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ANOTACE 
 
NEKVAPIL, M. Edukativní texty v oblasti požární bezpečnosti staveb : diplomová práce. 

Ostrava,VŠB-TU, 2010. 63 s. 

Diplomová práce poskytuje komentář k zásadám požární bezpečnosti staveb a dokládá je 

praktickými příklady, v obtížnějších pasážích upozorňuje na chyby, které se objevují 

v dokumentacích staveb. Základem posouzení jsou zkušenosti s používáním předpisů pro 

projektování požární bezpečnosti staveb. Práce by měla být doplňujícím zdrojem informací 

nejenom pro projektanty pozemních staveb, ale i pro pracovníky stavebních úřadů, příslušníky 

jednotek požární ochrany, studenty v oboru požární ochrana. 

Výsledkem práce je vysvětlení závislostí při výpočtech a možnosti ovlivnění výsledků, dále 

porovnání výsledků výpočtů dvou používaných metodik, naznačení nedostatků v projektové 

normě ČSN 73 0802 a směr dalšího vývoje. U jednotlivých kapitol jsou vloženy příklady 

k procvičení. V práci jsou také označeny aspekty k dalšímu řešení. 

 

Klíčová slova: požární bezpečnost staveb, učební texty, výpočty, příklady. 

 

Annotation 
 
NEKVAPIL, M. Educative Texts in the Area of Fire Safety in Buildings: graduation theses. 
 
Ostrava, VŠB-TU, 2010. 63 p. 
 
 
The graduation thesis comments on the guidelines relating to fire safety of buildings and 

provides supporting practical examples. The graduation thesis highlights mistakes appearing in 

building documentation. The evaluation is based on experience with application of legal 

regulation to the designing of fire safety of buildings. The thesis should be an additional source 

of information not only for building designers but also for employees of building authorities, 

employees of fire protection units, and students of fire protection.      

 

The result of the thesis is explanation of calculation dependencies and possible affecting of 

results. The thesis also compares calculation results based on two used methodologies, it shows 

defects in design standard ČSN 73 0802 and a way of future development. The individual 

chapters include examples to practice. The thesis also includes aspects for further solution. 

 

 Key words: fire safety of buildings, educational texts, calculations, examples. 
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ÚVOD 
 

   Za 15 let praxe na stavební prevenci hasičského záchranného sboru ČR jsem se setkal s mnoha 

Požárně bezpečnostními řešeními stavby (dříve Technická zpráva PO), která vykazovala 

základní nedostatky. K některým došlo vlivem nedostatečné pečlivosti při tvorbě dokumentace, 

jiné vznikly vlivem chybného pochopení požadavku projektového předpisu. Právě tyto 

nedostatky bych rád omezil předloženou Diplomovou prací- jejím případným zveřejněním. 

Protože z odborné veřejnosti vychází množství dotazů, které je potřeba zodpovědět a existuje i 

poptávka po učebnici k tématu požární bezpečnost staveb, chtěl bych i já být trochu nápomocen 

při jejich řešení.  

   Existuje výborná pomůcka k zvládnutí problematiky vydaná v několika svazcích Českou státní 

pojišťovnou v letech 1976-1984 pod názvem Zabraňujeme škodám[11]. Poskytuje výklad 

textem i obrázky, bohužel vlivem mnohých změn předpisů již některé části neplatí a tyto 

publikace nejsou rozšířeny mezi veřejnost. Mezi novější práce s podobnou tematikou patří 

publikace Edice SPBI, které jsou na trhu prakticky jediným zdrojem doplňujících informací pro 

projektanty i posuzovatele dokumentací z oboru požární bezpečnosti staveb.  

   Dalším zdrojem informací je nově vznikající forma výuky- eLearning. Do této formy výuky 

lze zařadit i výpočtové programy požární bezpečnosti staveb, které jsou v ČR prakticky 2. Jedná 

se o produkt WinFire Office od firmy FreeRW-Soft v.o. a FIRE-NX od Ing. R. Bochňáka, CSc. 

Neopominutelné místo ve světě internetových informací má v ČR ojedinělý portál 

www.pelcfrantisek.cz/ Ing. Pelce. Zde jsou k dispozici vysvětlení k jednotlivým článkům norem 

řady ČSN 73 08xx, dále pomocné výpočtové moduly- např. pro přesný výpočet požárně 

nebezpečného prostoru při různě situované rovině sálání. Autor ochotně a brzy odpovídá na 

zaslané dotazy, přičemž své odpovědi opírá o letitou praxi v oboru, o znalosti ze zkušebnictví,  

o své široké znalosti i o množství uskutečněných výpočtů a modeláží požárních situací.   

   Podporou při hodnocení konstrukcí jsou informace webů dodavatelů sádrokartonových a 

jiných deskových systémů (www.knauf.cz , www.rigips.cz , www.promatpraha.cz , 

www.cetris.cz …), dále dodavatelé požárních ucpávek (www.intuczech.cz , www.hilti.cz , …) 

Řada informací je na stránkách firem zabývajících se požární ochranou staveb (www.seidl.cz , 

http://hasil.cz...). Portál http://www.prevent.cz/  přímo zprostředkovává e-learning. 

      V této práci jsou obsažena vysvětlení jednotlivých článků předpisů, která však vyjadřují 

autorův názor. Je to provedeno formou přijatelnou pro laickou veřejnost a nelze je brát jako 

závazné. Právní výklad provádí autor a normalizační komise (TNK 27). 

Práce není v praxi samostatně použitelná, jen současně s normami, které doplňuje a vysvětluje.  
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REŠERŠE PRACÍ S TÉMATIKOU POŽÁRNÍ BEZPE ČNOST 

STAVEB 

Problematikou požární bezpečnosti staveb se zabývají zejména tyto publikace: 

 

  Reichel, V. Zabraňujeme škodám, jednotlivé svazky řešící požární bezpečnost staveb. Česká 

státní pojišťovna, 1976- 1984. Jednotlivé svazky podrobně, přitom pochopitelně popisují 

metodiku a výpočtové mechanizmy použité při řešení požární bezpečnosti staveb. Publikace je 

doplněna o fotky a schémata, které textovou část vhodně doplňují. Základní popsané principy 

platí i v současnosti, ale řada původních normativních požadavků byla v průběhu let měněna a 

doplněna. I přes své stáří nebyly tyto kvalitní publikace dosud překonány. Další nevýhodou je 

nedostupnost svazků pro veřejnost. 

  Reichel, V. R-HELP. Čuhel Oskar Svitavy 2000. Obsahuje vysvětlení některých obtížných 

částí ČSN 73 0802. 

  Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. SPBI Ostrava 2007. 

  Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2008. 

  Folwarczny L., Pokorný, J.: Evakuace osob. SPBI Ostrava 2006. 

Uvedené publikace jsou vhodným a kvalitním doplňkem při studiu a používání norem pro 

požární bezpečnost staveb. Neobsahují však praktické příklady a názorné ukázky použití. 

Vzhledem k tomu, že normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 73 0802 a 73 0804 byly v roce 

2009 a 2010 změněny, je nutno při používání jakýchkoliv publikací postupovat pozorně. 

 

EDICE SPBI vydala i další publikace z oboru požární ochrany a je prakticky jediný 

producentem odborné literatury v tomto oboru v ČR. Vydané svazky poskytují kvalitní 

teoretický základ, mnohdy však chybí uvedení praktických použití uvedených vzorců a 

algoritmů při výpočtech.  

 

Zahraniční zdroje nebyly vzhledem k typu práce použity.  
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1 DEFINOVÁNÍ CÍL Ů A ROZSAH ANALÝZY, SEZNAM 

POUŽITÝCH ZKRATEK 

1.1 Definování cílů analýzy 

   Tato práce obsahuje doplňující údaje k lepšímu osvojení předpisu ČSN 73 0802 s některými 

nejnutnějšími návaznostmi v dalších předpisech. Pomůže rychleji pochopit a zvládnout základní 

principy požární bezpečnosti nevýrobních staveb. Nepřináší vědecký rozbor předpisu, ale 

praktický náhled a laické vysvětlení. 

Cílem je zamezit chybám při používání předpisu, vysvětlit zejména články, ve kterých se často 

chybuje. Tato práce by mohla mít podtitul „…aneb co v normě nenajdete“, který by jednoduše 

vypověděl o jejím obsahu. Práce se dá využít při tvorbě požárně bezpečnostního řešení stavby, 

nebo při jeho posuzování, nikdy však samostatně bez vlastního předpisu ČSN 73 0802, který 

pouze doplňuje, nenahrazuje. Práce seznámí čtenáře s problematikou i pomocí 26 řešených a 

neřešených příkladů (označeny Příklad), které objasňují matematické závislosti výpočtu. Při 

řešení příkladů si čtenář osvojí mechanizmy výpočtu použité při projektování požární 

bezpečnosti staveb, získá znalost logiky vztahů mezi jednotlivými parametry řešené stavby. 

Dále získá odhad hodnot výsledků jednotlivých početních úkonů, který při stejném řešení 

pomocí výpočtových programů chybí. Uživatel výpočtových programů, který si neosvojil ruční 

výpočet, nemusí odhalit chybné výsledky strojního výpočtu vzniklé např. překlepem. Mojí 

snahou je, naučit projektanty chápat stavbu jako jedinečný systém, se svými provozními 

pravidly, které nelze opomíjet.   

 

1.2 Rozsah analýzy 

Nejedná se o vědecký manuál, ale o návod pro laickou veřejnost. Vychází z praktických 

zkušeností s rozdílným chápáním nebo s nepochopením vůbec některých ustanovení ČSN 73 

0802, popř. ČSN 73 0804.  

Proto předpokládám, že se najdou oponenti s tvrzením, že práce není přesná, nebo dokonce 

chybná. Přesná by práce byla pouze v případě, že by opisovala normativní předpis- a to není 

smyslem práce. Prvotní požadavek na tuto práci je- aby byla srozumitelná pro začátečníky 

z oboru požární bezpečnosti staveb (projektanti jiných profesí, pracovníci stavebních úřadů, 

členové sboru dobrovolných hasičů, …) . Předmětem práce je vysvětlení důležitých a 

obtížnějších normativních ustanovení a to nemůže postihnout všechny možné alternativy, které 

mohou v praxi nastat. Tak, jak je to v právním světe obvyklé, i u předpisu vydaného s nejvyšší 

pečlivostí se časem objeví statě, které je nutno opravit.  
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   V práci nejsou obsaženy komentáře některých důležitějších statí ČSN 73 0802, protože tyto 

nelze vysvětlit jinými slovy, došlo by k nepřesnému, neúplnému výkladu. Jediným řešením by 

v těchto případech bylo opsat celou část předpisu- a toho jsem se chtěl vyvarovat. 

Tato práce v předepsaném rozsahu stran nemůže obsáhnout celou problematiku požární 

bezpečnosti staveb, proto je námět omezen na hodnocení podle ČSN 73 0802 s nejdůležitějšími 

návaznostmi z dalších předpisů. V části požární riziko a únikové cesty je provedeno porovnání 

srovnatelných provozů nevýrobních s výrobními podle ČSN 73 0804. 

 

1.3 Seznam použitých zkratek 

ČCHÚC – částečně chráněná úniková cesta 

ČSN – česká technická norma. V textu budou uváděny neúplné názvy, pouze s číselným    

            označením.  

EPS – elektrická požární signalizace  

CHÚC – chráněná úniková cesta 

JPO – jednotka požární ochrany 

KS – konstrukční systém 

NP – nadzemní podlaží 

NÚC- nechráněná úniková cesta 

OK – ocelové konstrukce 

PBS – požární bezpečnost staveb 

PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby   

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení 

PD – projektová dokumentace 

PHP – přenosné hasicí přístroje 

PP – podzemní podlaží 

PÚ – požární úsek 

SDK - sádrokarton 

SK – stavební konstrukce 

ÚC – úniková cesta 

VPBZ – vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení 

ZDP – zařízení dálkového přenosu 

 

Odkazy na články v textu se vztahují na ČSN 730802, pokud není uvedeno jinak. 
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2 PRINCIPY POSOUZENÍ, VOLBA PŘEDPISŮ, POJMY 
 
2.1 Principy požárního posuzování stavby a volba použitých předpisů:  

1) Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb. předepisuje 

základní požadavky všeobecně i konkrétně pro jednotlivé typy staveb. K vlastnímu projektování 

však sama nestačí. Její požadavky musí být doplněny podrobnějším řešením požární bezpečnosti 

podle ČSN.  

 V Příloze č. 1 jsou české technické normy pro projektování požární bezpečnosti staveb. 

 V Příloze č. 2 jsou druhy vodičů a kabelů. 

 V Příloze č. 3 jsou podmínky pro hašení a záchranné práce. 

 V Příloze č. 4 je určení počtu hasících přístrojů. 

 V Příloze č. 5 definice zařízení autonomní detekce a signalizace. 

 V Příloze č. 6 jsou požadavky na chráněnou únikovou cestu, úpravám interiéru,   

     přístupům k hydrantům a hasícím přístrojům. 

 V Příloze č. 7 jsou požadavky na provozy s hořlavými kapalinami. 

 V Příloze č. 8 jsou uvedeny bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot. 

Vyhláška i přes některé nedokonalosti dává svou závazností dobrý základ pro projektování. 

Současné době se připravuje změna tohoto předpisu, protože praxe poukázala na některé 

nedokonalosti. Komentář k vyhlášce poskytuje např. [13]. 

2) Pokud jde o rekonstrukci starší stavby, je nutno zjistit, zda původní projektové řešení už 

bylo posuzováno podle norem řady ČSN 7308xx. Tyto normy začaly platit v r. 1977. V tomto 

případě lze využít ČSN 730834 pouze u úprav nejmenšího rozsahu (změna stavby sk.I).  

U starších staveb je možno uplatnit některé úlevy i u větších rekonstrukcí (podle rozsahu a 

závažnosti prováděných změn se požadavky dělí do tří skupin), 

3) pokud se v objektu nachází prostor s vypočteným počtem osob 200 a více a plochou 

připadající na 1 osobu menší než 5 m2, je nutno prověřit, zda se nejedná o shromažďovací 

prostor podle ČSN 730831, 

4) pokud stavba obsahuje prostor k bydlení nebo ubytování, je nutno zohlednit  

ČSN 730833, 

5) pokud stavba obsahuje zdravotnický prostor (včetně lékáren) je nutno zohlednit  

ČSN 730835, 

6) pokud stavba obsahuje prostory spojů a poštovních provozů je nutno zohlednit 

ČSN 73 0843, 

7) výrobní objekt a garáže se posuzují podle ČSN 730804. Pokud stavba obsahuje současně 

výrobní i nevýrobní provozy, může se postupovat buď podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804. 
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Rozhodující by měla být plocha převažující činnosti. Jednotlivé požární úseky v objektu lze také 

posuzovat různě.  

 U jednoho požárního úseku nelze použít současně kombinaci ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, ani 

částečně. Požární úsek rodinného domu s garáží je vždy posuzován jako nevýrobní objekt pro 

bydlení, 

8) pokud stavba obsahuje sklad (nad 150 m2) je nutno posoudit, zda nemá být zohledněna  

ČSN 730845. 

 

I v případě, že na stavbu nekladou ČSN v odstavcích 3) až 8) žádné požadavky, je potřeba toto 

uvést, aby bylo jasné, že předpis nebyl opomenut. 

 Schéma použití technických norem je dále, „základní“ ČSN 73 0802 a 73 0804 jsou doplněny o 

společná ustanovení a normy pro specifické provozy, zařízení, podpůrné výpočty a navrhování.  

Zvláštním typem posouzení požární bezpečnosti jsou expertizní posudky, těmi se práce 

nezabývá. 
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2.2 Schéma použití norem požární bezpečnosti staveb 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vybrané ostatní normy:  

Nevýrobní 
objekty 

ČSN 730802 

Výrobní 
objekty  

(+ garáže) 
ČSN 730804 

Shromažďovací 
prostory 

ČSN 73 0831 

Společná 
ustanovení 
ČSN 73 0810 

Budovy pro 
bydlení a 
ubytování 
ČSN 73 0833 Změny 

staveb 
ČSN 73 0834 

Budovy 
zdravotnických 
zařízení a soc. 
ČSN 73 0835 

Objekty pro 
zemědělskou 

výrobu 
ČSN 73 0842 

 
Sklady 

ČSN 73 0845 

Objekty spojů a 
poštovních 
provozů 

ČSN 73 0843 

Kabelové 
rozvody 

ČSN 73 0848 

Ochrana 
staveb proti 
šíření požáru 
vzt.zařízením 
ČSN 73 0872 

Zásobování 
požární 
vodou 

ČSN 73 0873 

Navrhování 
EPS 

ČSN 73 0875 

  

Požární bezpečnost staveb 

Barevně zvýrazněné ČSN 

jsou použity v této práci. 

 

Obsazení 
obj. osobami 
ČSN 73 0818 

Pož. odolnost 
st. konstrukcí 
ČSN 73 0821 
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ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot- Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot- Stanovení šíření plamene po povrchu   

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulace 

 

Vybrané používané předpisy: 

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

vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

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

vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,  

   kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

  zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví   

   při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 

 

2.3 Pojmy  

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)-  

podle [2] – „systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární   

                  bezpečnost stavby nebo jiného zařízení“. 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí 

a) zařízení pro požární signalizaci, 

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu, 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru  

d) zařízení pro únik osob při požáru, 

e) zařízení pro zásobování požární vodou  

f) zařízení pro omezení šíření požáru, 

g) náhradní zdroje nebo zásoba hasebních látek. 

   podrobně §2, odstavec (4) vyhlášky [2]. 
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Za vyhrazené druhy  požárně bezpečnostních zařízení (VPBZ) se považují 

a) elektrická požární signalizace, 

b) zařízení dálkového přenosu, 

c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

e) automatické protivýbuchové zařízení, 

f) zařízení pro odvod kouře a tepla, 

g) požární klapky. 

 

Požár - [2] každé nežádoucí hoření, při  kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, 

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při 

 kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

 

Teplota požáru u PBS neklesá (Obrázek 1), na rozdíl od požární taktiky [7], kde se požár dělí 

do 4 fází a ve 3. fázi začíná klesat (Obrázek 2). 

 

normová teplotní křivka
uhlovodíková křivka
křivka vnějšího požáru

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

čas t [minut]

Teplota [°C]

 
      
             Obrázek 1 Hodnoty teplota [°C]/ čas [minuty] uvažované v PBS 
 

normová teplotní křivka je definována vztahem:  TN= 345log(8t + 1) +20 [°C] 

uhlovodíková tepl. křivka je definována vztahem: Tg=1080(1-0.325e-0.167t-0.675e-2.5t )+20 [°C] 

křivka vnějšího požáru je definována vztahem: Tv= 660(1-0.687e-0.32t- 0.313e-0,32t )+ 20 [°C] 
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Obrázek 2 Hodnoty teplota/čas uvažované v požární taktice [7] 
 

Příklad k řešení 1.  

a) Vypočtěte teplotu požáru podle křivek na Obrázku 1.v 15. minutě. 

b) Z grafu odhadněte, kdy dosáhnou teploty požárů hodnoty 900 °C . 

 

Hořlavost je dána třídou reakce na oheň. (Dříve označována stupněm A,B,C1, C2, C3.) Určuje 

se zkouškou autorizované osoby, některé klasifikace tříd jsou uvedeny v Příloze A ČSN 73 

0810. 

Tabulka 1. Třídy reakce na oheň 

Třída reakce na oheň hořlavost    např. 
A1 beton, ocel, cihly, sklo, čedičová vata 
A2 

nehořlavé 
sádrokarton, cementotřískové desky 

B dřevocementové tvárnice 
C laminát 
D dřevo, třískové desky  
E fasádní polystyren, polykarbonát, asf. lepenka,  
F 

 
 
hořlavé 

pěnový polystyren,  
 
Požární riziko- hodnota je mírou rizikovosti posuzovaného prostoru. Jeho velikost je určena 

výpočtovým požárním zatížení – viz 3.10 a pohybuje se od 0 (pouze teoreticky) do desítek, 

výjimečně stovek kg.m-2. Běžné hodnoty se pohybují od 30 do 70 kg.m-2. Největší vliv na 

velikost má pn viz. dále. 

