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Abstrakt: 

 

 
Bakalářská práce je tvořena třemi částmi. První část bakalářské práce je 

teoretická a obsahuje rešerši na téma elektrické požární signalizace. 

Obsahem druhé části bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení 

objektu územní správy Krkonošského národního parku. Třetí část je 

zaměřena na návrh elektrické požární signalizace a její konkrétní prvky pro 

daný střežený objekt. 

 

 

Klíčová slova: elektrická požární signalizace, požárně bezpečnostní zařízení, 

požárně bezpečnostní řešení, požární hlásič, požární bezpečnost, 

dřevostavba 

 

 

Abstract: 

 
 

The bachelor thesis consists of three parts. The first part of the bachelor 

thesis is theoretical and contains a summary of the topic of the fire 

detection and fire alarm systems. The content of the second part of the 

bachelor thesis is the fire safety solution of the building for the territorial 

administration of The Krkonoše Mountains National Park. The third part is 

focused on the design of the fire detection and fire alarm system and its 

specific components for the given building. 

 

 

Key words: fire detection and fire alarm systems, fire safety equipment, 

fire safety solution, fire detector, fire safety, wooden building 
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Zkratky používané v textu 

EPS = elektrická požární signalizace 

PBZ = požárně bezpečnostní zařízení 

ZOKT = zařízení pro odvod kouře a tepla 

ZDP = zařízení dálkového přenosu 

OPPO = obslužné pole požární ochrany 

KTPO = klíčový trezor požární ochrany 
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1 Požární ochrana v budovách 

Požár je nežádoucí hoření, které může v objektech způsobit významné ztráty 

na životech a značné škody na zdraví a majetku. Omezení těchto rizik řeší požární 

ochrana. Požární prevence a požární represe jsou dvě složky požární ochrany, 

přičemž požární prevence zajišťuje předcházení vzniku požárů a snaží se redukovat 

následky vzniklých požárů a požární represe řeší zdolávání již vzniklého požáru.  

Požární bezpečnost staveb je pak oblast požární prevence a využívá dvou systémů 

ochrany, pasivní a aktivní. Pasivními prvky jsou stavební a materiálová řešení, která 

zajišťují nosnost konstrukce a zabraňují šíření požáru během rozhořívání, ale také 

po celkovém vznícení. Aktivní prvky, mezi které patří požárně bezpečnostní zařízení, 

plní svou úlohu bezprostředně po vzniku požáru do celkového vznícení. 

Jelikož se vzniku požáru nedá pokaždé zabránit, zaměřuje se požární ochrana 

na snížení účinku požáru a snížení doby vystavení účinkům požáru, které je 

zajištěno bezpečnou evakuací osob. Pro oba tyto případy je nejdůležitější 

podmínkou včasné zjištění požáru. 

Zjištění požáru člověkem je možné pouze v případě, když je přítomen v prostoru, 

kde požár vzniká, nebo v dostatečné blízkosti, aby svými smysly mohl požár 

zaregistrovat. Ovšem i v případě včasné reakce člověka jsou jeho schopnosti 

omezené. Proto je vhodné pro detekci a signalizaci požáru využívat technické 

zařízení, které požár zaznamená a zároveň může provést potřebné úkony mnohem 

rychleji než člověk.  

Takovým zařízením je elektrická požární signalizace (dále EPS). Porovnání doby 

zpozorování požáru bez a s detekcí EPS znázorňuje obrázek 1.  

 

 

Obrázek 1: Distribuční funkce doby do zpozorování [7] 
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2 Úvod do EPS 

Systém EPS se dle [5], par. 4 řadí mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních 

zařízení (dále PBZ) a tím se na jeho návrh, instalaci a údržbu kladou zvláštní 

požadavky. Tyto požadavky stanovují normy [1], [2] a soubor norem ČSN EN 54. 

Dalšími vyhrazenými druhy PBZ jsou zařízení dálkového přenosu, zařízení 

pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, automatické 

protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla (dále ZOKT), požární 

klapky a požární a evakuační výtahy. Některé z těchto vyhrazených PBZ mohou být 

na EPS napojena a jejím prostřednictvím být řízena.  

Hlavní funkcí EPS je detekovat vznikající požár a signalizovat jej co nejdříve. Mezi její 

další funkce patří optické a akustické varování nebo ovládání jiných zařízení. 

Charakterem svého použití v požární ochraně je aktivním systémem. 

3 Systém EPS 

3.1 Struktura systému EPS 

Jednoduchý systém EPS tvoří hlásiče, hlásicí linky, ústředna systému EPS (dále jen 

ústředna) a ovládaná a doplňující zařízení, viz obrázek 2. Jednotlivé komponenty 

jsou blíže popsány v následujících kapitolách.  

