu je možné 

instalovat v provedení pro montáž na boční i horní stěnu rozváděče. Při návrhu aktivního 

chlazení pomocí klimatizační jednotky je jedním z limitujících faktorů teplota okolí, která by 

neměla přesáhnout 55 °C. U některých jednotek s nižšími výkony je teplota okolí limitována 

hranicí 45 respektive 50 °C. Další věcí, kterou je při použití klimatizační jednotky nutno 

vyřešit je odvod kondenzátu. Kondenzát je z jednotky odváděn trubkou, na kterou je možno 

nasadit hadici a kondenzát jímat do nádoby, kterou je potřeba čas od času vyprázdnit. 

Problém s odvodem kondenzátu nenastává, pokud se pro aktivní chlazení rozvaděče použije 

výměník vzduch/voda. Tyto jednotky se používají zpravidla v případech, kdy teplota okolí 

rozvaděče přesahuje 50 nebo 55 °C. Tyto jednotky jsou schopny spolehlivě pracovat až do 

teplot okolí 70 °C. Samozřejmě v závislosti na teplotě chladící vody. Jejich nasazení přichází 

do úvahy v prostorech, kde je vysoká prašnost a vysoká teplota, tj. v cihelnách, slévárnách, 

lomech a podobně [28]. 

 

Na obrázku 9 je znázornění kompresorové chladicí jednotky, kde je vnitřní cirkulační okruh s 

výparníkem oddělen od vnějšího prostředí kompresoru a chladiče. Vnitřní i vnější nucená 

ventilace je zajištěna dvojitým větrákem. Na obrázku 10 je znázornění chladicí jednotky s 

výměníkem vzduch/vzduch, kde je vnitřní cirkulační okruh zcela oddělen od vnějšího 

prostředí. Vnitřní nucená ventilace zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty uvnitř rozvaděče a 

omezuje lokální přehřívání. Na obrázku 11 je znázornění chladicí jednotky s výměníkem 

vzduch/voda, umístěné na stropní části rozvaděče, kde je vnitřní cirkulační okruh zcela 

oddělen od vnějšího prostředí, pohyb vzduchu uvnitř rozvaděče snižuje rizika lokálního 

přehřívání. Množství a teplota cirkulující vody ovlivňují chladicí výkon jednotky. [28] 
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Obrázek 9 – Kompresorová 

chladící jednotka [28] 

Obrázek 10 – Chladící jednotka 

s výměníkem vzduch/vzduch, 

umístění na boku [28] 

Obrázek 11 – Chladící 

jednotka s výměníkem 

vzduch/vzduch, umístění 

na stropě [28] 

 

5.6.3 Chladicí systémy při požáru  

Tyto chladicí systémy jsou navrženy pro běžný dlouhodobý provoz rozvaděče a mají za úkol 

odvádět teplý vzduch z rozvaděče a přivést vnější chladnější vzduch do rozvaděče. Při požáru 

ovšem dojde k opačné situaci, kdy vnější vzduch je mnohem teplejší než vnitřní a navíc 

musíme zajistit požadavek na celistvost, tedy uzavření všech větracích otvorů. Stejně musíme 

postupovat i v případě kdy dojde k požáru uvnitř, opět zajistíme uzavření otvoru, aby se požár 

nerozšířil mimo rozvaděč. Uzavření větracích otvorů zajistíme pomocí protipožárních klapek, 

případně protipožárních mřížek. 

 

Například protipožární mřížka Renson, na obrázku 12, za normálních podmínek zabezpečuje 

výměnu vzduchu, ovšem při zvýšení teploty nad 120 °C dojde k roztavení lamel, které se 

vzájemně spojí a vytvoří barieru proti ohni, která je schopna odolávat požáru až 60 minut. 