 

Důležité konstrukce- pomocný pojem, vyjadřuje nosné stavební konstrukce zajišťující stabilitu 

objektu a požárně dělící konstrukce.  
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Požární úsek (PÚ)- obsahuje jednu nebo více místností. Nesmí však překročit mezní velikost. 

Samostatný požární úsek musí tvořit místnosti podle 5.3.2 a další uvedené v projektových 

normách požární bezpečnosti staveb. 

 

Požadavky na stavební objekty z hlediska požární bezpečnosti 

                                                                     
                                                                       Obrázek 3 Základní požadavky na stavbu 
řešení- zajištění bezpečných 

1) únikových cest  

2) požárně dělících a nosných konstrukcí  

3) odstupových vzdáleností, obvodových konstrukcí 

4) zařízení hašení a zásahu (PHP, hasicí systémy, přístupové komunikace, vjezdy a 

průjezdy, nástupní plochy, zásahové cesty).  

 

Projektové řešení požární bezpečnosti stavby (PBS) se nazývá Požárně bezpečnostní řešení 

(PBŘ) stavby a jeho obsah je předepsán v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.  

Změny v průběhu užívání nesmí snížit bezpečnost osob apod. V případě změn vedených podle 

stavebního zákona (např. § 85), musí být požární bezpečnost prokázána novým PBŘ stavby. 

 

PBŘ stavby může označit podlaží rozdílně od stavebního řešení. Je důležité obě pojmenování 

následně nezaměňovat! Je vhodné pro označení používat ustálené značení 1.PP, 2.PP,…., 1.NP, 

2.NP atd. pro podzemní, resp. pro nadzemní podlaží. Takto musí být označené schodiště u 

úkol- 

1) zajistit únik osob 

2) zamezit šíření požáru 

uvnitř objektu 

3) zamezit šíření požáru na 

okolí 

4) zajistit podmínky pro 

likvidaci požáru a zásah 

jednotek PO 
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stavby pro ubytování, zdravotnického zařízení a sociální péče, s více než třemi NP nebo třemi a 

více PP. Stavba s vnitřním shromažďovacím prostorem musí mít označené schodiště vždy.  

Pozor- 1. patro = 2. podlaží = 2. poschodí! Používá se pojem podlaží.  

 

Nadzemní podlaží- jeho podlaha není níže než 1,5 m pod úrovní terénu do vzdálenosti 3 m. 

Rozhodující je poloha vstupního (únikového) prostoru. 

 

Výška h- se měří (na rozdíl od stavebnictví) od podlahy 1.NP k poslední podlaze. Měří se 

vzdálenost „od podlahy k podlaze“. Výška jednopodlažního objektu = 0, výška dvoupodlažního 

objektu bývá okolo 3 m, 

 

Výšková poloha hp požárního úseku- se měří od podlahy 1.NP ke vzdálenější podlaze PÚ. 

Při určení výšky objektu (někdy pro jednoznačnost nazývané požární výška objektu) h je 

potřeba postupovat velmi pozorně, protože má velký vliv na dimenzování konstrukcí atd.  

 

Poslední užitné podlaží- nejvyšší NP. Menší technické prostory bez trvalého nebo dočasného 

pracovního místa nemají pro požární bezpečnost prakticky význam a nepovažují se za užitné 

podlaží. Také půdy s minimálním požárním zatížením – tzn. bez uskladněného hořlavého 

materiálu, se nepovažují za užitné podlaží. Viz.Obrázek 4. Tento stav by samozřejmě měl na 

půdě zůstat po celou dobu životnosti stavby nebo do nového schváleného řešení.  

Platí základní princip Stavebního zákona: stavba musí být užívána tak, jak byla schválena!  

                                                           

                                                                   Obrázek 4 Určení výšky objektu 

 

 

Počet podlaží může být 
také rozdílný od 
stavebního řešení. 
Mezipodesta schodiště 
nebývá užitné podlaží.          
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Příklad k řešení 2.  

Určete počet podlaží u stavby na obr. 5. 

 
Obrázek 5 Příklad 2 
 
 
Požární úsek je jedna nebo více místností, které tvoří celek. Konstrukce umístěné mezi 

požárními úseky se nazývají požárně dělící. Požární vlastnosti konstrukce (charakter mezních 

stavů, požární odolnost, druh konstrukční části) se určují podle stupně požární bezpečnosti 

přilehlého(-ých) PÚ v Tabulce 12 a kapitoly 5 ČSN 73 0810. Požární stěna a požární uzávěr 

může mít z každé strany jiné požadované vlastnosti, rozhodující je vyšší (bezpečnější) 

požadavek. 

Dělení do PÚ se provádí:  

1) přesahuje-li jeho velikost mezní rozměry (délka a šířka, počet podlaží, viz 7.3.2) 

2) pokud je stavba složena z více objektů, různých majitelů 

3) pokud některá část musí být samostatný požární úsek (např. úniková cesta,…viz.5.3.2.) 

4) u části se soustředěným výpočtovým pož. zatížením (viz. 6.2.7 b)) 

5) ke snížení limitu pro osazení vnitřního odběrného místa (viz. ČSN 730873 čl.4.4b)1)). 

Je vhodné požárně oddělit prostory různých majitelů, popř. nájemců. Pokud je více možností, 

jak prostory požárně rozdělit, použijeme tu bezpečnější, dalším kriteriem je ekonomická a 

technická náročnost provedení. Při rozhodování by měly být k dispozici informace o provozu. 

Aplikace opatření vyplývající z požárně bezpečnostního řešení by neměly narušovat užívání 

stavby, v opačném případě hrozí záměrné vyřazení požárně bezpečnostních zařízení a opatření 

z provozu. Např. požární dveře bývají zajišťovány v otevřené poloze a neplní svou funkci, 

únikové dveře bývají zamykány, požární zařízení je nepřístupné díky uskladněnému materiálu. 

 

Nebezpečí rozlití hořlavých kapalin hrozí např. i u strojovny hydraulického výtahu. Záchytná 

jímka se vytvoří z podlahy, částí stěn a zvýšeným prahem opatřeným vhodným nátěrem. Pokud 

by strojovna hydraulického výtahu měla být tzv. skříňového typu, bude obtížné ji umístit do 
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požárního úseku bez požárního rizika vzhledem k nutnosti osadit požárně dělící konstrukce a 

uzávěr. 

Při dělení do požárních úseků platí princip- požárně se oddělují nebezpečné části objektu a 

místnosti i zařízení sloužící k požárnímu zajištění. Dále prostory sloužící k bezpečné evakuaci, 

požárnímu zásahu, ty které musí zůstat funkční, určené dalšími předpisy. 

Bezpečnostní opatření narůstají s velikostí nebezpečí, s velikostí a důležitostí zajišťovaných 

prostor, s počtem ohrožených osob, dobou a druhem evakuace (děti, nemocní,…). 

  

Příklad řešený 3.  

Dvoupodlažní objekt má v  1.NP provozovnu, ve 2.NP byt, úniková cesta v 1.NP je společná. 

Rozhodněte, jaké je nejvhodnější rozdělení do PÚ, kam navrhnout požární uzávěr. (Byt tvoří 

samostatný PÚ. Kriteriem by měl být bezpečný únik osob, zejména z bytu.)  

                    

Varianty řešení se liší umístěním dveří s požární odolností.  

varianta požáru A)-schodiště součástí  
     PÚ provozovny  

B)- schodiště součástí  
       PÚ bytu 

C)- celá ÚC je 
součástí PÚ bytu 

hoří 
provozovna 

únik z bytu ohrožen!! únik z bytu bezpečnější únik z bytu 
nejbezpečnější 

hoří byt únik z bytu není ovlivněn únik z bytu není 
ovlivněn 

únik z bytu není 
ovlivněn 

A)-požární dveře ve 2.NP, mezi bytem a schodištěm 

B)- požární dveře v 1.NP, mezi schodištěm a chodbou 

C)- požární dveře v 1.NP, mezi provozovnou a chodbou 

Volba varianty prakticky neovlivňuje vlastnosti úniku z provozovny. Osadit požární dveře do 

provozovny je pro byt nejbezpečnější, protože ochrání celou únikovou cestu z bytu.  

 

Obrázek 6. Příklad 3 

Řešení : 
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3 MEZNÍ STAVY, HO ŘLAVOST, KONSTRUK ČNÍ ČÁSTI  

   A SYSTÉMY 

 

3.1 Posuzované mezní stavy  

jsou pro jednotlivé typy konstrukcí (položky z Tabulky 12 ČSN 73 0802) uvedeny v Tabulce 

č.1: 

Tabulka č.1. Mezní stavy stavebních konstrukcí 

 Stavební konstrukce Mezní 
stavy 

Požární odolnost 
viz 

Druh 

1 Požární stěny a stropy REI  15-180 -, DP1 
2 Požární uzávěry otvorů EW,EI, S 15-90 -S, -C, -SC DP1, DP2, DP3 

zevnitř REW/ EW  15-180 -, DP1 3 Obvodové stěny 
nosné/nenosné zvenku REI/ EI  15-180 DP1 

4 Nosné konstrukce střech   R 15-90 -, DP1 
5 
 

Nosné konstrukce uvnitř  
PÚ, zajišťující stabilitu 

R 15-180 -, DP1 

6 Nosné konstrukce vně objektu, 
které zajišťují stabilitu objektu 

R 15-60 -, DP1 

7 Nosné konstrukce uvnitř, 
které nezajišťují stabilitu obj. 

R  15-60 -, DP1 

8 Nenosné konstrukce uvnitř PÚ - 0 -, DP1, DP2, DP3 
9 Konstrukce schodišť NÚC R  0-45 -, DP1, DP3 
11 Střešní plášť EI, E 0-45 -, DP1 

Podrobně jsou požadavky uvedeny v ČSN 73 0810. 

Vysvětlení mezních stavů :  

R – konstrukce nesmí ztratit svoji nosnou funkci, 

E – celistvost, nesmí vzniknout praskliny, 

I – izolační schopnost konstrukce. Radiace je zanedbatelná, 

W – omezuje radiaci (sálání), 

S – kouřotěsná konstrukce, 

C – samouzavírací mechanizmus. 

Značky charakteristických vlastností bývají doplněny označením konstrukčního druhu DP1, 

DP2, DP3– viz.  čl. 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.5 ČSN 730810. 

Pozor: stále jsou v ČR na trhu výrobny s označením F 30, které sice znamená Feuerwiderstand 

(požární odolnost) 30 (minut), ale jako výrobek s požární odolností se nesmí deklarovat. Jedná 

se o požární uzávěry včetně půdních vlezů, které byly zkoušeny podle německého 

neharmonizovaného předpisu DIN. 
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Příklad k řešení 4.  

Popište vlastnosti konstrukcí s těmito značkami : REI 30, EI 45 – C DP1, R 15 DP3, EW 30 – 

SC DP2.  

 

 

Příklad k řešení 5.  

Konstrukce byla postupně posouzena s těmito výsledky: R= 45min., E= 60 min., I= 30 min., W= 

90 min. Napište výslednou požární odolnost pro klasifikaci REI, REW, R, EI, EW.    

 

 

Příklad k řešení 6.  

Napište značku pro:  

a) nosnou požární stěnu s požární odolností 120 min. 

b) nenosnou obvodovou stěnu zevnitř s požární odolností 3 hodiny 

c) kouřotěsný požární uzávěr s 15-ti minutovou požární odolností a se samozavíračem 

d) požární uzávěr s izolační schopností a s požadavkem na kouřotěsnost, s maximální pož.   

odolností  

 e)   nosný sloup s požadavkem na 0,5 hod. únosnosti 

 f)   nosná obvodovou stěnu zvenku s požární odolností 1 hodina 

          (v případě potřeby použijte kapitoly 4 a 5 ČSN 730810). 

 

 

3.2 Třída reakce na oheň  

se určuje pro jednotlivé výrobky. Značí se: A1, A2, B, C, D, E, F (dále jen třídy). Podrobně 

v kapitole 3 ČSN 73 0810. 

Výrobky třídy reakce A1 a A2 jsou nehořlavé (např. beton, sádrokarton, čedičová vata….) 

Výrobky třídy reakce F jsou nejvíce hořlavé (např. některé plasty). 

U výrobků neodzkoušených a neuvedených v příloze A ČSN 730810 se uvažuje hořlavost F.  

Doplňkové označení třídy reakce na oheň : 

pro podlahoviny- A1fl až Ffl 

tepelná izolace potrubí- A1L až FL 

elektrické kabely-  Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. 
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3.3 Konstrukční části 

jsou dílce a prvky sestavené i z několika různých výrobků a dílů. (podrobně viz. čl. 3.2  

ČSN 730810).  

 

Konstruk ční části  

- druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru 

a) sestávají pouze z výrobků A1, nebo 

b) sestávají pouze z výrobků A1, A2 s omezením výšky objektu (Obrázek 7 vlevo), nebo 

c) sestávají  z výrobků B až F, na nichž však není závislá stabilita a únosnost. Musí   

  být chráněny výrobky A1 nebo A2 tak, že v požadované době požární odolnosti nedojde   

  k jejich vzplanutí (např. tepelné a zvukové izolace), viz. Obrázek 7. , nebo 

d) další konkrétní typy konstrukčních částí druhu DP1 jsou popsány v čl. 3.2.3.1, 3.2.3.2,  

  5.3.6 apod. ČSN 730810, např. obvodové stěny jednopodlažních objektů, kde nehořlavý  

  výrobek oplášťuje tepelnou izolaci třídy reakce na oheň B a požadovaná požární odolnost   

  nepřesahuje 30 minut. 

 POZOR! Pokud je nehořlavý výrobek (A1, popř. A2) závislý na výrobku hořlavém  (B-F) nejde 

o konstrukční část druhu DP1. (např. sádrokartonový podhled zavěšený na  dřevěném krovu). 

     

  Obrázek 7. Příklad konstrukční části DP1       a DP2, [5]. 

 

- druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru 

a) povrch tvoří výrobek třídy A1 nebo A2 s požární odolností alespoň E 15 a 

b) uvnitř jsou výrobky zajišťující stabilitu třídy A1 až D a 

c) uvnitř mohou být tepelné či zvukové izolace nezajišťující stabilitu bez omezení hořlavosti; 

   u podlah se požaduje nehořlavý povrch pouze zespodu, viz. Obrázek 7 vpravo. 
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- druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Nelze je zařadit  

   do DP1 či DP2, viz. Obrázek 8. 

             

Obrázek 8. Příklady konstrukční části DP3 [5]. 

 

Příklad k řešení 7.  

Uveďte druh následujících konstrukčních částí:  

1) dřevěný trámový strop se záklopem z prken, podhledem s omítkou na pletivu tl. alespoň 

12 mm, nebo na rákosu tl. alespoň 15 mm. 

2) dveře s požární odolností s ocelovým povrchem i rámem, s izolací třídy reakce A2. 

3) stěna s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěná výrobky třídy A1 či A2 tloušťky alespoň 

12 mm nebo E15, s izolacemi třídy A1 až E uvnitř. 

4) sádrokartonová konstrukce z desek tř. A2, dřevěnou konstrukcí, izolací tř. F. 

5) sádrokartonová konstrukce z desek tř. A2, ocelovou konstrukcí, izolací tř. F. 

6) sádrokartonová konstrukce z desek tř. A2, ocelovou konstrukcí, izolací tř. F se 

zavěšením na dřevěném krovu. 

 

 
   výrobek                                      druh konstruk ční části       konstrukční systém   
                                                                                                       objektu 
                                
např. určitý nosník, dřevěný trám,  např.stropní deska, dveře 
OSB deska, SDK deska                         SDK podhled 
 
 
                                                                                                                   nehořlavý 
                                                                 
                                                                                                                   smíšený 
 
                                                                                                                   hořlavý 
 
 
        
Obrázek 9. Schéma postupu posouzení –výrobek-konstrukční část-konstrukční systém 

A1 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 

DP1 
 
DP2 
 
DP3 
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Konstruk ční systémy objektů jsou podle druhu požárně dělících a nosných konstrukcí 

nehořlavé nebo smíšené nebo hořlavé. Podrobně viz. čl. 7.2.8, až 7.2.13 . 

Požárně dělící konstrukce- rozumí se požární stěny, požární stropy, obvodové stěny. 

V ČSN 730802 z r. 2009 byl snížen minimální počet podlaží na 2 (resp.3) pro případ, kdy se 

nepřihlíží ke konstrukcím DP3 v posledním, popř. ve dvou posledních užitných nadzemních 

podlažích.   

 
                                  2                               3                                                           3  
        1                            2                               2 
1                            1                               1    PNP                    3                           3 
       1                             2                               2                            2                              1 
1                            1                               1                            1                               1 
 
nehořlavý              smíšený                      smíšený                  smíšený                  nehořlavý 
Schéma některých typů objektů a jejich konstrukční systém. (1= DP1, 2=DP2, 3=DP3) 

Názvosloví hodnocení výrobků, konstrukčních částí a konstrukčních systémů je nutno důsledně 

dodržovat, nelze je vzájemně kombinovat! Zdánlivě jednoduché zařazování do druhu 

konstrukčního systému může překvapivě působit problémy u objektů s konstrukčními částmi 

DP2 a DP3.  

 

Příklad k řešení 8.  

Určete typ konstrukčního systému jednopodlažní stavby:  

a) obvodové, nosné stěny jsou zděné DP1. Strop je železobetonový DP1.  

b) obvodové, nosné stěny jsou zděné DP1. Strop je dřevěný s omítkou DP2. 

b) obvodové, nosné stěny jsou zděné DP1. Strop je trámový DP3.  
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4 POŽÁRNÍ RIZIKO, STUPE Ň POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  

4.1 Požární riziko 

Zohledňuje charakter provozu, stavební a dispoziční uspořádání,  technické vybavení požárního 

úseku. Číselně se vyjadřuje hodnotou výpočtového požárního zatížení pv.  Jeho velikost je 

mírou rizikovosti posuzovaného prostoru a odpovídá teoretické intenzitě požáru,viz. 3.10 .  

Pohybuje od 0 (pouze teoreticky) do několika stovek kg.m-2. Běžné hodnoty se pohybují od 30 

do 70 kg.m-2. Je určující hodnotou pro stupeň požární bezpečnosti a odstupové vzdálenosti. 

Číselnou hodnotu je možno převést na dobu trvání normového požáru (1 kg m-2 = 1 min.). 

Největší vliv na velikost má pn. Vypočítává se podle vzorce (1), nebo lze pro některé provozy 

použít přímo tabulkové hodnoty  z Přílohy B.  

V ČSN 73 0804 se požární riziko posuzuje ekvivalentní dobou trvání požáru τe [TAU e], (v 

minutách). Číselně hodnota pv odpovídá hodnotě τe.  

 
pv – výsledkem je průměrná hodnota pro celý požární úsek (kg/m2).  

Požární zatížení (p) – hmotnost hořlavin po přepočtu na výhřevnost                             p = pn + 

ps 

dřeva (kg/m2).                                                                                                           

Vyšší požární zatížení-  platí: 2*(p*a)1 <  (p*a)2 >50 kg m-2 

(p*a)1 ….pro celý PÚ mimo plochy s vyšším požárním zatížením  

(p*a)2….pro plochu s vyšším požárním zatížením 

Soustředěné výpočtové požární zatížení– vzniká, pokud se na ploše > 25 m2  

vyskytuje vyšší požární zatížení.  

(U posouzení podle ČSN 73 0804 se uvažuje plocha > 50 m2). 

Řešení-1)  pvs (soustředěné výpočtové požární zatížení na ploše SS) se použije  

                  pro celý požární úsek, nebo 

            2) plocha Ss se vyčlení jako samostatný požární úsek. 