 

 

Obrázek 2: Zjednodušená struktura EPS, zdroj: autor, podle [1] 

Samočinné hlásiče jsou umisťovány v prostorech s požárním rizikem tak, aby byly 

detektory schopné zaregistrovat produkty požáru bez vlivu zředění, zeslabení 

nebo zpoždění. Jsou navrhovány tak, aby zaznamenaly požár již v jeho počátečním 

stádiu. Tlačítkové hlásiče jsou v objektu rozmístěny tak, aby byly dostupné 

a zřetelně viditelné pro osoby při úniku ze střeženého prostoru, jelikož slouží pro 

ohlášení zpozorovaného požáru osobami. Většinou se nachází na chodbách 

a u východů z prostorů. Oba typy hlásičů jsou propojeny pomocí hlásicí linky 

s ústřednou, případně požární smyčkou. Hlásicími linkami jsou hlásiče napájeny 

a zároveň slouží pro datový přenos informací do ústředny. Provozuschopnost je 

ústřednou neustále sledována a v případě problému je stav poruchy signalizován.  
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Ústředna je hlavním řídícím prvkem systému a může ovládat další zařízení, která 

jsou na systém EPS napojena a mohou omezit nebo zabránit dalšímu šíření požáru. 

Tato ovládaná zařízení mohou být požární uzávěry, požární klapky, stabilní hasicí 

zařízení nebo vzduchotechnika.  

Doplňující zařízení je například zařízení dálkového přenosu, které přenáší informaci 

o signalizaci požáru na předem určená místa, obslužné pole požární ochrany, které 

slouží pro zjednodušení obsluhy ústředny EPS, a klíčový trezor požární ochrany, 

který umožňuje snadnější vstup do objektu hasičským jednotkám.  

3.2 Dělení systému EPS 

Dle schopnosti identifikace místa požáru se systém EPS dělí na dva druhy, a to 

na systém s kolektivní adresací a systém s individuální adresací.  

Systém s kolektivní adresací neboli neadresovatelný systém obsahuje ústřednu, 

která rozliší pouze to, z které smyčky signál o požáru přišel, ale neurčí přímo 

z kterého hlásiče. Z tohoto důvodu také nelze použít takový druh hlásičů, které 

přenášejí naměřené hodnoty ze zasaženého prostoru do ústředny. Použití tohoto 

způsobu fungování systému EPS se nepreferuje, alternativou může být použití 

velkého množství požárních smyček.  

Naopak u modernějšího systému s individuální adresací ústředna dokáže rozeznat, 

z kterého konkrétního hlásiče signál přišel, a tím je určení místa vzniku požáru 

přesnější. Data se do ústředny přenášejí pomocí hlásicí linky. U těchto systémů je 

možné použít hlásiče, které dokáží naměřit hodnoty určitých veličin ve střeženém 

prostoru a tyto hodnoty jsou dále přenášeny do ústředny k vyhodnocení softwarem.  

Dle specifikace rozsahu ochrany systémem EPS se navrhují:  

• úplná ochrana – systém EPS je instalován v celém objektu kromě prostorů, 

které nevyžadují ochranu (např. prostory bez požárního rizika) 

• zónová ochrana – systém EPS je instalován pouze ve specifických částech 

objektu 

• ochrana únikových cest – systém EPS je instalován na únikových cestách 

a umožňuje jejich použitelnost po stanovenou dobu 

• lokální ochrana – systém EPS je instalován k ochraně zvláštních izolovaných 

procesů 

• zvýšená lokální ochrana – prostor lokální ochrany uvnitř prostoru úplné 

nebo zónové ochrany, poskytuje vyšší stupeň ochrany 

• ochrana zařízení – systém EPS poskytuje ochranu před požáry, které vznikají 

uvnitř částí zařízení 

• manuální systém – neobsahuje samočinné hlásiče, ale pouze tlačítkové, 

kterými je zaznamenán poplach 
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4 Parametry pro detekci požáru 

Požár je hlásiči detekován na základě sledování a vyhodnocení hodnot měřených 

fyzikálních veličin. Základními fyzikálně-chemickými jevy při vzniku požáru jsou 

teplo uvolněné exotermní oxidační reakcí, aerosol tvořený tuhými a kapalnými 

složkami ve zplodinách hoření, plynné produkty spalování, elektromagnetické 

vyzařování plamene a volné náboje vzniklé působením vysoké teploty při hoření.  

Tyto jevy je možné rozdělit dle způsobu přenosu konkrétního projevu požáru 

od ohniska k hlásiči na dvě skupiny. Elektromagnetické vyzařování plamene patří 

do skupiny jevů bez vazby na šíření produktů hoření. Všechny ostatní výše zmíněné 

jevy patří do druhé skupiny jevů s vazbou na šíření produktů hoření.   