[21] 
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Obrázek 12 – Protipožární mřížka Renson [21] 

 

Máme-li rozváděč, který slouží k napájení PBZ a případně dalších zařízení, které musí zůstat 

během požáru funkční, umístníme v něm pouze ty přístroje, které slouží k ovládání pouze 

těchto zařízení. Tím zajistíme, aby v rozváděči vznikalo co nejmenší množství tepla, čímž se 

také sníží požadavky na chlazení. Dalším opatřením proti zahřívání je použití větších skříní, 

ve kterých bude vzduch lépe cirkulovat a tak  chladit celý prostor. 

 

5.7 Hasící systémy pro rozváděče 

Dojde-li k požáru uvnitř rozváděče, lze k jeho hašení použít některý z automatických hasících 

systémů. Tyto systémy mají za úkol detekovat vznik požáru a zamezit šíření uvnitř, případně 

mimo rozvaděč.  

 

5.7.1 Lokální hasící systém LES-RACK 

Kompaktní plynový hasící systém byl vyvinut a navržen pro volně stojící rozvaáděče. LES-

RACK pracuje s hasícím médiem HFC 236fa (hexafluoropropane). Toto médium je 

ekologicky šetrné a splňuje přísné evropské i celosvětové normy. Jeho hasící účinek spočívá v 

kombinaci fyzikální a chemické reakce, přičemž nezpůsobuje žádnou škodu hašenému 

vybavení/materiálu. Detektory umístěné uvnitř rozváděče okamžitě rozpoznají požár v jeho 

počáteční fázi a ihned provedou uhašení požáru. Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu 

na vybavení. Doporučuje se využívat v rozváděčích s krytím IP30 a vyšším. [18] 
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Obrázek 13 – Lokální hasící systém LES-RACK [18] 

 

5.7.2 Hasící systém FIRESTOP 

Základem automatického hasicího systému je nádoba obdobná běžnému hasicímu přístroji 

TEPOSTOP s obsahem 1; 2; 4; 6 nebo 9 kg, případně o objemu 6 a 9 l. Součástí nádoby 

je speciální ventil, který umožňuje napojení trubičky o průměru 6 či 12 mm. Vlastnosti této 

trubičky jsou pro využití rozhodující. Jedná se o speciální teplocitlivou trubičku, která je pod 

stálým tlakem. Dojde-li ke vzniku požáru nebo nárůstu teploty na 110-120 oC, trubička 

vlivem tlaku uvnitř a zvýšení teploty praskne, vytvoří trysku a hasivo z nádoby začne 

okamžitě proudit do ohniska požáru a chráněného prostoru. Tím dojde k velmi rychlému 

a účinnému hasebnímu zásahu. Pro elektronická a elektrická zařízení je vhodné využít 

speciálního plynného hasiva FE-36. [35] 

 

Obrázek 14 – Automatický hasící systém FIRESTOP [34] 
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Lze využít také lokální systém: kdy na speciálním ventilu jsou dva vývody pro trubičky. 

Jeden pro teplocitlivou trubičku o průměru 6 mm a maximální délce podle typu hasiva 4 – 15 

metrů, která je pod stálým tlakem, a druhý vývod pro dopravní trubičku od ventilu k trysce, 

zpravidla o průměru 12 mm. Aktivace LSHZ je tedy možná dvěma způsoby – prohořením 

teplocitlivé trubičky nebo otevřením elektromagnetického ventilu pomocí impulsu z čidla 

umístěného v chráněném prostoru (případně ručního tlačítka) a vypuštěním hasiva přes 

dopravní trubičku a trysku. Aktivovat LSHZ lze prakticky jakýmkoliv čidlem, využívá 

se zejména čidel teplotních a kouřových, nejlépe však jejich vzájemné kombinace. [35] 
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6 Zkoušení požární odolnosti rozváděčů 

Požární odolnost se prokazuje zkouškou dle příslušných norem v akreditovaných laboratořích. 

V rámci České republice se například jedná o zkušební ústav PAVUS a.s. 