(p.a)1 

 (p.a)2 
  
 Ss >25 

2
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pn – nahodilé požární zatížení. Je dáno hořlavými hmotami umístěnými do požárního          

úseku. Tabulkovou hodnotu je možno v odůvodněných případech                             Tabulka A.1 

(podle skutečného stavu) upravit. Nabývá hodnot                                                  0 až 180 kg/m2. 

Pokud je v požárním úseku použito více hodnot pn  je výsledná hodnota             
S

S.p

p

j

i
ini

n

∑
== 1 . 

Tím je zaručeno, že větší vliv na výsledek mají hodnoty pn  větších  

místností. Jedná se o tzv. vážený průměr hodnot.  

Pokud je známo množství hořlavin v prostoru (např. archivy, sklady apod.),  

je přesnější ho přepočítat na ekvivalentní množství dřeva pomocí Ki viz.  6.3.5 .      pn =Σ M.K/S       

Všechny hořlaviny se tím přepočítají na výhřevnost dřeva a sečtou se.  

M – hmotnost  

K – součinitel ekvivalentního množství dřeva podle ČSN 730824. 

Pokud umístěné hořlaviny mohou odhořívat pouze po povrchu, např.  

celistvá vrstva hořlavé kapaliny, zrní, granulátu v ohraničené ploše 

- záchytné jímce, započítá se maximálně hmotnost odhořelá za 150 min.             Mi = 150 . mi . S                          

mi – hmotnost odhořelá za 1 min. z povrchu 1 m2 [kg.m-2.min-1]  

S- plocha požárního úseku 

Jinak se používá přímo Tabulka A.1. S odůvodněním lze použít i odlišné  

hodnoty. Např. kancelář pol. 1.1 má hodnotu pn = 40 kg.m-2. Právnická  

kancelář s čalouněným nábytkem, knihovnami by měla mít vyšší hodnotu  

pn než provozní kancelář s kovovým nábytkem.  

 

ps – stálé požární zatížení. Je dáno součtem hořlavin ve stavebních                              Tabulka 1 

konstrukcích, mimo nosných a požárně dělících – zejména v oknech,  

dveřích, podlahách (jen jejich nášlapná vrstva) viz 6.3.4 hodnotami 0-5 kg.m-2.  

Je možno zde zohlednit i další, jinde nezohledněné hořlaviny (nenosné příčky, 

dekorace, podhledy, apod.…). Nabývá hodnot                                                           0 až 5 kg/m2. 

Lze použít i vzorec                                                                                                     ps = Σ M.K/S. 

 

Součinitel a. Na namáhání konstrukcí má vliv doba vystavení účinkům a intenzita  

požáru. Intenzita požáru je závislá na rychlosti odhořívání (kg.m-2.min-1). 

Součinitel a zohledňuje druh, tvar, rozměr, seskupení, uložení, možnost  

šíření plamene u umístěných hořlavých látek. 
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Pro celý požární úsek                                                                                             
sn

ssnn

pp
a.pa.p

a
+
+=  

Každý druh provozu (místnost) je charakterizován hodnotami pn a an . 

Součinitel an (pro nahodilé požární zatížení)                                                                Tabulka A.1 

Nabývá hodnot                                                                                                                 0,6 až 1,3.  

Nebo lze použít i vztahy                                      ,

H.M

a.H.M

a
j

i
ii

j

i
miii

n

∑

∑

=

==

1

1                      

∑

∑

=

==
j
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j

i
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n

S.p

S.a.p

a

1

1  

Mi - hmotnost i-tého druhu hořlavých látek v kg (např. podle ČSN 73 0035); 

Hi- výhřevnost i-tého druhu látek v MJ.kg-1 (např. podle ČSN 73 0824); 

ami- součinitel am pro i-tý druh hořlavé látky podle přílohy C; 

 j- počet druhů hořlavých látek. 

Pro vysvětlení pojmu a hodnot součinitele an je v tabulce porovnání s rychlostí šíření požáru[7]. 

Je vidět, že vyšší rychlosti v odpovídá vyšší  an. 

Tabulka č. 2 Porovnání an a v. 
 an   

- 
v 

[m.min-1] 
Čekárny  0,8 0,1 

Umyvárny, koupelny, sauny, WC 0,8 0,5 

Knihovny, archivy 0,7 0,6 
Šatny, úschovny 0,7-1,1 0,6 
Kanceláře 1 0,6 
Bydlení, ubytování (hotely, botely, motely, chaty,internáty) 1 0,7 
Učebny a posluchárny, třídy ve školách a školkách,přednáškové sály                      0,8 0,9 

Jídelny, kantýny, bufety, restaurace 0,9 1 

Školní dílny, laboratoře, odborné kabinety 1,1 1,2 
Hlediště kin a divadel, sportovní stadiony,tělocvičny, cirkusy 1,1 1,5 
Jeviště 1,15 2,3 

 
 
Součinitel as- pro stálé požární zatížení                                                                  as = 0,9 (vždy!)                                                                             

 
Hodnoty an a pn pro vybrané provozy jsou uvedeny v Tabulce č. 3- v Příloze 
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Příklad k řešení 9. 

a) Vysvětlete rozdíl v hodnotě součinitele an  u položek 6.1.15 a 6.1.16  Tabulky A.1. 

b) jaké další údaje potřebujete pro posouzení tiskárny? 

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.1 :  

Pokud bychom počítali požární zatížení nahodilé (pn) podle množství hořlavin, dostaneme se 

pravděpodobně na nižší hodnotu než jsou hodnoty tabulkové. Např. v truhlárně o ploše 100 m2 

nebývá více než 2000 kg dřeva a dalších hořlavých surovin. Další hořlaviny (el. zařízení, 

osvětlení, nábytek…) mohou mít hmotnost max. 500 kg, pop přepočtu na výhřevnost dřeva asi 

800 kg. pn = (2000 + 800) / 100 = 28 kg.m-2 .  

Tabulková hodnota je podle pol. 13.5.3 – 45 kg.m-2, podle pol. 13.5.4 – 60 kg.m-2. 

Zde je prostor pro manipulaci se vstupními hodnotami ovlivňujícími požadavky na stavební 

konstrukce a odstupové vzdálenosti… 

Je pravda, že ve fázi projektu se těžko odhaduje, kolik materiálu bude umístěno v provozovně. 

Uživatel argumentuje slovy: „že materiál (dřevo, barvy apod.) mu dodavatel naváží po 

objednání pouze v požadovaném množství, že nenakupuje na sklad“. Ve skutečnosti z každé 

zakázky něco zůstane, odpad nebývá likvidován průběžně, někdy je shromažďován jako palivo 

na topnou sezónu.  

   Sklad projektovaný pro nehořlavé stavebniny se vlivem požadavku trhu změní na sklad 

polystyrenu, čímž požární riziko vzroste několikanásobně. 

Při projektování požární bezpečnosti je potřeba vycházet z reálných vstupních údajů a 

v některých případech počítat s rezervou formou např. navýšením pn nebo dodatkovým 

požárním zatížením. U variabilních provozů je možné navrhnout prostor pro více využití tak, že 

započítány budou nejméně příznivé hodnoty pn a an, počtu osob. Jednotlivá přípustná využití 

prostoru musí být popsána v požárně bezpečnostním řešení. 

 

Příklad k řešení 10.  

Vlivem malé hodnoty požární odolnosti konstrukcí je snaha, aby v příručním skladu nevzniklo 

soustředěné požární zatížení. Plocha skladu je 30 m2, jsou v něm umístěny PE obaly v balících. 

Okno je ocelové, dveře jsou dřevěné, na podlaze je PVC. Jaké maximální množství PE obalů se 

ve skladu může skladovat? (p.a)1 = 32 kg.m-2 

Nápověda: použijte vztahy (2), (5), Tabulku C.1, ČSN 73 0824. 
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Příklad řešený 11.  

Při výpočtu požárního zatížení skladu stavebnin nebyly do hodnoty pn zohledněny materiály 

nehořlavé, dále fasádní polystyren s odůvodněním, že se jedná o samozhášivý materiál. Je tento 

postup správný? 

Řešení- 

Součinitel K – ekvivalentního množství dřeva podle ČSN 730824, souvisí s výhřevností 

materiálu. Výhřevnost je udána při dokonalém spálení materiálu.  

 Samozhášivost - je schopnost materiálu uhasnout po oddálení plamene - což je vždy možné jen 

v první fázi rozvoje požáru, kterou z hlediska tepelného namáhání představují jednotlivé hořící 

předměty (navíc není definováno, za jakou dobu má uhasnout, v jaké poloze a jak velké 

množství zkoušet).  Naproti tomu všechny parametry ovlivňující výpočty požárního rizika, se 

vztahují ke II. fázi požáru (tj. plného rozvoje, s teplotami uvnitř prostoru přesahující 600°C) 

[13].  

Závěr- samozhášivost je vlastnost zvyšující požární bezpečnost, ale do požárního rizika ji nelze 

zohlednit. Postup výpočtu není správný. 

 

Příklad řešený 12.  

Navrhněte max. množství alternativního paliva- zrní, které se smí umístit do kotelny (kotel do  

70 kW). Úpravy prostoru kotelny jsou v požárně bezpečnostním řešení posouzeny jako změny 

staveb skupiny I. Aby nedošlo ke změně užívání podle čl. 3.2 ČSN 730834, nesmí dojít ke 

zvýšení součinu (pn . an . c)  o více než 15 kg.m-2. Zrní bude uloženo v jutových „BIG vacích“  

na ohraničené ploše 65 m2. Celková plocha požárního úseku kotelny je 100 m2. 

Řešení- 

Požární scénář: Při požáru dojde k okamžitému porušení pevnosti vaku a k rozsypání zrní po 

ohraničené ploše.  

Zrní je hořlavý materiál, který odhořívá po povrchu. 

Hodnoty pro výpočet :  

mi = 0,1 kg.m-2.m-1   podle přílohy D ČSN 730804 

am = 0,9 podle Tabulky C.1 ČSN 730802 

K = 1  podle Tabulky ČSN 730824 

Sfi = plocha rozsypaného zrní  

S = plocha kotelny 

M = hmotnost paliva odhořelého za 150 minut 

Pokud započítáme rozsypané zrní do celé plochy kotelny (nejhorší varianta) v nejdelší době 

odhořívání, další přidané množství zrní se už nezohlední do požárního zatížení. 
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Výpočet navýšení požárního zatížení : 

M = 150 . mi . Sfi = 150 . 0,1 . 65 = 975 kg 

pn = M . K / S = 975 . 1 / 100 = 9,75 kg . m-1 

Protože se zrní nerozsype do roviny, je nutno započítat větší odhořelé množství (podle úhlu 

vnitřního tření rozsypané látky- viz. ČSN 730035)- 25 ˚. 

p ń= 14 kg . m-1 
p ń . an . c = 14 . 0,9 . 1 = 12,6 < 15   (kg.m-2) 
 

Závěr : Umístěním „BIG vaků“ nedojde překročení max. povoleného navýšení požárního rizika. 

Protože je započítán maximální čas odhořívání (150 minut) a celá plocha určená k rozsypání, 

není dále ani omezeno množství skladovaného zrní na této ploše. 

 

 

Součinitel b zohledňuje vliv odvětrání a akumulace tepla na rychlost odhořívání. Hodnota 

součinitele se pohybuje v mezích 0,5 - 1,7, včetně těchto hodnot.  

Pro celý požární úsek                                                                                                      

,
h.S

k.S
b

oo

=  

        So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m2 

zajišťující odvětrání. Lze započítat i výplně z obyčejného tabulového skla nebo polykarbonát. 

Nelze zohlednit skla tvrzená, bezpečnostní, s drátěnou vložkou, sklobetony, dveře, vrata, otvory 

vzduchotechniky apod. ; 

  ho výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m ; 

  k  součinitel určený podle 6.5.4. 

U otvorů se stejnou výškou lze započítat výsledný otvor o výšce jednoho otvoru, šířka má 

hodnotu součtu všech otvorů, při různých výškách otvorů se započítá vážený průměr hodnot. 

U střešních oken se za So považuje půdorysný průmět otvoru, za ho se považuje menší rozměr 

otvoru. 

U požárních úseků, kde So = 0,   lze použít tvar                                                        ,
h,

k
b

s0050
=  

Pokud je v požární úseku prostor typu zimní zahrada, pavlač, přístřešek apod. s velkým 

odvětracím otvorem, nedoporučuji tento otvor započítat celou plochou, protože by velmi zkreslil 

požární riziko v důležitějších prostorech úseku, kde je odvětrání mnohem menší. Tato úprava 

vede k vyšší bezpečnosti a je tedy možno ji použít. 
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K vysvětlení hodnot parametru „b“ použijeme výpočet požárního rizika místnosti s různými 

tvary otvorů k odvětrání, vždy ale o stejné ploše. 

 výška otvoru ho (m) šířka otvoru s (m) n k b 
1 0,5 12 0,0816 0,129 0,912 
2 1 6 0,1154 0,165 0,825 
3 2 3 0,1632 0,196 0,692 
4 3 2 0,2 0,213 0,615 
S = 30 m2 , hs = 3 m, So = 6 m2 
 
 výška otvoru ho (m) šířka otvoru s (m) n k b 
1 0,5 12 0,0173 0,045 1,060 
2 1 6 0,0245 0,061 1,017 
3 2 3 0,0346 0,082 0,966 
4 3 2 0,0424 0,096 0,923 
5 6 1 0,06 0,126 0,857 
S = 100 m2 , hs = 6 m, So = 6 m2 
 
Je zde vidět, jak samotný tvar oken ovlivní požární riziko. Větší plocha otvoru snižuje požární 

riziko, při stejné ploše okna je nižší riziko u místnosti s větší výškou okna. Tento jev je 

způsoben lepší výměnou vzduchu. U vysokého okna jsou větší rozdíly tlaků vzduchu (zplodin 

hoření) u jeho parapetu a nadpraží a tedy lepší podmínky k proudění.  

Pro rozdíl tlaků pro posuzovanou výšku x platí ∆px = x . (ρe – ρi) . g [Pa],  

kde ρe – hustota plynu u parapetu, ρi - hustota plynu u nadpraží, g- gravitační konstanta.  

 

Ze vzorce pro výpočet množství výměny plynů přes otvor [1] je vidět, že výška otvoru ho  má 

větší vliv na výsledek než šířka-s.     Qm = 2/3µ.s.((2.ho3.g.(ρ1 – ρ2). ρ1. ρ2)/( ρ1
3/2 + ρ2

3/2)3)0,5 

 

Vliv odvětrání na požární riziko 

Výše uvedené skutečnosti jsou prokázány ve výpočtech v Tabulkách a grafech v Příloze . 

Otvory v obvodových stěnách mají bezesporu velký vliv na rychlost odhořívání, tedy i na 

intenzitu požáru. Otázkou zůstává, zda navržené a započítané otvory se při požáru budou 

skutečně chovat jako přívody vzduchu a současně odvody kouře. Z praxe mohu říci, že pokud 

okna s obyčejným tabulovým sklem jsou dál, než 5 m od plamenného hoření, stává se, že sklo 

nepopraská natolik, aby celá výplň vypadla a došlo k intenzivnímu větrání. V krajním případě 

může dojít i k samouhašení díky naakumulovanému kouři a vyhoření potřebného kyslíku resp. 

k poklesu koncentrace pod kritických 16% O2 v prostoru.    

Při simulaci požáru v prostoru s nezasklenými otvory dochází k dokonalé výměně plynů a tedy 

k rozvoji požáru, který neodpovídá skutečnosti. 
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V komerčním prostředí jsou tyto pokusy předváděny dokonce s chybějící stěnou místnosti. 

Divák pak žasne, jak rychle se požár rozšiřuje. Tyto zkreslené předváděcí akce napomáhají 

reklamnímu využití při prezentaci stavebních materiálů nebo požárního zabezpečení.  

 

Příklad k řešení 13.  

Vypočtěte součinitel b. Zadáno: 

hs (m) výška otvoru ho  (m)  šířka otvoru s (m) n k b 
2,5 1,5 2    
3 2 2    
4 2 1,5    
5 2,5 2    
6 3 3    

S = 50 m2  
 

Příklad k řešení 14.  

U objektu na obrázku odhadni hodnotu součinitele b. 

 

 

 

Součinitel c vyjadřuje vliv aktivního požárně bezpečnostního zařízení. Zohledněny jsou: 

a) elektrická požární signalizace- EPS (součinitel c1); 

b) možnost zásahu jednotek požární ochrany- JPO (součinitel c2); 

c) samočinné stabilní hasicí zařízení- SSHZ (součinitel c3); 

d) samočinné odvětrací zařízení- SOZ (součinitel c4). 

Použít lze pouze jeden (nejnižší) ze součinitelů c1, c2, c3, nebo c4. 
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Ovlivněné hodnoty požárního úseku– 

A) požární riziko sníží                                                zařízení b), c) nebo d),   

B) mezní rozměry PÚ zvýší                                  zařízení a), b), c) nebo d), 

C) mezní délku nechráněné únikové cesty zvýší  zařízení a), b), c) nebo d). 

Zařízení EPS neovlivňuje požární riziko, protože sama neprovádí žádná opatření, která by přímo 

ovlivňovala průběh požáru. 

Součinitel c < 1 bývá použit ve větších objektech a jeho použití vyžaduje hlubší znalosti.  

 

EPS Obrázek 10.musí být umístěna v objektu: 

a) pokud je ve výšce hp > 22,5 m více než 300 osob 

b) s výškou h > 45 m, kromě budov pro bydlení skupiny OB 2 

c) kde ji vyžadují jiné předpisy (Vyhláška č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0875,…) 

 

SSHZ Obrázek 10. musí být umístěno v požární úseku: 

a) kde (pn . an) > 60 kg.m-2 a jsou 

       1) v 1.PP s S > 1000 m2, nebo ve 2.PP a dalším s S > 500 m2, nebo 

       2) v 1. nebo 2.NP S > 4000 m2, nebo výše (hp = max. 45 m) S > 1000 m2 

b)   má výškovou polohu 

      1) hp > 45 m, S > 150 m2 a (p . a) > 40 kg.m-2, kromě budov pro bydlení skupiny OB 2, nebo 

      2) hp > 100 m, S > 75 m2 a (p . a) > 25 kg.m-2, kromě budov pro bydlení skupiny OB 2. 

c)   kde ho vyžadují jiné předpisy. 

 

SOZ Obrázek 10. musí být umístěno v požární úseku (pokud není bez rizika- kapitola 6.7) ve 

kterých je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře, a : 

a) kde PÚ jsou 1) v 1.PP nebo v nadzemních podlažích s hp ≤ 45 m, v nichž je více než 150 osob 

      2) ve 2. a dalším PP, nebo v NP s hp > 45 m, v nichž je více než 150 osob, nebo 

b) kde je doba evakuace delší než stanoví 9.1.2, nebo 

c) kde ho vyžadují jiné články nebo jiné předpisy. 

 

Pozn.: a) počty osob jsou podle ČSN 73 0818, 

           b) dalším důvodem osazení PBZ jsou požadavky expertizní zprávy nebo posudku, 

           c) pokud je PBZ osazeno z vlastní vůle, musí splňovat všechny kladené požadavky.   

              V opačném případě se zařízení musí jmenovat jinak, nesmí být uváděno a zohledněno v  

              PBŘS a další dokumentaci PO.  
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   Obrázek 10. Tlačítkový hlásič EPS, ruční ovládání SOZ, Sprinklerová hlavice SSHZ   
                          s aktivační teplotou 68 °C a rychlou reakcí na teplo. 
 

                       
škoda při požáru

investice do zabezpečení

 
 
Investice do vyhrazených PBZ jsou vysoké, ale při případném požáru v chráněném prostoru při 

správné funkci ušetří značné hodnoty. Pojišťovny navíc tato zařízení zohledňují při výpočtu 

pojistné částky. 