V Tabulce 1 jsou uvedeny informační parametry, které jsou vhodné k detekci požáru.  

Tabulka 1: Informační parametry vhodné k detekci požáru [7] 

Skupina Fyz.-chemický jev Informační parametry 

S vazbou na 

šíření 

produktů 

hoření 

Teplo uvolněné 

oxidační reakcí 

Teplota plynů horní horké vrstvy 

Rychlost nárůstu teploty horké vrstvy 

Fluktuace teploty v horké vrstvě 

Tuhé a kapalné 

složky aerosolu 

Koncentrace aerosolu 

Distribuční křivka aerosolu 

Změna koncentrace aerosolu 

Plynné produkty 

spalování 

Koncentrace plynných produktů spalování 

Změna koncentrace plynných produktů spalování 

Vznik volných 

nábojů 

Střední kvadratický náboj 

Náboj částic určité polarity 

Změna náboje částice 

Bez vazby na 

šíření 

produktů 

hoření 

Elektromagnetické 

vyzařování 

plamene 

Spektrální složení vyzařování 

Intenzita vyzařování 

Fluktuace intenzity vyzařování 
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5 Prvky systému EPS 

5.1 Ústředna 

Ústředna je jeden z hlavních komponentů systému EPS, kterým je možné napájet 

elektrickou energií další komponenty. Hlavní funkce ústředny jsou příjem signálů 

z hlásičů na hlásicích linkách, vyhodnocení těchto signálů, akustická a optická 

signalizace poplachového stavu nebo poruchy, ovládání doplňujících zařízení 

napojených na systém EPS a identifikace místa, kde vzniká požár. Ústředna je 

schopna předat poplachový signál například na poplachová a výstražná zařízení, 

ohlašovnu požáru nebo do obslužného pole požární ochrany (dále OPPO). 

Ústředna musí umět jednoznačně indikovat tyto funkční stavy:  

• KLID – signalizuje se napájení ústředny z napájecího zdroje podle EN 54-4 

a nesignalizuje se žádný další funkční stav 

• POŽÁRNÍ POPLACH – signalizuje se požární poplach 

• PORUCHA – signalizuje se porucha 

• VYPNUTO – signalizuje se vypnutí 

• TEST – signalizuje se test funkcí 

Zároveň musí mít schopnost hlásit současně libovolnou kombinaci výše zmíněných 

stavů, kromě stavu KLID. 

5.2 Samočinné hlásiče 

Samočinné hlásiče jsou prvky systému EPS, které reagují na produkty požáru 

v prostoru a pomocí hlásicích linek přenáší data o zaregistrování požáru 

do ústředny. Hlavním stavebním prvkem samočinného hlásiče je detektor, který 

převádí sledovaný parametr požáru na elektrický signál a upravuje ho do podoby 

vhodné pro další zpracování. Různé typy detektorů mohou reagovat na různé 

parametry, proto je možné pro optimální fungování systému EPS použít více druhů 

hlásičů.  

Hlásiče se dělí například dle typu detekce nebo dle vyhodnocovaného jevu 

a jednotlivé druhy jsou blíže popsané v následujících kapitolách. Dále se hlásiče dělí 

na nulovatelné a nenulovatelné. Nulovatelné jsou takové hlásiče, které je možné 

po jejich reakci na požár vrátit do výchozího stavu a mohou v systému fungovat dál. 

Nenulovatelné hlásiče toto neumožňují.  

Doba reakce detektorů se odvíjí od typu detektoru a srovnání jejich aktivačních časů 

je znázorněno na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Aktivační časy hlásičů požáru [10] 

5.2.1 Dle typu detekce 

5.2.1.1 Bodová 

Bodové detektory reagují na určený jev v okolí hlásiče. Dosah hlásiče stanovuje 

výrobce. Tento typ detektoru je nejčastěji používaný u teplotních, optických 

a plamenných hlásičů. Snímané produkty hoření se k detektoru dostávají 

prouděním, a proto se bodové hlásiče umisťují na stropní konstrukce, které 

produkty požáru směrují k hlásiči.  

 

Obrázek 4: Schéma umístění bodového hlásiče, zdroj: autor, podle [1] 

5.2.1.2 Lineární 

Lineární hlásiče reagují na produkty požáru po spojité linii.  