 

Kritéria posuzování mezních stavů E a I již byli popsány v kapitole 5.4.1. Klasifikací podle 

výsledků zkoušek se zabývá norma ČSN EN 13 501-2 [14]. V ní se také uvádí, dle jakých 

norem se budou jednotlivé prvky zkoušet. Přehled zkušebních norem pro zkoušení požární 

odolnosti rozváděčů je uveden v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – Zkušební normy pro stanovení požární odolnosti rozvaděč 

norma popis 

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky 

ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny 

ČSN EN 1634-1 

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a 

otvíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární 

odolnosti dveří, uzávěrů a otvíravých oken 

ČSN EN 1366-3 
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění 

prostupů 

ČSN EN 1366-4 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Rozvááděč před a po zkoušce požární odolnosti, tepelná expozice z vnějšího 

prostoru [20] 
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Obrázek 16 – Zkouška požární odolnosti, tepelná expozice z vnitřního prostoru [31] 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Zapuštěný a nástěnný rozváděč během zkoušky požární odolnosti při tepelné 

expozici z vnitřního prostoru [32]
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7 Příklady protipožárních rozváděčů 

7.1 Protipožární rozváděč společnosti ELZED  

Rozváděčové skříně jsou svařované z hlubokotažného plechu tloušťky 1,3; 1,4; 2,0mm. 

Povrchová úprava je prováděna práškovou technologií v barvě RAL 9003 nebo RAL 7035 

podle přání zákazníka. Po dohodě je možné provedení i v jiných odstínech. Vnitřní přístrojový 

rošt je stavebnicová konstrukce umožňující volitelnou přístrojovou náplň. Vodorovné 

přístrojové lišty různých šířek je možné upevnit na svislé stojiny přístrojového roštu do 

potřebné hloubky přišroubováním do připravených otvorů. Na přední straně přístrojového 

roštu jsou šroubované oceloplechové krycí panely. Krycí panely jsou s otvory pro modulové 

přístroje i s otvory na míru, nebo plné bez otvorů. Všechny krycí panely jsou opatřeny 

úchytkami pro snadnější manipulaci. [19] 

 

Certifikace požární odolnosti: EI 30 DP1 Sm 

 

Společnost dodává protipožární rozváděče v nástěnném i zapuštěném provedení, od rozměrů 

600 x 600 x 180 mm až po rozměry 1000 x 2000 x 250 mm (šířka x výška x hloubka). 

 

 

Obrázek 18 – Protipožární rozváděč ELZED v provedení EI 30 [19] 
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7.2 Protipožární rozváděč typu FRR-W-VSP společnosti KROMEXIM 

Products 

 

Popis rozváděčové skříně 

Rozváděčová skříň typu FRR-W-VSP je univerzální skříň určená pro rozvod elektrické 

energie se širokým spektrem použití, jakož i pro prvky strukturovaných kabeláží menšího 

rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Její rozměrová variabilnost, 

protipožární odolnost, funkčnost a univerzálnost umožňuje použití jak v průmyslu, tak i v 

institucích jako jsou školy, banky, úřady atd. Rozváděčovou skříň tvoří snýtovaná, samonosná 

konstrukce z plechu síly 1,5 mm uzpůsobená pro zazdění do otvoru ve zdi. Uchycení je 

možné provést přes šestici k tomu určených prvků, přinýtovaných z boční strany. Na skeletu 

skříně je přichycen rámeček dveří a dveře. Zavěšení dveří je provedeno na dvou skrytých 

dveřních závěsech. Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí dvou kovových 

jednobodových zámků. Pro provedení ochrany pospojováním a pro připojení ochranného 

vodiče jsou v rozváděčové skříni určeny navařené šrouby. Standardně jsou skříně dodávány s 

povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou určenou pro vnitřní použití. Základní 

odstín povrchové úpravy je RAL 7035, síla vrstvy 60-80 m. [26] 

 

Obrázek 19 – protipožární rozvaděč typu FRR-W-VSP [26] 