 

Požární úsek (prostor) bez požárního rizika musí mít  

    1) pv nejvýše 7,5 kgm-2 a zároveň 

    2) součinitel a menší než 1,1 

          nebo pv  nejvýše 3,5 a součinitel a bez omezení, a zároveň 

    3) ohraničující konstrukční části druhu DP1 (tyto nesmí být závislé na DP2, DP3). 

     Toto posouzení nelze použít pro chráněné únikové cesty. 

      Požární úseky bez pož. rizika jsou vždy v I. SPB. 

      Prostor bez požárního rizika musí být oddělen stěnou alespoň  EI 15 DP1, požárním  

      uzávěrem alespoň EW 15 DP3, pokud je plocha otvoru větší než 25% oddělující stěny. 

      Výhodou tohoto posouzení může být návrh konstrukcí s nižší požadovanou požární  

      odolností a nižší vypočtené odstupové vzdálenosti. 
 

 

Kč 

Kč 

Schéma závislosti – 
investice na škodách při 
požáru 
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4.2 Stupeň požární bezpečnosti, požární odolnost stavebních konstrukcí 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku se určuje podle Tabulky 8. (pozor-od r. 2009 je 

změněna) a je výchozím údajem ke stanovení požadavku na požární odolnost konstrukčních 

částí. Nabývá hodnot I. (nejnižší) až VII. (nejvyšší). Je vidět, že u jednopodlažních objektů 

vychází nízký SPB. Pro požární úseky v podzemních podlažích se SPB pomocí čl. 7.2.2 určí 

jako pro nadzemní.  V Tabulce č.3 je výběr z Tabulky 8. 

Pokud lze objekt posuzovat podle ČSN 730834 PBS-Změny staveb, je možno vypočtený SPB 

v některých případech snížit.  

Porovnání požárního rizika (pv a ττττe), stupně požárního bezpečnosti a vlivu odvětrání   

u požárních úseků s různou plochou S a různou světlou výškou hs. 

Porovnání bude provedeno na příkladu výpočtu pomocí dvou metod.  

Posuzovaný provoz- sklad nábytku, p = 95 kg.m-2, a = 1,1 , p1 = 1,4 ,  c = 1, počet podlaží np = 

1, konstrukční systém nehořlavý. 

Tabulka č. 2 Porovnání pv a τe, SPB                            Graf č.1 Porovnání pv  

Výsledky podle metody Zadáno 
společné ČSN 730802 ČSN730804 

S 
[m2] 

So/ho 
[m2,m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 

[min.] 
SPB 
[-] 

50 50/1 2,5 47,5 I 91,2 II. 
50 50/1 3,5 47,5 I. 76,5 II. 
50 50/1 5 47,5 I. 62,1 II. 
50 50/1 7 47,5 I. 50,0 I. 
100 50/1 2,5 50,8 I. 99,4 II. 
100 50/1 3,5 48,9 I. 87,8 II. 
100 50/1 5 47,5 I. 75,1 II. 
100 50/1 7 47,5 I. 63,3 II. 
250 50/1 2,5 103,7 II. 118,5 III. 
250 50/1 3,5 97,5 II. 109,1 II. 
250 50/1 5 90,4 II. 97,7 II. 
250 50/1 7 82,8 I. 86,0 II. 
500 50/1 2,5 161,5 III. 137,0 III. 
500 50/1 3,5 145,6 III. 128,8 III. 
500 50/1 5 128,6 III. 118,4 III. 
500 50/1 7 113,1 II. 107,1 II. 
2000 50/1 2,5 161,5 III. 174,0 III. 
2000 50/1 3,5 161,5 III. 167,2 III. 
2000 50/1 5 161,5 III. 158,0 III. 
2000 50/1 7 161,5 III. 147,1 III. 

   
 
Z Tabulky č.2 je vidět, jak velký vliv na výsledné požární riziko má velikost odvětracích otvorů 

(jejich velikost je zde konstantní, ale mění se jejich poměr k ploše). Se zmenšujícím se 

odvětráním stoupá požární riziko (až na trojnásobek) a proto i stupeň požární bezpečnosti (z I. 
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na III.). Světlá výška podobně jako odvětrací otvory příznivě ovlivňuje šíření tepla a tím působí 

proti narůstání teploty požáru v okolí ohniska.  

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.2:  

V době, kdy se skutečná požární odolnost počítá s přesností na desetiny minut, je nevýhoda 

současného způsobu dimenzování konstrukcí stupňovitým nárůstem hodnot požární odolnosti. 

Např. v případě, kdy ocelová konstrukce vykazuje R20 ale požadavek je R30, musí být 

dodatečně upravována. Pokud by se mohlo, lineárně interpolovat v Tabulce 8 a Tabulce 12, 

mohly by být i hodnoty dimenzování konstrukcí plynulé. SPB by se určoval s přesností na 

desetiny. 

Např. u nehořlavého konstrukčního systému, pv = 30 kg.m-2, h = 14 m.SPB = III. 

Při podrobném postupu by mohl být určen SPB = 2,1  Interpolací by byl předepsaný požadavek 

na požární odolnost nosné konstrukce v PNP asi R 17. Navrhovaný prvek by vyhověl bez 

dalších úprav. 

Tato metoda by mohla být nadstandardním podrobným postupem, který by v některých 

případech ušetřil velké investice při zachování předepsané bezpečnosti. V současné době 

bohužel toto řešení není možné, protože ho klasifikační normy neumožňují. 

 

Možnosti snížení výpočtového požárního rizika: 

Z hlediska stavebníka- investora stavby je žádoucí snížit náklady na realizaci požárního zajištění 

stavby. Jednou z větších investic tvoří dodatečné zvýšení požární odolnosti konstrukcí. Otázka, 

zda je či není nutno dodatečně chránit konstrukce, leží zpravidla na rozhraní I. a II. stupně 

požární bezpečnosti. Obě metodiky výpočtu (pro výrobní i nevýrobní objekty) požární 

bezpečnosti mají odlišný postup výpočtu, ale požadavky na stavební konstrukce mají pro 

jednotlivé stupně požární bezpečnosti shodné.  

 

Tabulka č.3 Požadavky na vybrané konstrukce v I. a II. SPB- část Tabulky 12 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

 I. II. 

P
ol

ož
ka

  

Stavební konstrukce 

Požární odolnost stavební konstrukce a její druh (viz 7.2.4)3) 

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 151) 15 

5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu 
objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2, 

a) v podzemních podlažích  
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží 

 
 

30 DP1 
15 

 151) 

 
 

45 DP1 
30 
15 
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Snížení stupně požární bezpečnosti je možné: 

1) snížením požární výšky h pod 12, resp. 6, resp. 4 m, ale pouze u pv do 15, resp. 10 kg.m-2 

pro nehořlavý, resp. smíšený, resp. hořlavý konstrukční systém. 

2) změnou konstrukčního systému.  

3) změnou počtu podlaží- ze dvou na jedno. Přichází v úvahu pouze výjimečně, např. při 

splnění požadavků na vestavby, nebo zrušením malých půdních využívaných prostor. Pro 

metodu podle ČSN 730804 platí obdobně pro změnu ze tří podlaží na dvě. Snížení počtu 

podlaží všeobecně se zde projeví i snížením hodnoty součinitele k8. 

4) snížením požárního rizika pv změnou: 

  a) snížením ps- osazením dveří nebo oken druhu DP1, vynecháním hořlavé podlahové krytiny. 

 b) snížením pn-  

      b1) výpočtem podle čl. 6.3.5 namísto použití tabulkových hodnot z Přílohy A.,viz výše.  

      b2) omezením množství hořlavin v požárním úseku.  

 c) snížením an - je prakticky nemožné. 

 d) snížením b – viz výše samostatná kapitola „Vliv odvětrání na požární riziko“ . 

 e) snížením c-   viz. výše- kapitola „Součinitel c“ 

      c1) umístěním jednotky PO, nebo  

      c2) osazením samočinného stabilního hasicího zařízení, nebo 

      c3)  osazením samočinného odvětracího zařízení. 

 f) snížením pv- vyloučením soustředěného požárního rizika podle čl. 6.2.7, např. snížením   

     jeho plochy pod 25 m2, nebo snížením požárního zatížení p. 

5) snížením SPB podle čl. 5.3.1 ČSN 73 0834. 

6) použitím položky 12. Tabulky 12 lze vynechat dimenzování nosných střešních konstrukcí,  

    popř. i nosných obvodových stěn. 

 

Příklad k řešení 15.  

Stavebník nechce provádět dodatečnou ochranu nosné konstrukce střechy, která je bez požární 

odolnosti. Vyhovuje tento stav? Pokud ne, kolik oken je potřeba doplnit, aby byl stav v souladu 

s ČSN 73 0802? Zadáno: S = 100 m2, hs = 4,5 m, pn= 90 kg.m-2, an = 0,9 , ps= 5 kg.m-2, počet 

podlaží = 1, nehořlavý konstrukční systém, 2 okna (ho = 2m, š = 1,5m).  

(Položku 12, Tabulky 12 nelze využít. Nosná konstrukce střechy není současně střešním 

pláštěm). 
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5. POŽÁRNÍ ODOLNOST, DIMENZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 

 KONSTRUKCÍ, VELIKOST POŽÁRNÍHO ÚSEKU  

5.1 Požární odolnost 

je  časový údaj udávající, jakou dobu vykazuje posuzovaná konstrukce mezní stav při požáru 

podle teplotní křivky (nejčastěji normové křivky). Konstrukce mívají několik posuzovaných 

mezních stavů, výsledná číselná hodnota je nejnižší z těchto údajů.  

Hodnota požární odolnosti se nejčastěji zjišťuje v ČSN 730821. Dalšími možnostmi jsou 

výsledky zkoušek provedené autorizovanou osobou nebo výpočtové hodnoty podle Eurokódu. 

popř. tzv. rozšířenou aplikací, soudně znaleckým posudkem apod. 

 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti, typ konstrukce a umístění v objektu (PP, NP, PNP) jsou určující 

veličiny pro určení hodnoty předepsané požární odolnosti, popř. i druhu viz.Tabulka 12.  

V PP jsou vyšší požadavky, v PNP jsou nejnižší požadavky. Do PP a mezi objekty se navrhují 

konstrukce druhu DP1 (obsahují mimo vnitřních izolací pouze nehořlavé výrobky). Konstrukce 

ohrožované požárem hořlavých kapalin mají být zkoušeny tepelným namáháním s průběhem 

podle „uhlovodíkové křivky“ viz.kapitola Pojmy. Takto zkoušené konstrukce nejsou zatím na 

trhu. 

5.2 Dimenzování stavebních konstrukcí 

Požární stěna 

Nejčastěji se navrhují cihelné stěny s omítkou, které vykazují dostatečnou požární odolnost 

Posuzované vlastnosti-REI.  

 Obrázek 11. Narušení celistvosti požární stěny 

U požárních stěn je potřeba zajistit, aby 

hodnota požární odolnosti nebyla v místech 

zeslabení (niky, rozvaděče, zapuštěné 

hydrantové skříně…) snížena pod 

předepsanou hodnotu. 

 

                Požární stěna se dimenzuje z obou 

stran, vždy podle vyššího požadavku 

přilehlého požárního úseku. 
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Požární stěna, obvodová stěna nebo požární uzávěr může být nahrazen požárně bezpečnostním 

zařízením, např. vodní clonou podle čl. 8.1.5, toto řešení vyžaduje odborné posouzení. 

Konstrukce s charakterem REW nelze použít na požární stěny (požadavek REI), k tomuto 

omylu může dojít při osazení sklobetonů, které jsou odzkoušeny na mezní stav REW, málo kdy 

na REI. Podobné materiály mohou mít deklarované vlastnosti např. REW 45, současně EI 15. 

To je způsobeno skutečností, že materiál je tepelně vodivý a teplo přenáší i vzduchová mezera. 

Odvrácená strana se brzy prohřeje a překročí limit pro izolační kritérium I (tj. vzrůst o 140°C 

vůči počáteční teplotě); ve 20 minutě zkoušky již dosahuje teplota na odvrácené straně hodnoty 

cca 300°C, [11]. 

Podobně zcela nezakrytý ocelový sloup zazděný v požární stěně nebude splňovat zejména 

požadavek izolace I. 

Je-li střešní plášť z konstrukcí druhu DP3 (např. pálené tašky uložené na dřevěných latích) a 

vyskytuje-li se pod střešním pláštěm střešní (půdní) prostor- musí požární stěna prostupovat 

střešním pláštěm a převyšovat jej o 300 mm (měřeno kolmo k jeho rovině).  

 

 

Požární stropy  

U starších staveb bývá strop nejčastěji trámový s omítkou na rákosu, u novějších staveb se 

navrhuje např. železobetonový s omítkou. Vodorovná konstrukce se dimenzuje pouze zespodu!, 

podle požadavku požárního úseku ležícího pod ním. Rozhodující je hodnota požární odolnosti 

v místě stropu s nejnižší hodnotou. Limitní je požární odolnost nosné konstrukce (R) i prostor 

záklopu stropu (EI).  

Požární odolnost stropu se často zvyšuje podhledem, který bývá zavěšen na stropu.  

Pokud je na strop druhu DP2 nebo DP3 požadavek DP1 (např. u chráněných únikových cest), 

musí být podhled druhu DP1, musí vykazovat celou požadovanou hodnotu požární odolnosti  

a nesmí být závislý na konstrukcích DP2 nebo DP3.   

Podhled  zvyšující požární odolnost stávající stropní nosné konstrukce (přičítá se). 

Podhledy ve funkci samostatné konstrukce se navrhují v případech, kdy je nad podhledem p >15 

kg.m-2  nebo vzdálenost stropu a podhledu je víc než 0,25 m ( čl. 5.6 ČSN 730810). Prostor 

mezi podhledem a stropem je samostatným požárním úsekem. 

U obou typů podhledů je potřeba věnovat pozornost celistvosti desky, která bývá narušena 

vestavěnými svítidly, procházejícími konstrukcemi a rozvody. 
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Požární uzávěry  Obrázek 12, 13, 14, 21-24. 

Hodnoty požární odolnosti se prokazují zejména protokolem o zkoušce provedenou 

autorizovanou osobou. U stavebních úprav posuzovaných podle ČSN 730834 jako Změny 

staveb skupiny II je možno posoudit původní dveře jako požární při splnění předepsaných 

vlastností (materiál, tloušťka, těsnění…).  Požadavek funkčnosti je uzavření v případě požáru, 

proto se navrhuje samozavírač všude, kde není jistota, že dveřní křídlo(a) bude(ou) v případě 

požáru uzavřeno(a) (bytové jednotky, kotelny, strojovny výtahu, rozvodny…). 

Pro zajištění uzavření je vyloučeno instalovat na požární dveře stavěče dveřních křídel. 

Stavěčem mohou být opatřena křídla venkovních dveří, pokud jsou započítány do větracích 

otvorů a je tedy žádoucí jejich zajištění v otevřené poloze.  

U objektů, kde je provozní požadavek na trvalé otevření požárních uzávěrů je toto řešeno 

přidržením dveřních křídel elektromagnety v otevřené poloze. K uzavření dojde impulzem 

z detektoru požáru (lokální čidla nebo systém EPS), popř. i při poruše zařízení. U dvoukřídlých 

dveří je nutno mimo samozavírače instalovat koordinátor uzavírání, aby došlo k uzavření 

dveřních křídel ve správném pořadí. Požární uzávěr v obvodové stěně, pokud je otevíratelný, se 

musí uzavírat automaticky při požáru. Mezi požární uzávěry se řadí i stěnové uzávěry, půdní 

vlezy, okna a pod.je předepsána nižší hodnota požární odolnosti než pro požární stěny,  protože 

se předpokládá, že před i za dveřmi je prostor bez požárního zatížení. Pokud tomu tak není 

(např. záchytná jímka končí u prahu uzávěru), je nutno použít hodnotu požární odolnosti ze 

strany jímky jako pro požární stěnu.  

 

U prosklených konstrukcí je nutno důsledně prověřit doklady prokazující požadované vlastnosti 

konstrukce. Prosklení u požárních uzávěrů musí být trvale označeno, používá se pískování nebo 

leptání, podle Vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, 

§ 5, odst. e) „v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, 

číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v 

ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce“ [3]. 

Každý požární uzávěr patří mezi požárně bezpečnostní zařízení a musí být označen značkou 

mezního stavu, požární odolnosti a druhu konstrukční části, např. EW 30 DP3. pokud je dodán 

jako samouzavírací nebo kouřotěsný, je doplněno označení C, resp. S.   označuje těsnění. 

Příklad označení požárního uzávěru, použito je dvojí různé hodnocení. 

 Stále jsou na trhu zruční dodavatelé, kteří vyrobí „požární“ prosklené dveře téměř na koleně. 

Netuší, že požadované vlastnosti se prokazují nejčastěji zkouškou autorizované osoby a 
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předmětem zkoušky nejsou jednotlivé části výrobku, ale celá konstrukce. V případě požárního 

uzávěru se jedná o dveřní křídlo, zárubeň, uzamykací mechanizmus, kliku, případně i 

samozavírač. Pokud je na požární dveře instalována plastová klika, musí být vždy prokázáno, že 

takový výrobek byl jako součást požárního uzávěru odzkoušen.  

Hrozí totiž odkapávání hořícího plastu na podlahu. Dále se zkouší, zda nedojde ke vznícení na 

neohřívané straně křídla, a to s ohledem na přehřátí kovové výztuhy, která tvoří jádro plastové 

kliky. 

Těsnění u požárního uzávěru (označené ) typu EI, EW reaguje na teplotu kolem 180 °C.  

Požární uzávěr EW omezuje požár natolik, že v předepsané vzdálenosti od odvrácené strany 

uzávěru je intenzita sálání pod limitní hranicí. Dříve byl označen PO (požárně odolný). 

Požární uzávěr EI omezuje požár více než typ EW. Na odvrácené straně nesmí teplota povrchu   

 narůst v průměru o více než 140 st.C. Tyto uzávěry vždy obsahují izolační materiály. Dříve byl 

označen PB (požáru bránící). Uzávěr EI může nahradit požadovaný uzávěr EW, opačně nikoli. 

U obou uzávěrů se hodnotí i propustnost kouře obvodovými spárami. K jejímu omezení se  

 používá speciální těsnění, které při ohřátí zvětší svůj objem a utěsní spáry. Těsnění se umísťuje   

 do svislých a horní spáry uzávěru na zárubeň nebo na dveřní křídlo. 

Požární uzávěr S je těsný i proti studenému kouři, má utěsněnu i prahovou spáru.  

 

Požární uzávěr musí být v případě požáru uzavřen. Mimo prostor, kde se předpokládá jeho 

samozřejmé uzavírání (byt, rozvodna, strojovna apod.), doplňuje se o samozavírač. U 

dvoukřídlého uzávěru se osazují samozavírače na obě křídla, dále i koordinátor postupného 

zavírání, který zajistí uzavření nejdříve pevného křídla, pak křídla aktivního. Z tohoto důvodu 

na uzávěr nepatří mechanizmus zajišťující dveřní křídlo v otevřené poloze (stavěč dveřního 

křídla). Na požární uzávěr patří samozavírač schválený pro toto použití, naopak na uzávěru se 

nesmí provádět nepovolené úpravy (doplnění vrchní zvukové izolace, instalace větracích otvorů, 

věšáků apod., (instalace dveřního kukátka bývá výrobcem povolena). Dále je povolena 

povrchová úprava barvou nebo tapetou, případné těsnění však nesmí být poškozeno nebo 

zakryto.  

  

Tam, kde je nutno ponechat požární uzávěr v otevřené poloze, je možno osadit k otevřené 

poloze křídla přídržné elektromagnety reagující na impuls z požárních čidel, umístěných před i 

za uzávěrem.   
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Stěnový uzávěr  
 

  
Prosklená stěna při zkoušce ve zkušebně       Požární klapka na vzduchotechnickém potrubí.   
Obrázek 12,13,14                                            Poloha „zavřeno“ (označeno červeně) je     
                                                                          signalizována pomocí koncového spínače do        
                                                                          řídícího rozvaděče ventilace. 
 

Příklad k řešení 16.  