Lineární hlásič kouře se skládá vždy ze dvou částí: vysílače, který vysílá světelný 

paprsek v infračerveném spektru, a přijímače, který je schopný infračervené světlo 

zaznamenat. Detekce požáru funguje na principu přerušení světelného paprsku 

viditelnými produkty hoření. 
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Lineární hlásiče kouře se používají ve dvou variantách. V první variantě jsou přijímač 

a vysílač dvě samostatné jednotky, které jsou umístěné proti sobě. Naopak druhá 

varianta počítá s vysílačem a přijímačem v jedné jednotce a proti nim je umístěno 

zrcadlo, které paprsek odráží zpět.  

 

Obrázek 5: Schéma funkce lineárních hlásičů kouře, zdroj: autor, podle [1] 

Lineární hlásič teploty tvoří tepelně citlivý metalický nebo optický kabel, který má 

schopnost detekce změny teplot po celé své délce.  

5.2.1.3 Videodetekce 

Videodetekce požáru funguje na principu snímání střeženého prostoru kamerami 

za současné kontroly softwarem, zda zachycený obraz vykazuje charakteristické 

znaky požáru. Videodetekcí se dají určit plamen nebo kouř. Výhodou videodetekce 

je rychlé vyhodnocení bez nutnosti dopravení produktů hoření k hlásiči. Naopak 

nevýhodou je, že kamera musí dobře vidět na celou střeženou oblast a v porovnání 

s jinými typy detekce je nákladnější.   

5.2.1.4 Nasávací (aspirační) 

Nasávací hlásič pracuje na základě nasávání vzduchu ze střeženého prostoru 

pomocí nasávacího přístroje. Vzorek vzduchu dále pokračuje skrz vzorkovací 

zařízení k detektoru, který může být již mimo střežený prostor. Nasávacím zařízením 

může být sací ventilátor nebo vývěva. Vzorkovací zařízení je například potrubní síť, 

vyhrazený kanál, sonda nebo potrubí.  
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Obrázek 6: Princip využití nasávacích hlásičů, upraveno podle [12] 

5.2.2 Dle vyhodnocovaného parametru 

5.2.2.1 Detektory vyzařování plamene 

Detektory plamene snímají vyzařování plamene požáru a mohou reagovat 

na ultrafialovou nebo infračervenou složku záření nebo jejich kombinaci.  Jsou 

vhodné například do prostorů, kde jsou materiály, které v případě požáru 

nevytvářejí kouř nebo do prostorů, kde se nachází výrobní nebo technologické 

procesy, které produkují kouř apod. a tím by způsobovaly plané poplachy. Záření 

plamene se šíří přímo, a proto není požadována žádná stavební konstrukce, která 

by měla směrovat produkty hoření k detektoru. Hlásiče plamene je proto vhodné 

umisťovat do venkovního prostředí nebo do prostorů s vysokými stropy. Protože 

nedokáží zaregistrovat doutnající požár, nepovažují se za hlásiče pro všeobecné 

použití. 

Protože hlásiče plamene snímají prostor v určitém zorném úhlu, není nutností je 

instalovat na strop. Zároveň je potřeba je použít pouze v případě, pokud je střežený 

prostor pro hlásič dobře viditelný. Vyskytují se v bodovém provedení. 

5.2.2.2 Teplotní detektory 

Teplotní detektory fungují na principu snímání teploty, která se v důsledku požáru 

ve střeženém prostoru zvyšuje.  

Bodové a lineární hlásiče teploty registrují buď překročení maximální dovolené 

teploty (statický hlásič) nebo překročení nejvyšší dovolené rychlosti nárůstu teploty 

(diferenciální hlásič). Statický hlásič se preferuje používat v prostorech, kde teplota 

kolísá rychleji v krátkých intervalech, zatímco diferenciální hlásič se používá tam, 

kde je okolní teplota nízká nebo její kolísání nepatrné.  
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Stejně jako u detektorů vyzařování plamene se teplotní detektory hodí do prostorů, 

kde hořící materiál neprodukuje kouř nebo do prostorů, kde se nachází výrobní 

nebo technologické procesy, které kouř produkují svým fungováním. Na rozdíl 

od detektorů plamene se bodové teplotní detektory nehodí využívat ve venkovních 

prostorech, avšak lineární teplotní hlásiče jsou naopak do venkovních prostor 

vhodné. 

5.2.2.3 Kouřové detektory 

Kouřové hlásiče reagují na částicové zplodiny požáru a rozdělují se na ionizační 

a optické. 

Ionizační hlásiče kouře jsou navrhovány pouze jako bodové a reagují na změny 

vodivosti plynného prostředí, které se nachází v těle hlásiče – detekční komůrce, 

kde jsou umístěny dvě elektrody, mezi kterými protéká proud. V momentě vniknutí 

kouře klesá vodivost komůrky a hlásič signalizuje požár. Ionizaci prostředí 

v komůrce způsobuje radioaktivní prvek, tím se komplikuje likvidace hlásiče 

po dožití, a proto ionizační hlásiče nejsou tolik využívané.  