 

Požární odolnost rozváděčové skříně 

Rozváděčové skříně jsou zkoušeny dle ČSN EN 1634-1 (požární odolnost) a ČSN EN 1634-3 

(kouřotěsnost). Pro zajištění požární odolnosti je rozváděčová skříň osazena sestavou desek a 

přířezů PROMATECT®, pevně spojených s ocelovou konstrukcí dveří a rámu. Dveře 
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rozváděčové skříně jsou skrytými panty přichyceny k rámu skříně. K zajištění dveří v 

zavěšené poloze slouží kovové jednobodové zámky umístěné na křídle dvířek ovládané 

čtyřhranným klíčem. Mezi rámem a dveřmi je osazena páska PROMASEAL®, která v 

případě požáru zpění a uzavře spáru mezi nimi. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle 

dvířek osazené těsnění proti průniku studeného kouře. [26] 

 

provedení: EI 30, EI 60, EI 90, EW 45, EW 90 

v rozměrech od: 550 x 650 x 250 do 550 x 1000 x 450 mm (šířka x výška x hloubka) 

 

7.3 Protipožární rozváděčový systém M 2000 společnosti SCHRACK 

TECHNIK 

Popis stavebnicového systému 

Modulová stavebnice oceloplechových rozváděčů stabilní konstrukce v zapuštěném nebo 

nástěnném provedení. Krytí rozvaděčů IP 30 (IP 43 u zapuštěného provedení po vybavení 

stříškou). Pro všechny rozměry a provedení rozváděčů byl vystaven protokol s klasifikací 

požárního uzávěru EW 60 D1. Dále byl vystaven protokol o klasifikaci požární odolnosti s 

klasifikací požárního uzávěru: 

EI 30 D1-S pro zapuštěné provedení. 

EI 45 D1-S pro nástěnné provedení. [32] 

 

provedení EI-S 

Jedná se o konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm. Doplnění standardního provedení: 

lišta dveří, ocelový zámek, držáky závěsů. Kouřotěsná úprava je zajištěna tak, že ze tří stran je 

do drážky vtlačeno těsnění a na stěně pantů nasazeno na hranu falce. 

- pro zapuštěnou montáž: celý prostor dveří je vyložen tepelně izolačními deskami 

PROMAXON®, tloušťky 18 mm a ty jsou z vnitřní strany překryty deskou 

PROMATECT®, tloušťky 8 mm. Středový profil u dvoukřídlého provedení je z 

vnitřní strany překryt deskou PROMATECT®, tloušťky 8 mm. Po obvodě rámu je ve 

spáře dveří nalepená zpěňující páska PROMASEAL® - PL. 

- pro povrchovou montáž: skříň je v celé ploše vyložena deskami PROMATECT®, 

tloušťky 20 mm s výjimkou zadní stěny. Desky jsou lepeny pomocí tmelu Promat® - 

SYSTEMGLAS. [32] 
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montážní návod 

- pro zapuštěné provedení: rozváděč se montuje standardně obezděním zdivem. 

Přední hrana rozváděče se osazuje, tak aby lícovala zároveň s omítkou. Pozornost je 

třeba věnovat řádnému vyplnění prostoru rámu zdivem tak, aby nevznikaly mezery 

mezi rámem a zdivem, rozvaděč byl řádně mechanicky fixován a aby bylo zajištěno 

kritérium S u provedení EI – S. Při montáži nebo při manipulaci s rozváděči v 

provedení EI je nutné brát v úvahu zvýšenou hmotnost rámu s dveřmi a mechanické 

vlastnosti izolačního materiálu, tak aby nedošlo k rozlámání izolační vrstvy vyložení 