Na snímku je štítek ze dveří. Proveďte vyhodnocení vlastností uzávěru.                                                                                    

 
Obrázek 15 Štítek dveří 
 

Mezi požární uzávěry patří půdní vlez a 

stěnový uzávěr, který má buď otočné 

lamely nebo žaluzie ze zpěňujícího 

materiálu. 
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Obvodové stěny  

a) brání přenesení požáru vně objektu, a současně 

b) brání přenesení požáru dovnitř objektu působením tepla požáru sousedních požárních úseků.  

Obvodové stěny podle a) mají hodnotící kriteria REW, popř. EW 

Obvodové stěny podle b) mají hodnotící kriteria REI, popř. EI. Dále musí splnit požadavky 

zabraňující přenesení požáru- musí být druhu DP1, bez požárně otevřených ploch, povrchové 

úpravy z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Pokud je ve stěně umístěn uzávěr otvoru, 

musí být typu EI DP1. Pokud se prokáže výpočtem, že nedojde k rozšíření požáru dovnitř (za 

uzávěrem nejsou umístěny hořlavé materiály), může být použit uzávěr typu EW DP1. 

Obvodové stěny jsou mnohdy současně nosnými konstrukcemi zajišťující stabilitu objektu. 

U obvodových stěn je třeba vyhodnotit, zda vnější povrch nepřispívá k intenzitě hoření a netvoří 

částečně či zcela požárně otevřenou plochu.   

 

Problémové dimenzování požární odolnosti obvodových stěn: 

Požární odolnost obvodových stěn tvořených sloupem a opláštěním podle typu složení stěny: 

1) hořlavý konstrukční systém, dřevěný sloup chráněn zevnitř sádrokartonovým systémem,   

    zvenku zakrytý dřevoštěpkovou deskou OSB s omítkou. 

    Sloup je namáhán hořením materiálu stěny i hořením vlastním. Musí vykazovat požární   

    odolnost Rx i z venkovní strany. 

2) hořlavý konstrukční systém, ocelový sloup chráněný PUR panelem zevnitř.  

    Protože v průběhu požáru dojde k odhořívání PUR pěny ze sendvičové desky, je intenzita   

    požáru zvyšována a nelze ji vyčíslit. Sloup je namáhán teplým povrchem sendvičové desky a   

    jeho požární odolnost nelze zaručit.  

    Při zkoušce v autorizované zkušebně dochází k takovému navýšení teploty vlivem hoření   

    PUR pěny, že dodávka tepla hořáky musí být snižována, aby nebyla překročena hodnota    

    teploty podle použité (normové) křivky požáru. Z těchto důvodů jsou PUR sendvičové    

    materiály deklarovány jako materiál s požární odolností a nebývají zkoušeny a schvalovány   

    jako celá obvodová stěna, tzn. i s nosnou konstrukcí. Zde vznikají další problémová místa-  

    uchycení desky k nosnému sloupu a spojování desek.  

3) nehořlavý konstrukční systém, ocelový sloup chráněný panelem s minerální vatou zevnitř.   

     V tomto případě panel nepřispívá k intenzitě hoření a sálání z jeho vnější strany je   

     zanedbatelné. Sloup není namáhán teplem a může vykazovat požární odolnost bez dalších  

     úprav.  
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Nosné konstrukce střech jsou tvořeny buď čistě nosnými konstrukcemi – např. dřevěný krov, 

ocelová konstrukce, nebo jsou tvořeny střešním pláštěm, který je současně nosnou konstrukcí 

např. střešními železobetonovými panely. Požadavek R 15 se v I. stupni požární bezpečnosti 

uplatňuje pouze ve druhém uvedeném případě. 

Zajistit požární odolnost nosných konstrukcí střechy je jeden z nejnáročnějších úkolů při 

navrhování stavebních konstrukcí.  

Dodatečné zvýšení požární odolnosti se provádí nejčastěji opláštěním nebo podhledem ze 

sádrokartonových materiálů, které zajistí zároveň požární odolnost střešního pláště i tepelně-

izolační a hygienickou funkci.  Další (méně používanou) možnou úpravou je použití speciálních 

nástřiků a omítek. Obklady, podhledy a nástřiky se zpravidla provádějí z materiálů chemicky 

stálých, nereaktivních a mají tedy vysokou životnost.  

Nátěry a chemicky reagující nástřiky bývají  naopak na chemické bázi a jejich životnost je 

omezena. Omezeno je i jejich použití- podle čl. 4.12 ČSN 73 0810 a to umístěním, max. 

požární odolností, životností alespoň 10 let. Zpravidla jsou náchylné na horké a mrazivé 

teploty, vlhko a chemické působení. Po uplynutí životnosti se dodatečná úprava musí obnovit, 

původní vrstva se většinou musí odstranit.  Nelze je použít v podzemních podlažích, u 

shromažďovacích objektů, u ubytovacích objektů typu OB4 a lůžkových zdravotních zařízení 

typu LZ2.  

 
Obrázek 16 Poškození nosných konstrukcí 
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5.3 Velikost požárních úseků  

je kompromisem zejména mezi omezením požáru, finanční náročností a zajištěním funkčnosti 

provozu. 

Víc požárních úseků znamená větší bezpečnost, ale také větší ekonomické náklady i případné 

komplikace s uzavíráním požárních uzávěrů.    

Při dělení do požárních úseků se nesmí zapomenout na soustředěné výpočtové požární zatížení. 

Velikost požárního úseku ovlivňují hodnoty pv, a, hp a druh konstrukčního systému. 

Velikost je omezena-  

      -největší dovolenou délkou a šířkou, popř. plochou PÚ a zároveň  

      -největším počtem užitných podlaží v PÚ. 

 
Příklad k řešení 17.  

Kde se ve výpočtu projeví třída reakce na oheň těchto konstrukcí a materiálů– 

nosný sloup, nenosná příčka, požární stěna, okenní rám, skříň, dveře, kuchyňská linka, venkovní 

obklad, palivo v kotelně, podhledové kazety, nadměrné vybavení nábytkem, koberec, P-B lahev 

v garáži ?        

 

Příklad k řešení 18. 

Kde se ve výpočtu projevuje - světlá výška místnosti, výška objektu, rychlost odhořívání, plocha 

oken, plocha místnosti, instalovaná EPS, plocha venkovních dveří ? 
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6 ÚNIKOVÉ CESTY    

6.1 Typy a navrhování únikových cest 

Musí zajistit bezpečnou evakuaci všech osob, zvířat při všech možných uvažovaných situacích, 

které v objektu mohu nastat. Vyhodnocuje se délka, šířka, typ a počet cest, podchodná výška, 

vybavení a označení cest, popř. požadavky na větrání a umístění hořlavin na nich. Existuje 

několik typů únikových cest, viz. níže. Pokud únikové cesty nevyhoví, musí se navrhnout větší 

počet cest nebo bezpečnější typy cest. 

Nechráněná úniková cesta (NÚC)- je nejčastěji tvořena chodbami a schodišti. Může být i 

pouhým prostorem vhodným k chůzi uvnitř místnosti. Při umístění zařizovacích předmětů, 

strojů, regálů apod. je nutno počítat délku po skutečné trase evakuace. 

Chráněná úniková cesta (CHÚC)- představuje prostor, ve kterém je po určený čas zajištěna 

bezpečnost osob před projevy požáru (tepelné sálání a zplodiny hoření). 

 

Základní pravidla pro navrhování únikových cest 

U více únikových cest musí požadavek délky splnit alespoň jedna z nich. 

Navazuje-li na nechráněnou únikovou cestu chráněná nebo částečně chráněná, dimenzuje se   

  každá samostatně. Délka nechráněné se měří pouze po vstup do chráněné apod. 

Šířka únikové cesty se nesmí v průběhu cesty zmenšovat. 

Šířka únikové cesty je vždy v půl-násobcích únikového pruhu. Velikost únikového pruhu  

  je 0,55 m. Tato velikost není zvolena náhodně, ale podle šířky pohybující se osoby [6]. 

Šířka únikové cesty je minimálně 1 únikový pruh pro NÚC, 1,5 únikového pruhu pro ČCHÚC a  

  CHÚC. Zaokrouhluje se „nahoru“ 

ČCHÚC se navrhuje podle ČSN 73 0804 nebo ČSN 73 0834. 

Na únik ze shromažďovacího prostoru se nesmí použít dveře šířky menší než 1,1 m.  

Do šířky lze započítat pouze dveřní křídlo nezajištěné zastrčeni, u dvoukřídlých dveří musí mít 

pevné započítané křídlo rychlootevírač nebo panikové kování.  

Otvory přirozeného odvětrání musí být dispozičně vhodně rozmístěny tak, aby pokryly celou 

plochu chráněného prostoru. 

U dveří na únikové cestě nesmí být umístěny prahy, mimo dveří, u kterých cesta začíná. Pro 

utěsnění prahové spáry se používá pojezdné lišty.   
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Příklad k řešení 19.  

Zjistěte mezní délku nechráněné únikové cesty lmax (S= 600 m2, jednopodlažní objekt). 

počet nechráněných 
únikových cest 

součinitel 
a 

aktivní požárně bezpečnostní 
zařízení podle čl. 9.10.3a) 

součinitel c lmax 

(m) 
1 0,7 EPS   
1 0,8 SSHZ   
2 0,9 SOZ   
2 1,0 -------   
3 0,8 SOZ+SSHZ   
 

 

Příklad k řešení 20.  

Zjistěte nejmenší šířku nechráněné únikové cesty.   

počet 
nechráněných 
únikových 
cest 

součinitel 
a 

průběh E1 E2 (E1.s1+E2.s2)/K 
= u 

počet 
únikových 
pruhů 

šířka 
únikové 
cesty 
(m) 

1 0,8 po 
schodech 
dolů 

25 10    

1 0,9 po 
rovině 

60 --    

2 0,95 po 
schodech 
nahoru 

75 4    

 

 

 

Obrázek 17 Chybně navržené větrání únikové cesty 
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Tabulka č.4 Použití únikových cest 

Počet a typ 
cest 

CHARAKTER OMEZENÍ 

počet osob 
čl. 9.9.1 
<12 osob neschopných/ s omezenou schopností pohybu* 
čl. 9.9.1 
 odkud z nadzemních podlaží z podzemních podlaží 
1 z místnosti 

(a≤1,1)** 
100 25 

2 z PÚ (a≤1,1)** 120 30 
3a z objektu NÚC 

(a≤1,1)** 
120 30 

 
 

1 úniková  
 

cesta 

3b CHÚC  200 *** 50 

rozdělení počtu osob z celkového počtu E v % 
9.11.13, Tabulka 22 

počet cest nejméně nejvíce 
2 30 70 
3 20 55 
4 15 50 
5 10 45 

 
více 

únikových 
cest 

 

6 a více 8 40 

výška objektu 
čl. 9.8.1  
spojení: 
a) ven nebo do CHÚC 
b) nadzemních podlaží s rozdílem výšek < 9 m 
c) dvou PP 
d) spojení 1.PP a venkovním prostorem 
e) spojení 1.PP s NP + 

zakouření 
čl. 9.12 , 9.1.2 
te > tu 
pasáže, atria, velkoprodejny, shromažďovací prostory,haly, galerie… 

délka 
čl. 9.10, Tabulka 18 
pro 1 nebo více NÚC, podle součinitele a 

šířka 
čl. 9.11 
šířky: 0,55m, 0,825m (u dveří 0,8m), 1,1m, 1,375m, 1,65m, 1,925m, 2,475m 

umístění východů 

 
 
 

nechráněná 
 

úniková 
 

cesta 
 

čl. 9.9.4, 9.10.1, Obrázek 7, Obrázek 8 

 
 
 



44 44 

výška objektu 
čl. 9.8.2, Tabulka 16 
počet ÚC v nadzemních podlažích 

        h(m)  
v podzemních podlažích 
h(m) < 

  < 22,5 nad 22,5 
do 45 

nad 45+ do 4,5 nad 4,5 
do 8 

nad 8 

1 CHÚC A B C nebo 
B+B 

A B C 

další CHÚC A A B A A B 

délka 
čl. 9.10.5 

CHÚC A 120 m 
CHÚC B 
CHÚC C 

není omezena 

počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu 
čl. 9.11.4       
pro CHÚC A, CHÚC B, CHÚC C pro cestu po rovině/nahoru/dolu podle 
SPB přilehlých PÚ v Tabulce 20 

šířka 
čl. 9.11 
šířky: 0,825m (u dveří 0,8m), 1,1m, 1,375m, 1,65m, 1,925m, 2,475m 

 
 
 
 
 

chráněná 
 

úniková 
 

cesta 
 

 

počet evakuovaných osob 
9.11.13 
CHÚC A 450 osob 
CHÚC B 650 osob 

 
1 chráněná 

úniková 
cesta 

CHÚC C 900 osob 

 

*- s poškozením pohyblivosti,orientace, zraku, sluchu, psychiky, mladší 6-ti let, starší 60-ti  

     let.  viz. 15), str.53 

**- může se užít 1 ÚC v případě, že součinitel a > 1,1 a počet osob ≤ 10 

***- viz čl. 9.9.5, 9.11.13 a 3) u Tabulky 17 

+- zde požárně oddělena 

++- jedné CHÚC nesmí být použito u PÚ s hp > 45 m a více než 40 osobami 

te – doba zakouření (min.) =1,25hs
1/2/a   

tu - předpokládaná doba evakuace (min.) = 0,75.lu/vu + E.s/(Ku.u) 

 

Pokud nevychází některý parametr 1 nechráněné únikové cesty, máme tyto možnosti nápravy 

     - doplnit 1 NÚC na celkem 2 NÚC 

     - napojit 2 NÚC (čl. 9.9.3) 

     - nahradit (část) NÚC Chráněnou ÚC 

     - využít „ucelené skupiny místností“ (čl.9.10.2) 
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Ohraničující konstrukce CHÚC musí být typu DP1. Případný podhled nesmí být zavěšen na  

hořlavých konstrukcích. 

U CHÚC je nutno zajistit, aby větrání nenasávalo kouř a zplodiny případného požáru. 

Chráněná úniková cesta- typu A s dobou bezpečného pobytu 4 minuty je odvětrána- 

a) přirozené odvětrání Obrázek 17 

1) v každém podlaží pomocí oken a venkovních dveří s předepsanou velikostí 

2) v 1.NP a v posledním NP s dálkovým ovládáním 

3) v každém podlaží pomocí průduchů u podlahy a u stropu 

b) nucené větrání- 10-ti násobná výměna za hodinu, po dobu alespoň 10 min. 

 

Chráněná úniková cesta- typu B s dobou bezpečného pobytu 15 minut je propojena s ostatními 

PÚ kouřotěsnými požárními uzávěry. 

a) s požární předsíní Obrázek 19 

 Odvětrání- jako u CHÚC-A zvětšené alespoň o 25%, předsíň je větraná samostatně, přirozeně. 

b) bez předsíně  

  Odvětrání- přetlaková ventilace (15-ti násobná výměna za hodinu, po dobu alespoň 30 min.,   

  přetlak 25 až 100 Pa) . 

Může být také tvořena vnější komunikací při splnění podmínek čl. 9.3.1 a 9.4.11 . 

 

Chráněná úniková cesta- typu C s dobou bezpečného pobytu 30 minut je propojena s ostatními 

PÚ kouřotěsnými požárními uzávěry. 

Odvětrání- přetlakovou ventilací i v předsíni.  

Odvětrání- přetlaková ventilace po dobu alespoň 45 min., přetlak 25 až 100 Pa mezi cestou a 

předsíní i mezi předsíní a přilehlými PÚ. 

Podrobnosti přetlakové ventilace, rozměrů požární předsíně- viz. čl. 9.4 .  

Na únikových cestách se nesmí 
umísťovat materiál a vybavení, 
který by zužoval povolenou šířku, 
tvořil překážku nebo zvyšoval 
požární zatížení. 
 
   Obrázek 18    Nábytek na CHÚC 
omezuje šířku, vytváří překážku a 
zvyšuje požární zatížení 
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Obrázek 19  Schéma CHÚC-B s požární předsíní [5] 

Požární dveře do CHÚC (i požární předsíně) musí být typu EI- C, mezi předsíní a vlastní cestou 

postačuje typ S-C.  

 

Příklad k řešení 21.  

Najděte chyby na obrázku.  

    = přenosný hasicí přístroj. 

 

                                                                                           EW 30 DP3      EW 30 DP3  CHÚC-A 

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.3:  

Zajištění přetlaku v uvedených mezích může být v zimních obdobích problém, protože samotný 

„komínový efekt“ schodišť s více než 20-ti poschodími vytváří až 200 Pa podtlaku v nejnižších 

podlažích. Řešením je svislé dělení schodišťového prostoru na části. Instalované dveře v těchto 

příčkách však půjdou ve směru úniku (proti směru proudění vzduchu) obtížně otevírat. 

 

Osvětlení 

Nechráněná úniková cesta- elektrické v elektrifikovaných částech. 

Chráněná, částečně chráněná úniková cesta- vždy elektrické osvětlení. 

Nouzové osvětlení 

V nechráněných únikových cestách podle čl. 9.15 

V chráněných únikových cestách a v cestách nahrazující chráněnou být musí. 

Nouzové osvětlení nesmí být zastíněno ani bezpečnostní značkou (nalepenou na průsvitném 

krytu), pokud tak nebylo schváleno.  

 

V CHÚC nesmí být umístěny 

žádné hořlavé materiály, 

kromě okenních rámů, dveří, 

madel. Podlahové krytiny 

musí mít třídu reakce na oheň 

nejméně Cfl-s1. Dále zde 

nesmí být zužována 

předepsaná šířka a umístěny 

volně vedené rozvody 

uvedené v čl. 9.3.3 . 

 

125 osob 
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Označení únikových cest 

Navrhuje se v místech, kde není viditelný východ. Označovat směr úniku a východ je potřeba 

zejména v prostorech s přístupem veřejnosti, dále tam, kde východové dveře jsou opticky 

podobné s ostatními dveřmi. Směr úniku se umisťuje do výšky asi 2 m, tak aby byl viditelný nad 

hlavami unikajících osob. Ve vyšší výšce by značky mizely ze zorného pole osob a hrozilo by 

jejich zaclonění případným kouřem. Doporučeny jsou značky fotoluminescenční. 

Bezpečnostní značky by měly být osazeny tak hustě, aby byly viditelné.  

Je vhodné umístit značky tak, aby byly osvětleny denním, umělým nebo nouzovým osvětlením.  

  

 

                         
Obrázek 20 Použití panikového kování                         rychlootevírač 
 
6.2 Vybavení dveří 

Panikové kování- předepisuje se na únikové cestě ze shromažďovacího prostoru. Je v provedení 

„lišty“ nebo „hrazdy“, vždy v celé šířce dveřního křídla. Umožňuje otevření zajištěného 

dveřního křídla pouhým zatlačením na ovládací prvek ve kterémkoli místě. 

Rychlootevírač- umožňuje rychlé otevření pevného dveřního křídla jednodušším a rychlejším 

způsobem než odjištěním zástrčí. Navrhuje se tak, kde je do šířky únikové cesty započítáno i 

pevné křídlo dvoukřídlých dveří. 

Samozavírač- zařízení zajišťující samovolné uzavření dveřního křídla. Používá se pro zajištění 

funkce požárního uzávěru. 
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Koordinátor postupného uzavírání- u dvoukřídlého požárního uzávěru zajišťuje, aby se křídla 

zavřela ve správném pořadí, tedy nezkřížila. 

Stavěč dveřního křídla- zajišťuje dveře v otevřené poloze a tím větrání prostor za dveřmi. Nesmí 

být osazen na požární uzávěr, protože v otevřené poloze by neplnil svoji funkci. Je vhodný na 

dveřní křídla zajišťující odvětrání. 

Přídržné elektromagnety- zajišťují dveřní křídla požárního uzávěru v otevřené poloze. Při 

iniciaci EPS samočinným nebo ručním hlásičem, nebo tlačítkem přímo u dveří, popř. i při 

poruše, dojde k uvolnění dveřních křídel a k jejich uzavření pomocí samozavírače, popř. i 

koordinátoru. 