Optické hlásiče kouře detekují požár na základě ovlivnění šíření světelného paprsku. 

Hlásiče obsahují dva základní prvky: vysílač a přijímač. Vychází se z předpokladu, 

že se světelné záření při požáru buď rozptýlí nebo absorbuje na částicích kouře. 

Optické hlásiče jsou vhodné jako bodové nebo lineární.  

V případě bodových kouřových hlásičů je využíváno rozptylu záření, kde je 

za normálních podmínek nastaven přijímač tak, aby na něj záření nedopadlo. 

Při vniknutí kouře do komory se ale záření na částicích kouře rozptýlí a dojde 

k ozáření přijímače.  

 

Obrázek 7: Schéma bodového opticko-kouřového hlásiče, upraveno dle [13] 

V případě lineárních kouřových hlásičů se využívá absorpce, díky čemuž při požáru 

dochází k zaznamenání poklesu intenzity záření na přijímači. Pro použití lineárních 

hlásičů kouře je nutná viditelnost mezi vysílačem a přijímačem a jsou vhodné 

do prostor s vysokými stropy. 
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Nasávací (respirační) hlásiče kouře se dělí dle citlivosti na třídy A (vysoce citlivé 

systémy), B (zvýšená citlivost) nebo C (normální citlivost).  

Ionizační a optické jsou vhodné pro všeobecné použití. Reagují rychleji než detektor 

teplot, ale na druhou stranu jsou náchylnější na plané poplachy.  

5.2.2.4 Plynové detektory 

Plynové detektory reagují na plyny, které vznikají již při rozhořívání požáru. Plyny, 

které jsou senzory schopné detekovat, jsou například oxid uhelnatý, uhlovodíky 

a oxidy dusíku. Plynové detektory se vyskytují především jako bodové.   

Nejvhodnější umístění je pro plynové hlásiče v prostorech s velkou prašností, 

eventuálně společně s vlhkostí, kde není vhodné používat opticko-kouřové hlásiče. 

Protože k uvolnění plynů dochází dříve, než k vývinu kouře a tepla, využívá se 

plynových detektorů u předpokládaných ohnisek požáru, které by mohly být 

ve střeženém prostoru nepřehledně umístěny. 

5.2.2.5 Multisenzorové detektory 

„Hlásiče multisenzorové jsou kombinací dvou nebo více druhů senzorů v jednom 

zařízení (např. kouř a teplota nebo kouř, teplota a plyny) a pro zpracování signálu 

každého senzoru se používají matematické výpočty. Přinejmenším teoreticky lze 

takto rozlišovat reálné a plané poplachy.“ ([1], s. 22) 

5.3 Tlačítkové hlásiče 

Funkcí tlačítkových hlásičů je manuální vyhlášení požárního poplachu zásahem 

člověka. Jejich použití musí být snadné, bez potřeby přečtení instrukcí. Pokud je 

systém EPS aktivován použitím tlačítkového hlásiče, bez zpoždění následuje 

vyhlášení všeobecného poplachu.  

Dle způsobu obsluhy se tlačítkové hlásiče dělí na dva druhy. U obou podob je nutné 

pro aktivaci požáru rozbít nebo jasně posunout křehký prvek, který tvoří přední část 

hlásiče. Tento mechanismus se považuje za optimální pro všeobecné použití a brání 

chybnému použití hlásiče. 

Typ A s přímou (jednočinnou) aktivací spouští poplach již po rozbití křehkého prvku. 

U typu B s nepřímou (dvojčinnou) aktivací je vyžadován po rozbití křehkého prvku 

ještě navíc další manuální zásah člověka, například v podobě zmáčknutí tlačítka.  

 

Obrázek 8: Tlačítkový hlásič [14] 
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5.4 Doplňující zařízení 

5.4.1 Zařízení dálkového přenosu 

Zařízení dálkového přenosu (dále ZDP) je systém, který samočinně přenáší 

signalizaci poplachu nebo poruchy z ústředny na vzdálené dozorové stanoviště 

nebo na pult centralizované ochrany jednotce požární ochrany. Současně je vhodné 

pomocí ZDP přenášet zprávy o aktivaci PBZ a o druhu požárního poplachu. Účelem 

ZDP je tedy zajištění rychlého a efektivního zásahu požární jednotky.  

Pult centralizované ochrany (dále PCO) 

PCO je přijímací a vyhodnocovací zařízení, které je umístěno buď na místní (v daném 

objektu) nebo na vzdálené (u HZS nebo soukromé bezpečnostní firmy) ohlašovně 

požáru. Jsou do něj posílány zprávy o stavu zařízení nebo systémů EPS.  