dveří 

- pro povrchovou montáž: rozváděč se montuje standardně přisazením na stěnu a 

upevněním čtyřmi ocelovými hmoždinkami o minimálním průměru 8 mm a minimální 

délky 80 mm. Při montáži do méně únosného zdiva je nutné zhodnotit délku 

hmoždinek, zvláště u větších rozměrů rozvaděčů v provedení EI-S, případně zvolit 

delší. U provedení EI-S je nutné zatmelení rozvaděče po obvodě pomocí tmelu 

Promaseal – Mastic tak, aby bylo zajištěno kritérium S. Při montáži, nebo při 

manipulaci s rozváděči v provedení EI je nutné brát v úvahu zvýšenou hmotnost rámu 

s dveřmi a mechanické vlastnosti izolačního materiálu, tak aby nedošlo k rozlámání 

izolační vrstvy vyložení dveří a rámu. [32] 

 

 

Obrázek 20 – Rozváděč M2000 s požární odolností od firmy SCHRACK [32] 
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7.4 Protipožární rozváděče řady Securus společnosti Rittal 

Nástěnné a samostatně stojící protipožární skříně jsou vyrobeny z vícevrstvé kombinace 

žáruvzdorných materiálů s barevným světle šedým povrchem. Skříně se dodávají ve 

standardních rozměrech až do vnější výšky 2.000mm, vnitřní šířky 1.000mm a u volně 

stojících do hloubky 500mm. Uzavírání dveří je řešené 2 bodovým blokováním pomocí 

sklopné pákové rukojeti s možností vestavby půlválcové vložky. V případě instalace zařízení, 

které generuje vyšší ztrátové teplo, lze volitelně skříň vybavit dveřní ventilací s dvěma typy 

uzavíracích mechanismů – požárních klapek. Pro vstup kabelů jsou skříně dodávány včetně 

kabelové průchodky o rozměrech 250 × 65mm, standardně umístěné v horní části skříně, 

volitelně lze vyrobit s provedením vstupu bočními či spodními díly. [31] 

 

Parametry protipožárních skříní: 

- Požární odolnost EI 30 

- Druh konstrukce DP1  

- Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut dle ČSN EN 1363-1 

- Stupeň krytí IP44, třída ochrany II [31] 

 

Obrázek 21 – Protipožární rozváděče řady Securus společnosti Rittal [31] 
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8 Závěr 

Cílem práce bylo provést sumarizaci požadavků na elektrické rozváděče sloužící k napájení 

požárně bezpečnostních zařízení. Ze začátku byly tedy definovány PBZ a požadavky na jejich 

napájení, kdy musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě 

nezávislých napájecích zdrojů. Z časového hlediska můžeme funkčnosti kabelové trasy 

posuzovat jako krátkodobou (do 15 min), střednědobou (do 30 min) a dlouhodobou (nad 60 

min). Z důvodu bezpečného zásahu jednotek požární ochrany během požáru musí být 

umožněno vypnutí elektrické energie v celém objektu, ovšem musí být umožněno zachování 

napájení PBZ a dalších zařízení, která musejí zůstat funkční během požáru.  

 

Následující kapitola byla věnována problematice požární odolnosti konstrukce. Ta se 

vyjadřuje požadovanými mezními stavy a dobou, po kterou musí posuzovaná konstrukce 

splňovat dané vlastnosti. Požární odolnost se ověřuje zkouškou, výpočtem, případně 

kombinací obou metod. Určuje se pro normový nebo pravděpodobný průběh požáru. 

 

Nejrozsáhlejší kapitola se pak zabývala elektrickými rozváděči. Nejprve byly uvedeny 

všeobecné požadavky na rozváděče, které vyplývají z české legislativy. Jedná se především a 

taková opatření, aby byl výrobek pro svůj účel užívání bezpečný atd. Elektrický rozváděč, 

který slouží k napájení PBZ, musí tvořit samostatný požární úsek s požární odolností 

minimálně EI 30 DP 1 a s požárními uzávěry v provedení EI 15 DP 1. Nepodařilo se mi 

zjistit, z jakého důvodu je požární odolnost dveří nižší, ale dle mého názoru by měla celá 

rozváděčová skříň vykazovat stejnou požární odolnost. Požadovanou dobu určí zpracovatel 

požárně bezpečnostního řešení stavby, který určí, jak dlouho musí být PBZ během požáru 

funkční. Slouží-li rozváděč zároveň k napájení dalších zařízení, nejčastěji různých 

bezpečnostních technologií, podílí se na stanovení požadované doby také technolog daného 

zařízení.  