 
 
 

 
 
Přídržný elektromagnet- (1), samozavírač- (2), koordinátor postupného zavírání- (3). 
 
 

2 

1 

1 

3 

Přídržný elektromagnet 

s opačnou funkcí -zajišťuje 

dveře nebo přívod vzduchu 

v uzavřené poloze. 

V případě poruchy nebo 

poplachu dveřní křídlo 

uvolňuje a dveře se otevřou 

ručně nebo servopohonem. 
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Chybně nastavený koordinátor                        Chybné„zazdění“ požárního uzávěru PUR pěnou 
Obrázek 21-24 Vybavení dveří 
 
Porovnání délky a šířky únikové cesty podle různých metodik 

Jedna úniková cesta po rovině, současná evakuace 
                                   METODA POSOUZENÍ 
  ČSN 73 0802 ČSN 73 0804 
počet osob a mezní délka  

lu,max [m] 
šířka [m] 

vypočteno., zaokr. 
P1 mezní délka 

lu,max [m] 
30 0,7 40 0,18              0,55 0,7 70 pro 1 u 
60 0,7 40 0,37              0,55 0,7 40 pro 1 u 
90 0,7 40 0,55              0,55 0,7 40 pro 1,5 u 
30 0,95 27,5 0,25             0,55 1 70 pro 1 u 
60 0,95 27,5 0,51             0,55 1 40 pro 1 u 
90 0,95 27,5 0,825           0,825 1 40 pro 1,5 u 
30 1,1 20 0,37             0,55 1,4 30 pro 1 u 
60 1,1 20 0,73             0,825 1,4 60 pro 1,5 u 
90 1,1 20 1,1               1,1 1,4 15 pro 2u 

Pozn.: porovnávány jsou srovnatelně rizikové provozy, tzn. riziko vyjádřené hodnotou a 
odpovídá riziku provozu s hodnotou P1 ve stejném řádku, podle poznámky čl. 6.1.1  
ČSN 73 0804. 
 
Při postupu podle ČSN 73 0802 jsou délka a šířka proměnné závislé na a, resp. na počtu osob. 

Při postupu podle ČSN 73 0804 je délka závislá na šířce (mimo jiné) a naopak. Pro porovnání 

bude zadána nejmenší možná šířka. V praxi je ale úniková cesta široká minimálně 1,5 u 

(0,825m, dveře 0,8 m) a proto jsou vypočtené mezní délky větší. Z porovnání vyplývá, že 

metodika ČSN 73 0804 povoluje delší únikové cesty. Je to způsobeno předpokladem, že ve 

výrobě jsou osoby schopné pohybu, zdravé a ve stavu bdělosti. Podle ČSN 73 0802 se projektují 

objekty kde mohou být osoby s omezenou schopností pohybu (se zdravotním hendikepem nebo 

děti do 6-ti let, dospělí nad 60 let) nebo osoby neschopné pohybu. Dále jsou zde osoby spící, ve 

stavu pod vlivem alkoholu apod.   
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 7.ODSTUPY 
    
Odstupová vzdálenost d- vypočtená hodnota v metrech, udávající vzdálenost od požárně 

(částečně) otevřené plochy k hranici požárně nebezpečného prostoru. Hranice požárně 

nebezpečného prostoru leží v rovině, kde poklesne intenzita sálání pod hodnotu 18,5 kW.m-2.  

Tato hodnota je odvozena od intenzity schopné zapálit dřevo.  

Požárně nebezpečný prostor je dále tvořen plochou, do které mohou odpadávat hořící části při 

požáru stavby. velikost se vypočte jako 0,36násobek výšky, z které hořící části odpadávají. 

Výsledná hodnota odstupové vzdálenosti je vyšší z obou hodnot. 

Požárně otevřená plocha Spo- obvodová konstrukce bez požadované požární odolnosti. 

Nejčastěji to bývají okna, venkovní dveře, vrata. U obvodových stěn je třeba vyhodnotit, zda 

vnější povrch nepřispívá k intenzitě hoření a netvoří částečně či zcela požárně otevřenou plochu. 

Samotný výpočet je značně složitý a vychází z teploty požáru, velikosti otevřené plochy. 

S výhodou se k jejímu určení používá Tabulka  F.1 či F.2 nebo výpočtové programy. Kvalitnější 

výpočtové programy dokáží ve výpočtu zohlednit směr sálání, úhel dopadu sálání, jinou hodnotu 

kritické hustoty tepelného toku, nebo vypočítat sálání za konstrukcí typu EW, např. [13]. 

Výpočtové požární zatížení pv se pro výpočet odstupů zvyšuje-  

- u smíšeného konstrukčního systému (čl. 7.2.8b)) o 5 kg.m-2 

- u hořlavého konstrukčního systému (čl. 7.2.8c1)) o 10 kg.m-2 

- u hořlavého konstrukčního systému (čl. 7.2.8c2)) o 15 kg.m-2 

Požárně nebezpečný prostor se zjišťuje pouze ve venkovním prostředí. Ve vnitřním dochází 

k akumulaci tepla a k šíření kouře.  

 

U určení požárně nebezpečného prostoru je stěžejním problémem určení velikosti posuzovaného 

průčelí. Platí tyto zásady- 

a) průčelí přiléhá pouze k jednomu požárnímu úseku 

b) nejmenší procento otevřené plochy je 40 

c) při posouzení průčelí s několika požárně otevřenými plochami, musí vzdálenost mezi těmito 

otvory splňovat podmínku čl. 10.4.8.1 
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Výška  
hu 

délka 
l 

procento  
požárně  
otevřené plochy 

odstupová vzdálenost v [m]  
pro výpočtové požární zatížení  
pv = 40 kg.m-2 

1 do 3 m 9 m 40 2,8 m 
2 6 m 15 m 100 10,9 m 

Příklad určení odstupové vzdálenosti z Tabulky F pro hodnoty odpovídající např. bytu (řádek 1) 
a autodílně s obvodovými stěnami bez požární odolnosti (řádek 2). 
 
 
Příklad k řešení 22. 

Vysvětli veličiny So a Spo, uveď rozdíly mezi nimi a příklady. 

Jak ovlivní PBS osazení nového okna/zazdění okna? 

Posuď- venkovní plné dveře, venkovní dveře s požární odolností, vnitřní prosklené dveře, 

venkovní prosklené dveře, plechová vrata, okno s tabulovým sklem, okno s tabulovým sklem a 

bezpečnostní fólií, výplň ze sklobetonu, obvodová stěna z cihel, okenní výplň z polykarbonátu, 

cihelná stěna se zateplením z polystyrenu 14 cm.   

 

Příklad k řešení 23. 

Z Tabulky F1 a F2 zjistěte odstupovou vzdálenost 

Výška  
hu 

délka l procento požárně  
otevřené plochy 

pv 
[ kg.m-2]  

odstupová vzdálenost 
d [m] 

1 3 m 4,5 m 40 55  
2 9 9 60 40  
3 6 4,5 50 45  
4 12 9 40 15  
5 1,5 2 100 30  
 

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.4:  

Pro vícepodlažní požární úsek se uvažuje s průčelím v celé výšce požárního úseku. V případě 

nehořlavého konstrukčního systému, konstrukcí DP1, stropu s požadovanou požární odolností a 

celistvostí do vzdálenosti 20 a více metrů od posuzovaného průčelí nebude požár zcela jistě 

probíhat intenzivně v obou podlaží úseku a nesálá tedy současně z více podlaží současně. 

 

Vlivem neznalosti dochází v některých případech k chybnému určení odstupových vzdáleností  

objektů. Pokud není splněn požadavek na požární odolnost stropu, požárního uzávěru a 

střešního pláště bývá opomenuto sdílení tepla od hořícího střešního pláště.  
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Příklad  řešený 24: 

Vypočítejte odstupovou vzdálenost u průčelí podle obrázku. Obklad je dřevem s hustotou 500 

kg.m-3, tl. = 10 mm, střecha a okno nesplňují požadavek požární odolnosti, obvodová stěna 

splňuje požadovanou požární odolnost, pv = 90 kg.m-2, sklon střech α= 55°, nehořlavý 

konstrukční systém. 

 

                                                                                       

A) podrobnější postup podle pozn.čl.10.4.5 

Obklad: 500 x 0,01= 5 kg.m-2 

odhořívání: Tabulka G.2 : 0,5 kg.m-2.min-1  

čas t: 5 / 0,5 = 10 min. 

TN= 20+345.log(8t+1)= 678 °C , ε= 1 

I= ε.( TN+273)4.5,67.10-11= 46,5 kW.m-2 

I= (I1.Spo1 + I2.Spo2 + I3.Spo3)/Sp = (150.4 + 46,5.12 + 87.23)/53 = 59,6 (kW.m-2) ~ 15 kg.m-2 

Odstup d = (l = 10 m, hu = 3+3 . sin55°= 5,3 m, po = 100%) = 5,84 m 

 

B) rychlejší postup podle vzorce (21) 

Spo = Spo1 + k2 . Spo2 + k3 . Spo3 = 4 + 0,40 . 12 + 0,58 . 23 = 22,14 m2 

Odstup d = (l = 10 m, hu = 3+3 . sin55°= 5,3 m, Spo = 22,14 m2) = 6,13 m 

 
Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802 
   pv     l     hu    I    k2    k3   po      d  pr ůčelí 
[kg.m-2]    [m]   [KW.m-2]           [%]    [m] 
--------------------------------------------------- ----- 
 15    10,0   5,30   59  1,01  1,47  100    5,84  A) 
 90    10,0   5,30  152  0,40  0,57   42    6,13  B) 
--------------------------------------------------- ----- 

Hořící části odpadávají do menší vzdálenosti, než je vypočtená odstupová. 
 
 
 
 
 

    plocha S(m2) I(kW.m-2) 
1 okno 4 150 
2 obklad 12 46,5 
3 střecha 23* 87 
4 stěna 14 0 

 
* průmět střechy: 30 . sin55°= 23 m2 
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ASPEKT k dalšímu řešení č.5:  

Při řešení odstupů ve svislém směru by se mělo přihlížet ke stoupání horkých zplodin, na rozdíl 

od vertikálního šíření požáru- zde je mimo sálavého sdílení (radiace) tepla také vedení 

(konvekce) tepla. Při skutečném požáru horké zplodiny i hořící částečky stoupají přes 15 m 

vysoko a zamezit přenesení požáru je obtížné. Zde se nabízí velký prostor pro řešení podobných 

typických situací odborným počítačovým modelováním.  

 
 
 
Návod na interpolaci mezilehlých hodnot pro různé typy tabulek 
A) 
c a 

 y x 
d b 
x = a + (d – c). (y – c) / (b-a) 
 
B)                                                   
c a 

x y 
  d b 
 x = c + (d – c). (y – a) / (b-a) 
 
 
 
Příklad  řešený 25. 

Ke stávajícímu objektu s nehořlavým konstrukčním systémem se má přistavět terasa 

s prosklenými stěnami i stropem, bez požární odolnosti.  

 

Řešení: a) pokud okna (bez pož. 

odolnosti) původního objektu 

náleží stejnému požárnímu úseku, 

jako je terasa, nevzniká problém.  

b) Pokud je stávající objekt členěn 

do požárních úseků, je možné, že 

požárně nebezpečný prostor terasy 

zasáhne okna (pož. otevřené 

plochy) jiného požárního úseku. 

Navrhnout obvodové konstrukce 

terasy prosklené typu EI je ekonomicky neúnosné.  

 

a,b,c,d- tabulkové hodnoty 
y- mezilehlý parametr 
x- hledaná hodnota 

C) 
c y a 
d x b 
x = c + (d – c). (y – a) / (b-a) 
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c) Ještě horší varianta by nastala, kdyby v terase byly použity dřevěné nosné sloupy nebo 

trámy.  

Viz Aspekt k dalšímu řešení č.5. 

 

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.6:  

Při důsledném dodržení ČSN 730802, čl. 7.2.8 a 7.2.10 by musel být konstrukční systém celého 

objektu přehodnocen z nehořlavého na hořlavý. To by v důsledku znamenalo dodatečnou změnu 

stupně požární bezpečnosti (SPB), zvýšení požadavků na stávající konstrukce, zvýšení 

odstupových vzdáleností. Takto zpětně změnit vlastnosti stavby díky přístavbě malého rozsahu 

jistě není správné. Řešení tohoto problému vyžaduje zvláštní posouzení, které by mělo vyřešit 

zamezení přenosu požáru zvenku dovnitř skrz požárně otevřené plochy. Požární vlastnosti 

původní stavby by se v tomto případě neměly měnit.   

Problematické je i posouzení druhu konstrukčního systému v případě, kdy stěny jsou DP1, strop 

DP2, ale prostupuje skrz něj malá část konstrukční části DP3 (dřevěný trám) v množství 

několika kilogramů. Díky tomu byl měl být určen konstrukční systém hořlavý.  
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8. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

8.1 Podmínky pro vedení zásahu 

Přístupová komunikace musí vést k nástupní ploše nebo do vzdálenosti 20 m od objektu. 

Šířka vozovky musí být nejméně 3 m. 

Smyčkový objezd nebo plocha k otočení vozidla se navrhuje na konci jednopruhové 

neprůjezdná komunikace delší než 50 m. 

Vjezdy a průjezdy např. vrata na příjezdové komunikaci musí mít světlou šířku alespoň 3,5 m a 

výšku 4,1 m.  

Nástupní plocha umožňuje ustavení požární techniky a práci zasahujících příslušníků. Je 

pokračováním přístupové komunikace, parametry jsou v čl. 12.4.2. Tato plocha musí zůstat 

trvale volná, nesmí např. sloužit k parkování. 

Nemusí být zřízena např. u objektů s h < 12 m, více v čl. 12.4.4 

Vnitřní zásahová cesta umožňuje zásahovým jednotkám zasahovat vnitřkem objektu pomocí 

CHÚC B nebo C ve výšce nad 22,5 m, nebo tam, kde nelze zasahovat z venku, více v čl. 12.5 . 

Vnější zásahové cesty jsou tvořeny požárními žebříky nebo schodišti nebo lávkami. umožňují 

přístup na střechu a pohyb po ní u jednopodlažních objektů s plochou nad 200 m2 a u 

vícepodlažních objektů s půdorysnou plochou větší než 100 m2 a o výšce větší než 9 m, pokud 

není přístup jinudy. Více v čl. 12.6 . 

 

8.2 Zásobování vodou pro hašení 

Vnit řní odběrní místa slouží k zásahu na požár zejména v počáteční fázi přítomnými osobami. 

K tomu se navrhují hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 

mm nebo 25 mm pro prostory s vyšším rizikem vzniku požáru nebo vyšší rychlostí šíření požáru 

podle čl. 6.5 ČSN 73 0873. Obrázek 25. 

Rozmístěné hadicové systémy a zvolená délky hadice (vyrábí se 20 až 30 m) musí zajistit 

pokrytí celého požárního úseku. Lze započítat dostřik až 10 m.  

   
Hadicový systém s tvarově stálou hadicí          Obrázek 25. 
 

 

Redukce průřezu potrubí u vodoměru  
může ohrozit funkci odběrného místa  
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Rozvodná potrubí mohou být z hořlavých hmot (např. plast), pokud- 

1) jsou trvale zavodněna, a zároveň 

2) jsou v objektech s dobou od ohlášení požáru do zahájení zásahu kratší než 15 minut   

    (odpovídá vzdálenosti asi 8 km od stanice jednotky HZS kraje [4]), a zároveň 

3) neslouží pro další požární systémy, a zároveň 

4) u objektů s výškou h ≤ 45 m, a zároveň 

5) v požárních úsecích je hodnota součinu a.p0,5 > 7,5 *(pro nevýrobní objekty) nebo ¯ p0,5 > 7,5  

    (pro výrobní a skladové objekty). 

* pro požární úsek sklepů bytových domů (pv = 45 kg.m2, z důvodu chybějících hodnot 

v Tabulce A.1 se předpokládají hodnoty nejméně a = 1, b = 1, c = 1, pak p = 45 kg.m2 

maximálně) vyhovuje, a.p0,5 =  6,7 

 

Tam, kde nelze vodu pro hašení použít (chemické provozy, elektrická zařízení…) se navrhují 

jiné druhy hasiv.  

Vnitřní odběrná místa se nenavrhují pro požární úseky, u kterých je součin S.p ≤ 9000 (neplatí 

pro objekty pro bydlení, ubytování a zdravotnická zařízení). Pokud není k dispozici vhodný 

zdroj požární vody, musí být zmenšena plocha požárního úseku po limit požadavku na osazení 

hadicového systému. Dále tam, kde je nepřípustné hašení vodou nebo je zajištěno hašení 

vodním samočinným stabilním hasícím zařízením. Více v čl. 4.4.b) ČSN 73 0873.  

Předepsaný hadicový systém nelze nahradit hasicími přístroji ani jinak. 

 

 

Vnější odběrní místa slouží k případnému doplňování vody do požárních vozidel. Zajišťuje se 

nadzemními a podzemními hydranty, požárními výtokovými stojany a plnícími místy, vodními 

toky, vodními nádržemi. 

   Obrázek 26. Nadzemní hydrant HAWLE [13] 
 

Navržený hydrant je limitován vzdáleností od objektu,  

průměrem potrubí a vydatností dodávky vody. 

Pro rodinný dům do plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekt do 

plochy S ≤ 120 m2 se předepisuje hydrant do vzdálenosti 200 

m, na potrubí alespoň DN 80 mm. Dále viz.tabulka 1 a 2 

ČSN 73 0873. 

Vnější odběrní místa se nenavrhují např. pro venkovní 

skládky, otevřená technologická zařízení,  zařízení, kde je 

nepřípustné hašení vodou. Více v čl. 4.4a) ČSN 73 0873. 
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8.3 Přenosné hasící přístroje 

Počet hasících přístrojů se určí ze vzorce nr = 0,15.(S . a . c3)
1/2 ≥ 1 

výsledný počet zaokrouhlený na celé kusy se převede na hasební jednotky podle vyhlášky č. 

23/2008 Sb. podle vzorce počet hasících jednotek nHJ = 6.nr 

Hasicí schopnost  Obrázek 27. hasicího přístroje se převede na hasící jednotky podle Tabulky 

č.1 vyhlášky. Hasicí jednotky navržených hasicích přístrojů nesmí být menší než počet 

vypočtených. 

  
Obrázek 27. Hasicí přístroj s vyznačením hasicí schopnosti pro hašení pevných a kapalných 
materiálů 
 
Typy a použití základních přenosných hasicích přístrojů 
 

typ hasicího přístroje  
Třída požáru vodní  pěnový práškový CO2  
A požár dřeva, 
papíru, slámy, 
uhlí, textilu apod. 

ANO ! ANO ! málo účinný málo účinný 

B  kapaliny  NE ANO ! ANO ANO 
C požár plynů NE NE ANO ANO 
D lehké kovy NE NE ANO NE 
F požár jedlých 
tuků a olejů 

pouze speciální typy 

Dále se používají novodobá hasiva (halony, pyrocool, FM 100,  …)  
! … nesmí být pod napětím 
 
Typ hasicího přístroje se volí s ohledem na třídu případného požáru.   
 
 
Příklad  řešený 26. 

Pro zadaný objekt navrhněte zajištění požární vodou a hasicími přístroji podle ČSN 73 0802  
a 73 0873. (c = 1). 

název 
plocha 
místnosti Ps 

1.prodejna obuvi 120 5 
2.kancelář 50 5 
 

-ti hasicí schopnost odpovídající 
6-ti hasicím jednotkám 
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9. POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Tato vyhláška stanovuje- na rozdíl od svého názvu- i podmínky pro ochranu osob ve stavbách.  