Trvalá obsluha 

Požadavek na vybavení ZDP je závislý na trvalé obsluze EPS. Pokud není zajištěna 

trvalá obsluha systému EPS v objektu, je nutná instalace ZDP. Naopak ZDP není 

vyžadováno, pokud je EPS navržena s trvalou obsluhou, kdy je pak zároveň nutné 

zajistit trvalou přítomnost proškolených osob v místě ústředny nebo u ovládacího 

a signalizačního panelu. Je předpokládáno alespoň dvoučlenné složení trvalé 

obsluhy.  

5.4.2 Obslužné pole požární ochrany 

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) slouží zasahujícím požárním jednotkám 

k vzdálenému ovládání ústředny a ZDP. OPPO se umisťuje do vzdálenosti 5 metrů 

od vstupu do objektu, kterým budou vstupovat jednotky požární ochrany. 

  

 

Obrázek 9: Čelní panel OPPO [15] 
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5.4.3 Klíčový trezor požární ochrany 

Klíčový trezor požární ochrany (dále KTPO) slouží k rychlému a nedestruktivnímu 

vstupu do budovy. Jedná se o objekt, ve kterém je za dvěma uzamčenými dvířky 

uschován klíč k budově a je umístěn na fasádě nebo na stojanu před budovou 

v blízkosti vstupu. V normálním režimu je KTPO uzamčen a až po vyhlášení poplachu 

je ústřednou odblokován elektrický zámek vnějších dvířek. Klíč k objektu může pak 

určená jednotka požární ochrany získat pomocí speciálního klíče k vnitřním dvířkům 

KTPO, který má k dispozici.  

 

 

Obrázek 10: KTPO [16] 

6 Ovládaná a pomocná zařízení 

EPS nemusí sloužit pouze k včasné detekci a signalizaci požáru, ale může zároveň 

ovládat další zařízení v objektu, která zabraňují rozšiřování požáru nebo pomáhají 

k bezpečné evakuaci osob. Mezi tyto zařízení patří například stabilní hasicí zařízení, 

zařízení pro odvod kouře a tepla, vzduchotechnická zařízení, výtahy, požární klapy, 

požární dveře, kouřové clony nebo klapky, nouzové osvětlení nebo akustická 

zařízení.  

7 Kabely a propojení 

Kabelové trasy systému EPS jsou tvořeny samostatným vedením, odděleným 

od jiných sítí a zároveň je potřebné je barevně rozlišit pro minimalizaci možnosti 

zásahu do rozvodů EPS.  

Pro vedení systému EPS a dalších zařízení s ním spojená mohou být použity 

kabelové trasy, nebo kabelové trasy s funkční integritou. V případě metalických 

vedení musí být použity pouze měděné vodiče. Pokud se jedná o delší vedení, 

doporučuje se průřez vodičů větší než 1 mm2 z důvodů zachování kapacity. 
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Vodiče pro napájení a ovládání systému EPS a dalších návazných zařízení, které 

musí zůstat funkční při požáru, musí být vedeny v kabelových trasách s funkční 

integritou. Tyto kabelové trasy jsou instalovány tak, že přinejmenším 

po požadovanou dobu, kdy mají fungovat, je vyloučeno jejich poškození požárem, 

výbuchem a dalšími nepříznivými jevy. 

Kabelové trasy s funkční integritou odolávají po určenou dobu působení požáru, 

aniž by se porušila třída požární odolnosti (R) kabelového nosného systému, a aniž 

by došlo k porušení kritéria P, PH pro napájená PBZ (dle zkušební metodiky). Tato 

určená doba v minutách charakterizuje požadovanou třídu funkčnosti kabelové 

trasy. Třída funkčnosti se označuje PX-R a PHX-R, kde za X se dosazuje již zmíněná 

doba v minutách.  

Kabelové trasy nemusí mít zajištěnou funkci při požáru a nemusí být s požadovanou 

funkční integritou, pokud slouží pro zařízení, která budou samočinně aktivována 

v případě porušení kabelu, nebo pro zařízení aktivovaná bezprostředně 

po detekování požáru prvním hlásičem, pokud následné porušení kabelu nebude 

mít vliv na funkci těchto zařízení. Pro hlásicí linky, na kterých jsou připojeny pouze 

hlásiče EPS, není požadavek na funkční integritu kabelů.  

8 Napájení 

Napájení systému EPS musí tvořit vždy minimálně dva na sobě nezávislé zdroje. 

Výkon zdrojů musí dostatečně zajišťovat maximální požadavky na funkce systému 

EPS.  