 

Rozváděče pro napájení PBZ se vyrábějí nejčastěji z ocelových plechů, které jsou sami o sobě 

nehořlavé. Nesplňují-li rozváděč požadavky na danou požární odolnost, tedy zajištění 

celistvosti a izolačních vlastností po požadovanou dobu, lze využít některou z požárních 

ochran. Jelikož každý rozváděč musí být chráněn před vnějšími vlivy ochranným nátěrem, 

vhodný způsob je využití i protipožárního nátěru, nevýhodou ovšem je omezena životnost 

těchto nátěrů. Dalším způsobem je využití ochrany prováděné mokrou technologií, například 
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zapuštění do stěny. Tímto způsobem ovšem nemůžeme ochránit celý rozváděč, jelikož dveře 

rozváděče musí zůstat volně přístupné. Třetím způsobem je využití protipožárních desek a 

obkladů, které se připevní z vnitřní strany rozváděčové skříně. Právě tento způsob ochrany se 

mi jeví jako nejlepší, jelikož má neomezenou životnost, chrání celý rozváděč a použitím 

vhodných tloušťek desek lze dosáhnout všech požadovaných požárních odolností. 

Samozřejmě lze využít i kombinací předešlých ochran, například rozváděč zapuštěný do zdi a 

protipožární deskou na uzávěru atd. Kromě stěn a dveří rozváděče musí být také 

v požadované požární odolnosti provedeny další prvky rozváděče, jako jsou prostupy kabelů 

nebo těsnění kolem dveří. 

 

Při studování této problematiky jsem narazil na další oblast, která může způsobit rozšíření 

požáru do rozváděče, tou je problematika chlazení rozváděče. Během provozu totiž vzniká na 

jednotlivých spojích i přístrojích teplo ze ztrátových výkonů, musí tak být zajištěn odvod 

tohoto tepla z vnitřního prostoru, nejčastěji přes nějaký otvor. To lze zajistit přirozeným nebo 

nuceným způsobem, pomocí větracích otvorů, ventilátorů nebo celých chladících jednotek. 

V rozváděčích s požární odolností musí být tyto systémy provedeny tak, aby byla při požáru 

zajištěna celistvost rozváděče, tedy musí dojít k uzavření všech otvorů, například použitím 

požárních klapek nebo protipožárních mřížek, které po roztavení vytvoří bariéru proti ohni. 

 

V závěru práce jsem se věnoval zkoušení požární odolnosti rozváděčů a uvedl některé 

příklady těchto rozváděčů, které jsou k dispozici na českém trhu. Většina těchto rozváděčů 

využívá ochran pomocí požárních obkladů. Tito výrobci dodávají rozváděče a další prvky 

v různém provedení v protipožární úpravě, od prostupů kabelů, chladicích systémů, 

uzavíracích prvků a další. Není tak problém využít drahých moderních rozváděčových skříní 

s vysokou požární odolností. Je ovšem vhodné již při návrhu požárně bezpečnostního řešení 

umístit rozváděčové skříně takovým způsobem, aby v případě požáru byly co nejméně 

ohroženy. Kvůli ohřevu z výkonových ztrát je vhodné použít větší a tím i vzdušnější skříně, 

případně použít více rozváděčových skříní atd. Způsobů ochran elektrických rozváděčů, které 

slouží k napájení PBZ, je mnoho a záleží vždy na konkrétních podmínkách, který způsob 

bude ten nejvhodnější. 
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