Nad rámec normativních požadavků předepisuje zejména do některých typů staveb bez zařízení 

EPS (objekty pro bydlení a ubytování, zdravotnická a sociální zařízení  ) zařízení autonomní 

detekce a signalizace= požární hlásiče. Velmi účelné je nařízení označení podlaží u vyšších 

objektů pro ubytování a shromažďovacích prostorů. Zařízení pro ubytování více než 100 osob 

má předepsané omezení zápalnosti záclon, závěsů a čalouněných materiálů. Dále obsahuje 

přílohy se seznamem technických norem a dalšími podmínkami na stavby a zařízení.  

 

ASPEKT k dalšímu řešení č.7:  

Za méně zdařilé nařízení považuji  

1) požadavek na třídu reakce na oheň nejméně D-s1-d0 u stájí.  

2) požadavek R 15 na nosnou konstrukci nad shromažďovacím prostorem. Nosné konstrukce    

  sice přímo souvisí s bezpečnou evakuací, ale dimenzovat konstrukci střechy třídy reakce na   

  oheň A1 (požadavek v § 19, vyhlášky č. 23/2008 Sb.) u zimního stadionu- požárního úseku   

  shromažďovacího prostoru bez požárního rizika se jeví neopodstatněné, už kvůli vysoké   

  obtížnosti provedení těchto střešních nosných prvků. 

  Případný požár může být pouze malého rozsahu, nedojde k akumulaci tepla- to je rozšiřováno   

  do celého prostoru, takže nárůst teplot je velmi malý. Požadovaný nárůst masivity nosných  

  prvků na samozřejmě vliv na statiku objektu i na ekonomickou náročnost stavby. Pokud bude  

  zajištěno omezení hořlavin v tomto požárním úseku, tak si neumím představit situaci, při které  

  by hrozila destrukce střechy vlivem požáru.  

3) navrhovat zařízení EPS nebo hlásič požáru v el. zabezpečovací signalizaci u všech památkově  

  chráněných staveb. Zřícenina hradu nebo kašna obsahující pouze kamenivo a pojivo opravdu  

  hořet nemůže, nemluvě o obtížnosti instalace ve venkovním prostředí a bez přívodu el. energie.  
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10. POŽÁRNÍ VYBAVENÍ- CHLOUBA NEBO HANBA? 

Čeští provozovatelé hotelů, ubytovacích zařízení a jiných reprezentativních prostor by měli 

odbourat zastaralé zvyky, podle kterých je požární zabezpečení nehezké a škodí vzhledu a tím i 

pověsti podniku. Trend je zcela opačný- host se chce cítit bezpečně a vnímá zajištění své 

bezpečnosti při pobytu v hotelu. Pokud požárně bezpečnostní zařízení nenajde, zmocňuje se ho 

pocit nejistoty a necítí se bezpečně. Níže jsou snímky dokazující, že požární zabezpečení se 

stalo nedílnou součástí interiéru. Požár v Hotelu Olympic měl negativní ohlas ve vyspělých 

státech a turisté měli obavy z ubytování v České republice. 

Hydrantové skříň, hlásič EPS či nouzové osvětlení sice vstupní aulu hotelu nezkrášlí, ale 

zapůsobí kladně na zákazníka při ubytovávání.  

    

 

   
Panikové kování může být i stylovým                    Zajištění další únikové cesty na venkovní 
doplňkem interiéru.                                                 schodiště pomocí panikového kování,   
                                                                                 nouzového osvětlení, označení. Je zde   
Obrázek 28,29,30.                                                    umístěn i  tlačítkový hlásič EPS. 
 

Zajištění únikových cest je ve 

vyspělých zemích prioritou 
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          Obrázek 31.Únikové cesty v metru ve Stockholmu  

 
Obrázek 32.Venkovní úniková cesta ubytovacího zařízení 
 

 
V Příloze 9 je snímek dokumentace PO z hotelového pokoje v Itálii. 
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11. ZÁVĚR  

11.1 Nedostatky ČSN 730802  

11.1.1 Nedostatek spatřuji v tom, že při navrhování technických opatření snižující požární 

nebezpeční (úmyslně neuvádím požární riziko) není zohledněna četnost případných požárů ve 

srovnatelných objektech. V objektech, kde je statistická četnost požárů vyšší, nejsou navrhovaná 

opatření PBS větší. Domácí hobby dílny, restaurace, diskotéky apod. jsou prostory, ve kterých 

dochází relativně k častějším požárům, včetně tragických následků, ale navrhovaná opatření 

požární bezpečnosti jsou závislá nejvíce na (pokud se nejedná o shromažďovací prostory) 

nahodilém požárním zatížení, které je v uvedených prostorech relativně nízké . 

Na druhou stranu prostory typu archiv, knihovna mají nahodilé požární zatížení vysoké (120 

kg.m-2.), ale četnost požáru je zde nízká. Navíc knihy srovnané do řad odhořívají velmi pomalu 

a intenzita požáru je zde nižší a neodpovídá započítané hodnotě pn. V těchto prostorech často 

vychází soustředěné požární zatížení a navrhované požární uzávěry musí vykazovat požární 

odolnost EW 45 i vyšší.  

11.1.2 Zjednodušit by se mělo stanovení stupně požární bezpečnosti u chráněných únikových 

cest podle Tabulky 12, u schodiště se obtížně hodnotí podlažnost podle čl. 5.2.4 .    

11.1.3 Do Tabulky A.1 je potřeba doplnit hodnoty pn pro úložné prostory bytových domů, aby 

bylo možno posoudit návrh hořlavého rozvodného potrubí k dodávce vody do hadicového 

systému podle čl. 6.9 ČSN 73 0873. 

11.1.4 V normě není uvedeno, jakým způsobem má být prováděno zaokrouhlování výsledků. 

11.1.5 Jako formální nedostatek bych nazval nejasné logické vazby mezi jednotlivými 

odrážkami. Pokud jsou jednotlivé podmínky v článku řazeny do odstavců a mezi nimi není 

logická spojka „nebo“ nebo „a zároveň“, nebývá jasné, zda stačí splnit jeden z odstavců, nebo se 

musí splnit všechny najednou.  

 

11.2 Provozní problémy  

Požární bezpečnost staveb a osob je závislá na technických parametrech stavby a jejího zajištění 

a zejména na kázni a chování osob stavbu užívající.  

Únikové cesty bývají uzamykány, zataraseny z důvodu zajištění proti vloupání nebo nedostatku 

skladovacích prostor, Obrázek 33, 34. 

Systémy EPS bývají vypínány z důvodu častých poruch. Bývají chybně obsluhovány z důvodu 

neznalosti. Vlivem velké fluktuace pracovníku v supermarketech a záměrným střídáním 

pracovníků ostrahy není obsluha EPS včas nebo vůbec se zařízením seznámena a zacvičena 

s jeho ovládáním. 
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Toto nastává i v případě, kdy investor a budoucí finální uživatel objektu pověří výstavbou 

developerskou společnost. nebo dojde k prodeji objektu až během provozu.  

K udržení správné funkce PBZ je nutno provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti. V 

Příloze je uveden seznam dokladů potřebných pro schválení zařízení do provozu a jeho další 

činnosti. Opomíjeným faktorem požární bezpečnosti staveb je školení osob v ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení, seznámení s principy a zásadami bezpečného provozu, např. omezení 

na chráněné únikové cestě, manipulace s hořlavými kapalinami, principy průchodnosti 

únikových cest. Ve vyhlášce [2] jsou kladeny podmínky pro návrh, montáž, funkční zkoušku a 

prokázání požadovaných vlastností požárně bezpečnostního zařízení.  

U VPBZ je dále požadavek na odbornou způsobilost k navrhování. 

     

 

11.3 Vývoj a trend požární bezpečnosti staveb 

Vývoj by měl směřovat k ochraně osob, ochrana majetku by měla být prováděna až jako 

druhořadá, měla by být aktivitou pojišťoven a snahy samotného majitele. Menší měrou by se 

tedy měly dimenzovat stavební konstrukce a větší důraz musí být kladen na bezpečnou 

evakuaci. projektant by měl více využívat možnosti zabezpečit objekt v odůvodněných 

případech i nad rámec povinného minima. při navrhování opatření k zajištění požární 

bezpečnosti je třeba mít na mysli jejich praktické použití uživateli objektu i zasahujícími 

jednotkami. Zároveň musí být navrhováno podle platných předpisů tak, aby bylo skutečně plně 

použitelné zejména při mimořádné události a jejích doprovodných jevech (zakouření, zvýšená 

teplota, tma, panika, hysterie…).    

 

Obrázek 33, 34. 
Ani kvalitně provedené únikové 
dveře nezajistí únik osob pokud 
jsou dodatečně „upraveny“ 
zámkem! 
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   V západní Evropě se častěji setkáváme se systémem EPS, osazenými panikovým kováním, 

označením únikových cest a východů, nouzovým osvětlením, hasicími přístroji a hydrantovými 

systémy. Tato zařízení se stávají nedílnou součástí interiéru, viz.kapitola 9. 

Snad se časem lidé za ně přestanou stydět….. 

   Navrhování vnitřních odběrných míst- nástěnných hydrantů u lehkých, nezateplených staveb 

bez trvalého pracovního místa (např. sklad dřeva) se mi jeví jako mnohdy neopodstatněné. 

Náklady na jeho zřízení v objektu, kde není zavedena voda jsou vysoké. Použití je omezeno 

pouze na případy, kdy je přítomna obsluha a požár umožní přístup k hydrantovému systému. 

Četnost požárů u skladů bez technologie a dalších potenciálních iniciačních zdrojů požáru je 

nízká, takže celkový efekt je velmi malý. Stejný materiál skladovaný venku je bez dalších 

stavebních opatření, pokud se umístí do ocelo-plechového skladu může vzniknout požadavek na 

zajištění vnitřního odběrného místa. Může docházet k paradoxům, v tom smyslu, že požární 

zajištění a ochrana konstrukcí objektu je finančně náročnější, než stavba sama, což je 

neekonomické. 

 

Dimenzování stavebních konstrukcí na R 60 nebo REI 60 a více u menších staveb vidím jako 

neopodstatněné. Z praxe zajišťovatele příčin požáru jsem nabyl dojmu, že jen ve výjimečných 

případech dochází k trvání intenzivního namáhání konstrukcí po dobu více než 60 minut. 

Výjimkou by mohly být stavby s hořlavým konstrukčním systémem v místech s horším 

pokrytím požárními jednotkami- např. horské oblasti nebo provozy s hořlavými plyny či 

kapalinami. V praxi je jen málokdy dosaženo teplot podle normové křivky požáru. 

U dřevostavby rodinného domku je požadavek na nosné konstrukce R45. Toho je dosaženo u 

dřevěného sloupu až při rozměru 300/300 mm. Z hlediska statiky by postačily sloupy 150/150, 

což je 25% požadavku z hlediska požární bezpečnosti. Evakuace z dvoupodlažního domku musí 

být provedena max. do 10-ti minut. Pokud vyhoří vnitřní vybavení a ohoří nosné sloupy, jsou i 

tyto nepoužitelné a je jedno, zda zůstaly stát či došlo k destrukci. Zasahující jednotky s tím musí 

počítat. 

   Není dána možnost stavebníkovi neakceptovat požadavky na ochranu stavebních konstrukcí 

(tak zvaně obětovat stavbu) ani v případě, že zajistí únik osob z objektu a zamezí rozšíření 

požáru na sousední objekty.  
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PŘÍLOHA  

Příloha 1 
 
Tabulka č.3 Vybrané položky z Tabulky A.1 .  

Položka Druh provozu an 

- 

pn 
kg.m-2 

1.1 Kanceláře 1,0 40 

1.6 Archivy, knihovny 0,7 120 

1.8 Zasedací, přednáškové a konferenční síně 0,9 20 

1.9 Předsálí, čekárny, kuřárny 0,8 10 

1.10 Vstupní prostory, chodby apod. (bez nábytku) 0,8 5 

2.1 Kmenové učebny, posluchárny 0,8 25 

3.3 Tančení sály 1,2 15 

5.1 Hlediště sportovních zařízení 0,8 15 

5.2 Tělocvičny, sportovní haly: 

a) pouze pro tělovýchovu a sport 

b) víceúčelové 

 

0,8 

1,1 

 

10 

20 

5.3 Šatny cvičících: 

a) skříňky kovové 

b) skříňky dřevěné 

c) bez skříněk 

 

0,7 

1,0 

1,1 

 

15 

40 

20 

5.4 Šatny diváků sportovních zařízení 1,1 75 

6.1 

6.1.1 
 
6.1.2 
 

6.1.3 
 

6.1.4 
 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.8 

6.1.9 

6.1.10 
 

6.1.11 

6.1.12 
 

Maloobchodní prodejny: 

nehořlavého zboží, květin, ovoce, zeleniny, nealkoholických nápojů 
a piva 
osobních automobilů a jednostopých vozidel (autosalony), bez prodeje 
auto-moto výzbroje 

domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla, porcelánu, keramiky, zbraní, 
prodejní galerie 

auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik, olejů a sportovních 
potřeb pro automobilisty), informační techniky, hudebních nástrojů 

masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského a cukrářského zboží 

dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních doplňků, bižuterie 

zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál, prodej bylin 

obuvi, koženého zboží 

hraček, galanterie, sportovních potřeb, fotokino, řemeslnických 
potřeb, nábytku a doplňků 

potravin 

textilu (metrového a kusového), kancelářských potřeb, butiky, 
starožitnosti 

 

 
 

0,7 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

1,0 

1,1 

1,15 

1,0 

 
1,1 

0,9 

 

 

 
 

15 

 
20 

 
25 

 
35 

40 

55 

60 

65 

 
70 

75 
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6.1.13 

6.1.14 

 

6.1.15 

6.1.16 

oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví 

drogistického zboží, kromě barev a laků, podlahových krytin 
a koberců 

knih a hudebnin 

barev a laků, pneumatik, motorových olejů 

1,0 

1,1 

1,2 

0,7 

1,25 

80 

85 

90 

120 

120 

6.2 

6.2.5 

 
 

Prodejny se širším sortimentem zboží: 

obchodní domy bez ohledu na sortiment (včetně hypermarketů) 

b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů (barev, laků, ředidel, 
čisticích prostředků apod.), přesahující specifikaci podle bodu a) 

 

 
1,2 

 

 
110 

6.4.3 Příruční sklady ostatních prodejen (kromě položky 6.4.1 a 6.4.2): 
nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám zvyšuje o  

podle 
druhu 
zboží 

 
+30 

7.1.1 

 

Veřejné stravování: prostory ke stravování se stolovým zařízením se 
sedadly (jídelny, restaurace, menzy, hospody) 

 
0,9 

 
20 

7.2.1 
 

Veřejné ubytování: pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny 
a noclehárny, internáty, studentské koleje 

1,0 

 

30 

 

8.1 Bytové domy, rodinné domky 1,0 40 

9.4 Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní), popř. samostatné 
provozovny: 

a) zámečnická dílna, instalatérská dílna, zlatnické dílny, kovo dílna 
uměleckých řemesel apod. 

b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická dílna, auto-moto dílny, 
dílny jízdních kol a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování 
obrazů apod. 

c) krejčovská dílna, obuvnická dílna, fotolaboratoře apod. 

d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací, lakýrnická dílna, 
dílna autobaterií apod. 

e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní koberců, tiskařská dílna 
a knihařská dílna apod. 

 

 
0,8 

 
1,0 

1,1 

 
1,2 

 
1,2 

 

 
30 

 
40 

50 

 
60 

 
75 

9.5.3 Provozovny: kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství apod. 1,05 30 

14.2 Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců 0,7 5 

15.10 Kotelny na palivo:  tuhé (bez uhelny) 

  plynové 

0,9 

1,1 

15 

15 

Pozn.: pro některé druhy provozu je v Tabulce B.1 uvedeno pv. 
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Příloha 2 
 
Vliv tvaru v ětracího otvoru na požární riziko, SPB 
 

Výsledky podle metody Zadáno společné  
p = 90 kg.m-2, p1 = 1,4 ,  
a = 1,1 ,  c = 1, np = 1,  

KS nehořlavý 

ČSN 730802 ČSN 730804 

S 
[m2] 

So/ho/š 
[m2,m, m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 
[min.] 

SPB 
[-] 

100 12/0,5/24 5 99,5 II. 92,6 II. 
100 12/1/12 5 94,1 II. 87,4 II. 
100 12/1,5/8 5 89,3 I. 84,5 II. 
100 12/2/6 5 85,5 I. 82,5 II. 
100 12/3/4 5 79,4 I. 79,8 II. 
100 12/4/3 5 73,7 I. 77,9 II. 
100 12/5/2,4 5 69,8 I. 76,4 II. 
 
 
 

Závislost p v  a TAUe  na h o

50

60

70

80

90

100

110

0,5 1 1,5 2 3 4 5

ho [m], (So =konst.=12m 2 ) 

pv
 [k

g/
m

2]
; T

A
U

e[
m

in
.]

pv

TAUe
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Příloha 3 
 

Vliv velikosti S na p v , ττττe a SPB (při So = konstantní). 

 
Výsledky podle metody Zadáno společné 

p = 90 kg.m-2, p1 = 1,4 ,  
a = 1,1 ,  c = 1, np = 1, 

 KS nehořlavý 

ČSN 730802 ČSN 730804 

S 
[m2] 

So/ho 
[m2,m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 

[min.] 
SPB 
[-] 

50 50/1 2,5 47,5 I 91,2 II. 
50 50/1 3,5 47,5 I. 76,5 II. 
50 50/1 5 47,5 I. 62,1 II. 
50 50/1 7 47,5 I. 50,0 I. 
100 50/1 2,5 50,8 I. 99,4 II. 
100 50/1 3,5 48,9 I. 87,8 II. 
100 50/1 5 47,5 I. 75,1 II. 
100 50/1 7 47,5 I. 63,3 II. 
250 50/1 2,5 103,7 II. 118,5 III. 
250 50/1 3,5 97,5 II. 109,1 II. 
250 50/1 5 90,4 II. 97,7 II. 
250 50/1 7 82,8 I. 86,0 II. 
500 50/1 2,5 161,5 III. 137,0 III. 
500 50/1 3,5 145,6 III. 128,8 III. 
500 50/1 5 128,6 III. 118,4 III. 
500 50/1 7 113,1 II. 107,1 II. 
2000 50/1 2,5 161,5 III. 174,0 III. 
2000 50/1 3,5 161,5 III. 167,2 III. 
2000 50/1 5 161,5 III. 158,0 III. 
2000 50/1 7 161,5 III. 147,1 III. 
 
*….započítána je doporučená minimální hodnota Fo = 0,015 
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Příloha 4 
 
Vliv velikosti S o na p v , ττττe a SPB (při S, h o, hs = konstantní). 

 
Výsledky podle metody Zadáno společné:  

p = 95 kg.m-2, p1 = 1,4 ,  
a = 1,1 ,  c = 1, np = 1, 

konstrukční systém 
nehořlavý 

ČSN 730802 ČSN 730804 

S 
[m2] 

So/ho/š 
[m2,m, m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 
[min.] 

SPB 
[-] 

100 0/0/0 2,5 161,5 III. 127,5 III.       * 
100 1/1/1 2,5 161,5 III. 127,9 III.  +   * 
100 2/1/2 2,5 161,5 III. 128,4 III.  +   * 
100 5/1/5 2,5 144,9 III. 127,1 III.        * 
100 9/1/9 2,5 131 III. 116,5 III. 
100 14/1/14 2,5 114,8 II. 109,8 III. 
100 20/1/20 2,5 95,4 II. 105,4 II. 
100 27/1/27 2,5 78,4 I. 102,3 II. 
100 35/1/35 2,5 65,9 I. 100,5 II. 
100 44/1/44 2,5 56,1 I. 99,5 II. 
100 54/1/54 2,5 47,8 I. 99,4 II. 
 
+ ….k navýšení dojde vlivem zmenšení plochy stavebních konstrukcí, které je vyvoláno 
zvětšením oken  
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Příloha 5 
 
Vliv velikosti h o na p v , ττττe a SPB (při S, So,  hs = konstantní). 