Jako primární zdroj napájení běžně slouží veřejná elektrická síť. Náhradní zdroj je 

aktivován v případě výpadku primárního zdroje a tvořit ho mohou bateriové zdroje 

nebo generátory elektrické energie. Zároveň alespoň jeden z náhradních zdrojů 

musí být dobíjitelný akumulátor a primární napájecí zdroj musí být schopen tento 

akumulátor nabíjet a udržovat v plně nabitém stavu.  

Po obnovení funkčnosti primárního napájecího zdroje je nutné automatické 

přepnutí způsobu dodávky elektrické energie zpět z náhradního zdroje.  

8.1 Odpojení od elektrické energie 

Účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany je často podmíněn vypnutím 

elektrické energie v objektu. K tomu slouží vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL 

STOP, které se umisťují na snadno přístupná místa v objektu, například u vstupu 

do objektu nebo v místě trvalé služby.  

CENTRAL STOP umožňuje odpojení takových elektrických zařízení, které nemusí 

fungovat při požáru, ale při tom je potřeba zachovat dodávku elektrické energie PBZ 

a zařízením, která musí být funkční za požáru.  

TOTAL STOP pak v případě potřeby vypíná všechna zařízení v objektu, a to včetně 

PBZ. S ohledem na jeho funkci je tento prvek chráněn proti neúmyslnému 

nebo neoprávněnému použití.  
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9 Hierarchické systémy  

Pokud je střežený objekt rozdělen na více částí, například velké výrobní provozy, 

nemocnice nebo nákupní centra, je vhodné použít hierarchické systémy. Využívá se 

několika vedlejších ústředen EPS, které zajišťují funkci systému v určené části 

objektu a zároveň komunikují s hlavní ústřednou nebo mezi sebou navzájem. 

Je nutné zajistit vzájemnou kompatibilitu, zpracovat pracovní postupy, uspořádat 

dálková vedení a definovat odpovědnost za celý systém EPS. Jedna ústředna EPS 

může řídit jinou pouze tehdy, kdy se jedná o hlavní ústřednu řídící vedlejší ústřednu.  

10 Detekční a poplachové zóny 

Chráněný objekt (nebo chráněné prostory) se rozděluje na detekční zóny, díky 

čemuž je identifikace místa se vznikajícím požárem systémem EPS rychlejší. Tyto 

detekční zóny nemusí odpovídat rozdělení objektu do požárních úseků a vymezují 

se s ohledem na dispoziční uspořádání a provozní podmínky objektu, a dále 

na evakuační podmínky a existenci zvláštního rizika.  

Poplachová zóna může obsahovat více detekčních zón, vždy ale nejméně jednu. 

Pokud je v objektu vyhlašován pouze všeobecný poplach, není nutné objekt 

rozdělovat na více poplachových zón a celý objekt pak tvoří jednu poplachovou 

zónu.  

11 Vyhlášení poplachu 

Ústředna je schopna vyhlásit všeobecný poplach nebo zónový poplach. 

„Zónový poplach je optická, akustická nebo kombinovaná signalizace požárního 

poplachu ve vymezené části objektu (zóně), která je určena pro evakuaci osob 

a ke svolání preventivních požárních hlídek a dalších osob určených k provedení 

prvotního zásahu v této části objektu.“ ([2], s. 6) 

„Všeobecný poplach je optická, akustická, dotyková nebo kombinovaná signalizace 

požárního poplachu v objektu, která vyhlásí požární poplach v celém objektu 

a slouží pro zahájení evakuace osob, provedení nutných technických opatření 

na provozních zařízeních podle dokumentace požární ochrany a případně vyhlášení 

požárního poplachu jednotce požární ochrany.“ ([2], s. 6) 

Poplach může být signalizován prostřednictvím akustické, světelné nebo dotykové 

signalizace.  

11.1 Akustická poplachová zařízení 

Mezi akustická zařízení pro signalizaci poplachu patří sirény a zařízení pro hlasové 

poplachové zprávy.  

Pro sirény je stanoven požadavek dle [1] na akustický tlak minimálně 85 dB 

a zároveň se v objektu musí nacházet nejméně dvě sirény, i kdyby již pouze jedna 

byla schopna zajišťovat dostatečný akustický tlak. Akustický signál ze sirén má znít 

nepřerušovaně.  
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Zařízení pro hlasové poplachové zprávy se dále dělí na hlasový poplachový systém, 

nouzový zvukový systém a jiný systém (podle norem řady ČSN 73 08xx). 