 
Výsledky podle metody 

 

Zadáno společné: 
p = 95 kg.m-2, p1 = 1,4 , 
a = 1,1 ,  c = 1, np = 1, 

konstrukční systém 
nehořlavý 

ČSN 73 0802 ČSN 73 0804 

S 
[m2] 

So/ho/š 
[m2,m, m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 

[min.] 
SPB 
[-] 

100 12/0,5/24 12 68,2 I. 57,3 I. 
100 12/1/12 12 64,1 I. 55,6 I. 
100 12/1,5/8 12 63,3 I. 53,7 I. 
100 12/2/6 12 62,1 I. 52,5 I. 
100 12/3/4 12 59,0 I. 50,7 I. 
100 12/4/3 12 56,9 I. 49,5 I. 
100 12/5/2,4 12 54,8 I. 48,6 I. 
100 12/6/2 12 53,1 I. 47,9 I. 
100 12/8/1,5 12 49,8 I. 46,7 I. 
100 12/10/1,2 12 47,5 I. 45,9 I. 
100 12/12/1 12 47,5 I. 45,2 I. 
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Příloha 6 
 
Vliv velikosti S,  h s na p v , ττττe a SPB (při So, ho = konstantní). 

 
Výsledky podle metody 

 

Zadáno společné 
p = 50 kg.m-2, p1 = 1, 

a = 0,98,  c = 1, np = 1, 
konstrukční systém 

nehořlavý 
ČSN 730802 ČSN 730804 

S 
[m2] 

So/ho 
[m2,m] 

hs 

[m] 
pv 

[kg.m-2] 
SPB 
[-] 

τe 

[min.] 
SPB 
[-] 

50 5/1 2,5 57,6 I 54,0 I. 
50 5/1 3,5 49,9 I. 47,4 I. 
50 5/1 5 42,9 I. 40,2 I. 
50 5/1 7 37,5 I. 33,6 I. 
100 5/1 2,5 74,7 I. 66,8 II. 
100 5/1 3,5 64,5 I. 60,1 II. 
100 5/1 5 55,1 I. 51,0 I. 
100 5/1 7 47,6 I. 42,4 I. 
250 5/1 2,5 83,3 I. 77,1 III. 
250 5/1 3,5 83,3 I. 70,3 II. 
250 5/1 5 72,1 I. 62,1 II. 
250 5/1 7 60,5 I. 53,7 I. 
500 5/1 2,5 83,3 I. 82,6 II. 
500 5/1 3,5 83,3 I. 77,0 II. 
500 5/1 5 83,3 I. 69,8 II. 
500 5/1 7 74,1 I. 62,1 II. 
2000 5/1 2,5 83,3 I. 90,7 II. 
2000 5/1 3,5 83,3 I. 87,2 II. 
2000 5/1 5 83,3 I. 82,4 II. 
2000 5/1 7 83,3 I. 76,8 II. 
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Příloha 7 
Seznam pot řebných doklad ů pro PBZ, VPBZ, hasící p řístroje  

Požárně bezpečnostní 
zařízení/VPBZ 

Prohlášení o 
montáži-§ 
6[2]  

Oprávnění 
k montáži
* 
 

Doklad o kontrole 
provozuschop-
nosti § 7 [2]  

Prohlášení  
o shodě, doklad 
prokazující požadované 
vlastnosti (reakce na 
oheň, požární 
odolnost…) 

Požární uzávěry 
(dveře, kontrolní 
dvířka, půdní vlezy, 
okna s p. odolností) 

ANO ANO ---- ANO 

Hadicové systémy, 
hydranty 

ANO ---- ANO ANO 

Požární klapky VZT ANO ANO ANO ANO 
Požární podhledy, 
nátěry, nástřiky, 
obklady, izolace VZT 

ANO ANO ---- ANO 

Nouzové osvětlení ANO ----- ANO + revize el. ANO 
(Hasicí přístroje) ---- ---- ANO ANO 
Požární prostupy, 
ucpávky, těsnění, 
manžety 

ANO ANO ----- ANO 

Zvukové vyhlášení 
poplachu 

ANO ANO ANO + revize el. ANO 

Nucené odvětrání 
CHÚC 

ANO ANO ANO + revize el. ANO 

Evak., požární výtah ANO ANO ANO + revize el.  ANO 
Obvodové kce, pásy, 
schodiště, střešní kce 

ANO ANO ---- ANO 

Náhradní zdroj el.e. ANO ANO ANO + revize el. ANO 
Zařízení pro odvod   
  tepla a kouře 
Stabilní hasicí zařízení 

ANO ANO ANO + revize el. ANO  

Zařízení pro detekci 
hoř. plynů a par 

ANO ANO ANO + revize el. ANO 

Zařízení pro potlačení, 
odlehčení výbuchu, 
automatické 
protivýbuchové 
zařízení  

ANO ANO ANO ANO 

Zařízení dál.přenosu ANO ANO ANO + revize el. ANO 
EPS+ ovládaná 
zařízení (uzávěry, 
klapky, ZOTK, VZT, 
ev.rozhlas, KT…) 

ANO ANO ANO+ revize el. ANO 

 
střešní krytina 

 
nešíří požár, neodkapává, neodpadává 

 
ANO 

* nepožaduje se pokud výrobce doklad nevydává 
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Příloha 8 

Porovnání délky únikové cesty podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. 

Hodnocena je 1 nechráněná úniková cesta, po rovině, šířky 1,5 únikového pruhu. 
ČSN 73 0802 ČSN 73 0804 osob ú.c. 

 
a 

lu 

[m] 
u[únikových 

pruhů] Vyhovuje? 
P1 tu max lu [m] 

30 1  0,7 40 1                     ANO 0,7 2,5 80 
60 1 0,7 40 1                     ANO 0,7 2,5 60 
90 1 0,7 40 1                     ANO 0,7 2,5 40 
30 1 0,95 27,5 1,5                  ANO 1 2,5 80 
60 1 0,95 27,5 1                     ANO 1 2,5 60 
90 1 0,95 27,5 1,5                  ANO 1 2,5 40 
30 1 1,1 20 1                     ANO 1,4 1,5 40 
60 1 1,1 20 1,5                  ANO 1,4 1,5 20 
90 1 1,1 20 2                       NE 1,4 1,5 NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoceny jsou 2 nechráněné únikové cesty, po rovině, šířky 2 x 1,5 únikového pruhu 

ČSN 73 0802 ČSN 73 0804 osob ú.c. 

 
a 

lu 

[m] 
u [únikových 

pruhů] Vyhovuje? 
P1 tu max lu [m] 

60 2 0,7 55 2                     ANO 0,7 4 140 
90 2 0,7 55 2                     ANO 0,7 4 130 
120 2 0,7 55 2                     ANO 0,7 4 120 
60 2 0,95 42,5 2                     ANO 1 4 140 
90 2 0,95 42,5 2                     ANO 1 4 130 
120 2 0,95 42,5 2                     ANO 1 4 120 
60 2 1,1 35 2                     ANO 1,4 2,5 80 
90 2 1,1 35 2                     ANO 1,4 2,5 70 
120 2 1,1 35 2                     ANO  1,4 2,5 60 
150 2 1,1 35 2                     ANO 1,4 2,5 50 
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Příloha 9 

Požární vybavení hotelu v zahrani čí 

   

Obrázek 35. Hasící přístroj i hydrantové skříň jsou viditelně umístěny na chodbě. 

 
 

  
 
 
 

 

V případě požáru nepoužívejte výtah. 
 
 
Tlačítkový hlásič EPS s označením a 
světelné zařízení informující o vyhlášeném 
poplachu.  
V ubytovacím zařízení by měly být nápisy i 
v dalších jazycích. 
Obrázek 37, 37. 
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Součástí požární bezpečnosti ubytovacích zařízení bývá v zahraničí i provozní dokumentace- 

v ČR označena jako „grafické znázornění směru únikových cest“ a „požární poplachové 

směrnice“. 

 

 

 

 

Obrázek 38. Snímek vybavení hotelového pokoje dokumentaci PO. 
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Příloha 10 Výsledky Příkladů k řešení 

Příklad k řešení 1 

Typ teplotní křivky teplota v 15.minutě [°C] dosažení teploty 900 °C [minuta] 

normová  739 45 

uhlovodíková 1071 3,4 

vnějšího požáru 676 nedosáhne 

 

Příklad k řešení 2 

Tři nadzemní podlaží. Pro posouzení nejnižšího podlaží je rozhodující umístění východového 

prostoru. 

 

Příklad k řešení 4 

REI 30…konstrukce s požární odolností 30 minut pro mezní stavy nosnost, celistvost, izolace; 

EI 45 – C DP1… konstrukce (uzávěr) s požární odolností 45 minut pro mezní stavy celistvost, 

izolace, se samozavíračem, druhu DP1; 

R 15 DP3… konstrukce s požární odolností 45 minut pro mezní stav nosnosti, druhu DP3; 

EW 30 – SC DP2… konstrukce (uzávěr) s požární odolností 45 minut pro mezní stavy celistvost, 

omezení radiace, kouřotěsná, se samozavíračem, druhu DP2. 

 

Příklad k řešení 5.  

REI 30, REW 45, R 45, EI 30, EW 60. 

 

Příklad k řešení 6.  

REI 120, b) REW 180, c) EW/EI 15 SC, d) EI 90 S, e) R 30, f) REI 60 

 

Příklad k řešení 7 

1) DP 2, 2) DP 1, 3) DP 2, 4) DP 2, 5) DP 1, 6) DP2.  

 

Příklad k řešení 8 

a) nehořlavý, b) smíšený, c) hořlavý  

 

Příklad k řešení 9 

a) Součinitel a vyjadřuje vliv rychlosti odhořívání. Pevné látky zpravidla odhořívají pomaleji než 
kapaliny.  



m m 

Hmotnost odhořelé látky [kg.m-2.min-1]: knihy  0,5; barvy, laky až 4; motorový olej 0,6. 

b) druh barev, zásobu barev, papíru a ostatního materiálu. 

Příklad k řešení 10 

S = 30 m2, (p.a)1 = 32 kg.m-2, pn = ? 
Polyetylén lineární Tabulka 1 ČSN 73 0824 K = 2,7 
pro vyšší požární zatížení platí 2.(p.a)1 <  (p.a)2 >50 kg m-2 

pn = M.K/S 
ps = 7 kg.m-2 
aby nevzniklo vyšší požární zatížení platí 2.32 > (p.a)2 

Tabulka C.1 am = an = 1,1 
Zjednodušení – a = 1,1 
p = pn + ps 
Maximální hodnota pn = 2 . 32 /1,1 – 7 = 51,2 kg m-2 

M = pn . S/K = 51,2 . 30/2,7 = 569 kg 
 
Příklad k řešení 13 

hs (m) výška otvoru ho  (m)  šířka otvoru s (m) n k b 
2,5 1,5 2 0,046 0,0896 1,22 
3 2 2 0,065 0,12 1,06 
4 2 1,5 0,042 0,0832 0,981 
5 2,5 2 0,071 0,128 0,81 

 

Příklad k řešení 14 

Posuzovaný objekt má velký podíl prosklení v obvodových stěnách. Součinitel b by měl mít nižší 

hodnotu, odhadem 0,8 – 1. U bankovních domů je ale předpoklad, že skleněné výplně budou 

z tvrzeného skla nebo opatřeny bezpečnostní fólií. V tom případě by součinitel b nabýval hodnoty 

blížící se max. hodnotě (1,7).  

 

Příklad k řešení 15 

Nosná konstrukce se nemusí dimenzovat v I. stupni požární bezpečnosti. Podle tabulky 8 je 

možno zařadit objekt do I.SPB, pokud výpočtové požární zatížení pv ≤ 90 kg.m-2. 

Podle zadání je pv = 93,71 kg.m-2.  

Po doplnění 1 okna (celková šířka oken = 4,5 m) - pv2 = 86,7 kg.m-2 . 

 

Příklad k řešení 16 

I přes evropskou harmonizaci hodnocení stavebních konstrukcí je zde u italských dveří s požární 

odolností uvedena chybně značka REI 30. Podle čl. 5.4.3 lze dveře charakterizovat mezními stavy 

EI, EW, S. Požární uzávěr s označením EI 30 by byl „bránící šíření tepla“ po dobu 30 minut.      
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Příklad k řešení 17. 

Kde se ve výpočtu projeví třída reakce na oheň těchto konstrukcí a materiálů– 

nosný sloup- druh konstrukční části, ta ovlivní druh konstrukčního systému* 

nenosná příčka- hodnota ps 

požární stěna- druh konstrukční části, ta ovlivní druh konstrukčního systému*  

okenní rám- hodnota ps 

skříň- hodnota pn 

dveře- hodnota ps 

kuchyňská linka - hodnota pn 

venkovní obklad – druh konstrukční části, ta ovlivní druh konstrukčního systému*, hodnota  

   Spo 

palivo v kotelně- hodnota pn   

podhledové kazety- hodnota ps  

nadměrné vybavení nábytkem- hodnota pn  (dodatkové pn) 

koberec-  hodnota ps 

láhev s propan-butanem v garáži- !nesmí být umístěna!        

* - má vliv na SPB, mezní velikost požárního úseku, navýšení hodnoty pv při výpočtu 

odstupových vzdáleností  

 

 

Příklad k řešení 18. 

Kde se ve výpočtu projevuje – 

světlá výška místnosti (hs)- při výpočtu součinitele b, popř. i hodnoty Sp 

výška objektu- při určení SPB, určení typu a počtu únikových cest, návrhu zařízení pro  

   protipožární zásah 

plocha oken- při určení So, Spo  

plocha místnosti- při stanovení pvs, ps, pn, E, zda se nejedná o shromažďovací prostor nebo   

  sklad podle čl. 4.1 ČSN 73 0845, zda není nutno vytvořit samostatný požární úsek podle  

  5.3.2, při posouzení počtu únikových cest 

instalovaná EPS- zvětšení mezních rozměrů požárního úseku a mezní délky nechráněné  

   únikové cesty 

šířka venkovních dveří- při určení So, Spo, šířky únikové cesty 
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Příklad k řešení 19.  

Zjistěte mezní délku nechráněné únikové cesty lmax (S= 600 m2, jednopodlažní objekt). 

počet nechráněných 
únikových cest 

součinitel 
a 

aktivní požárně bezpečnostní 
zařízení podle čl. 9.10.3a) 

součinitel c lmax 

(m) 
1 0,7 EPS c1= 0,8 50 
1 0,8 SSHZ c3= 0,55 52,5* 
2 0,9 SOZ c4= 0,65 67,5* 
2 1,0 ------- c=1 40 
3 0,8 SOZ+SSHZ c4=0,5.0,65 75* 
* započítáno prodloužení násobením 1,5 podle čl. 9.10.3.a) 

 

Příklad k řešení 20.  

 

počet 
nechráněných 
únikových 
cest 

součinitel 
a 

průběh E1 E2 (E1.s1+E2.s2)/K 
= u 

počet 
únikových 
pruhů 

šířka 
únikové 
cesty 
(m) 

1 0,8 po 
schodech 
dolů 

25 10 (25.1+10.1,5)/65 
= 0,62 

1 0,55 

1 0,9 po 
rovině 

60 -- 60.1/70= 0,86 1 0,55 

2 0,95 po 
schodech 
nahoru 

75 4 (75.1+4.1,5)/70 
= 1,16 

1,5 0,825 

 

 

Příklad k řešení 21.  

Započítán může být pouze 1 směr úniku (pro 125 osob musí být min.2), hasicí přístroje by měly 

být u východů, dveře musí být otočeny ve směru úniku, chybí „C“ samozavírač u dveří, dveře 

musí být typu EI. 

 
Příklad k řešení 22. 

So- plocha v obvodových konstrukcích nebo ve střeše, která umožní přístup vzduchu do hořícího   

   prostoru. Započítat lze plochu otvorů uzavřených tabulovým sklem, plastem (plexisklo,   

   polykarbonát) nebo plachtovými materiály. 

Spo- požárně otevřená plocha, kterou sálá při požáru teplo vně objektu. Je tvořena konstrukcemi,  

   které umožňují prostup tepla v vnitřního hořícího prostoru, nebo hoří samy zvenku na   

   obvodových konstrukcích.   

 Nové okno zvětší požárně nebezpečný prostor, zazděné zvýší požární riziko. 



p p 

konstrukce So Spo 

venkovní plné dveře NE ANO 

venkovní dveře s požární odolností NE NE 

vnitřní prosklené dveře NE NE 

venkovní prosklené dveře ANO ANO 

plechová vrata NE ANO 

okno s tabulovým sklem ANO ANO 

okno s tabulovým sklem a bezpečnostní fólií NE ANO 

výplň ze sklobetonu NE NE* 

obvodová stěna z cihel NE NE* 

okenní výplň z polykarbonátu ANO ANO 

cihelná stěna se zateplením z polystyrenu 14 cm NE NE** 

* po prokázání požadované požární odolnosti 

** po prokázání, že se nejedná o částečně/zcela požárně otevřenou plochu. 

 

Příklad k řešení 23. 

Z Tabulky F1 a F2 zjistěte odstupovou vzdálenost 

Výška  
hu (m) 

délka l 
(m) 

procento požárně 
otevřené plochy 

pv 
( kg.m-2) 

odstupová 
vzdálenost d (m) 

1 3 4,5 40 55 2,54 
2 9 9 60 40 7,66 
3 6 4,5 50 45 4,0 
4 12 9 40 15 3,0 
5 1,5 2 100 30 1,87 
 

Příklad k řešení 26. 

Doplníme hodnoty z Tabulky A.1 

název 
plocha 
místnosti Pn Ps An 

1 prodejna obuvi 120 60 5 1,15 
2 kancelář 50 40 5 1 
Řešení:   

a) Vnitřní odběrní místo 

Varianta A-pomocí vztahu vypočteme 
S

S.p

p

j

i
ini

n

∑
== 1 , podobně i ps 

pn=  (60.120 + 40.50)/170 = 54,1 kg.m-2   

ps = 5 kg.m-2   



q q 

p = 59,1 

S. p = 170 . 59,1 = 10 047 > 9 000 

Musí být zřízeno vnitřní odběrní místo. Bude navržen hadicový systém s tvarově stálou hadicí o 

jmenovité světlosti alespoň 19 mm se zajištěným přetlakem  alespoň 0,2 MPa a současně 

s průtokem alespoň 0,3 l.s-1. Umístění a délka hadice bude zvolena podle dispozice provozovny 

tak, aby systém byl přístupný a pokryl celý požární úsek. 

 

Varianta B: rozdělení provozovny do 2 požárních úseků (pravděpodobně osazením dveří 

s požární odolností mezi prodejnu a kancelář).  

p1 = 65 kg.m-2     p1 . S1 = 65 . 120 = 7800 < 9000 

p2 = 45 kg.m-2     p2 . S2 = 45 .   50 = 2250 < 9000  

Při tomto řešení není vnitřní odběrní místo předepsáno. 

b) Vnější odběrní místo:  

Pro variantu A- např. venkovní hydrant do vzdálenosti 150 m, na potrubí alespoň DN 100 mm, 

s odběrem 6 l.s-1. 

Pro variantu B- např. venkovní hydrant do vzdálenosti 200 m, na potrubí alespoň DN 80 mm, 

s odběrem 4 l.s-1. 

 

c) Hasicí přístroje: 

nr = 0,15.(S . a . c3)
1/2 ≥ 1   

sn
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pp
a.pa.p

a
+
+=    

∑

∑

=

==
j

i
ini

j

i
inini

n

S.p

S.a.p

a

1

1    an = 60 . 1,15 . 120 + 40 . 1 . 50/ 60.120+40.50 = 1,117 

a = (54,1 . 1,117 + 5 . 0,9) /(54,1 + 5) = 1,099 

 nr = 0,15 . (170 . 1,099 . 1)1/2 = 2  

nhj = 6 . nr = 6 . 2 = 12 hasicích jednotek 

Jsou navrženy 2 hasicí přístroje práškové s hasicí schopností 21A, 113B. 