Jak pro hlasový poplachový systém, tak pro nouzový zvukový systém je nutné, aby 

pro případ vyhlášení poplachu byla připravena zpráva, která bude jasně signalizovat 

požár. Tato zpráva musí být srozumitelná, stručná, jednoznačná a pokud možno 

předem naplánovaná. Požaduje se úroveň hlasitosti zvuku odpovídající 85 dB 

akustického tlaku, nebo alespoň o 10 dB vyšší, než je úroveň hlasitosti jiných zvuků, 

které trvají déle než 30 sekund. 

 

 

Obrázek 11: Siréna [17] 

11.2 Optická poplachová zařízení 

Doplňkem k akustickým poplachovým zařízením mohou být optická požární 

poplachová zařízení. Tato optická zařízení nesmí být použita samostatně a musí být 

dobře viditelná a rozlišitelná od jiných optických signálů vyskytujících se v objektu.  

U mnoha osob s poškozením sluchu se předpokládá, že nejsou zcela neslyšící, ale 

jsou na zvuk určitým způsobem stále citliví a mohou reagovat na akustické signály. 

Dále lze ve většině případů také předpokládat, že se v objektu nachází ostatní 

osoby, které osobám s poškozeným sluchem pomohou s evakuací. 

Optická poplachová zařízení se instalují do objektů nebo částí objektů, které jsou 

určené pro větší množství osob s poškozením sluchu, dále v objektech, kde pracují 

osoby s poškozeným sluchem v relativní izolaci, anebo v objektech, kde je 

předpokládán neomezený pohyb těchto osob. 
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11.3 Dotyková poplachová zařízení 

Dotyková poplachová zařízení se instalují v objektech pro ubytování osob 

s poškozeným sluchem a jejich použití je možné s nebo bez přidružených optických 

poplachových systémů.  

Tato dotyková zařízení mohou být pevná, kdy jsou pevně připevněna na určitém 

místě a nelze s nimi hýbat, dále pohyblivá, která nejsou pevně spojena s podporou, 

ale za běžného provozu s nimi není pohybováno, nebo přenosná, která se 

za provozu pohybují s danou osobou.  

11.4 Jednostupňová signalizace poplachu 

Jednou z metod, jak lze signalizovat požární poplach od samočinných hlásičů, je 

jednostupňová signalizace poplachu. Tímto způsobem ústředna bez prodlení 

signalizuje všeobecný poplach do všech prostorů objektu, které jsou ohroženy 

požárem. Současně může přenést informace na ohlašovnu požáru nebo jednotce 

požární ochrany prostřednictvím ZDP.  

11.5 Dvoustupňová signalizace poplachu 

Dvoustupňové signalizace poplachu se využívá pouze v případě, kdy jsou v objektu 

přítomny osoby, které mohou ověřit signalizování poplachu. Tato metoda 

signalizace využívá dvou režimů: DEN a NOC.  

Provoz ústředny v režimu DEN funguje během pracovní doby v přítomnosti 

zaměstnanců. Během tohoto režimu ústředna signalizuje nejprve úsekový poplach 

pro obsluhu ústředny na podnět ze samočinných hlásičů. Zónový nebo všeobecný 

poplach vyhlašuje až po uplynutí času T1 nebo T2. Na impuls z tlačítkových hlásičů 

jsou úsekový i všeobecný poplach vyhlášeny současně. Čas T1 slouží obsluze 

ústředny k tomu, aby potvrdila příjem úsekového poplachu a tím se spustí čas T2. 

Pokud se tak nestane, ústředna vyhlásí všeobecný poplach. Během času T2 má 

obsluha povinnost po zjištění stavu na místě hlášeného požáru provést 

předepsanou akci na ústředně. Pokud se tak nestane, je vyhlášen všeobecný 

poplach. Pokud je akce na ústředně provedena, čas T2 se zastavuje.  

Provoz ústředny v režimu NOC funguje mimo pracovní dobu. Ústředna signalizuje 

už při prvním podnětu všeobecný poplach a přenáší informace pomocí ZDP. 
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Zkratky používané v textu 

PÚ = požární úsek 

SPB = stupeň požární bezpečnosti 

PO = požární odolnost 

POP = požárně otevřená plocha 

PNP = požárně nebezpečný prostor 

VP = volné prostranství 

FUSM = funkčně ucelená skupina místností 
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1 Popis objektu  

(převzato z původní dokumentace) 

1.1 Umístění objektu  

„Řešený objekt je navržen do území obce Horní Maršov v podhůří Krkonoš. Parcela 

určena pro objekt sousedí s hlavní silnicí procházející obcí směrem na Pec 

pod Sněžkou. Terén v daném místě je prakticky nesvažitý, dříve upravený – jedná 

se o bývalé parkoviště autodopravy. Nadmořská výška je přibližně 575 m n.m. Bpv.“ 

[1] 

1.2 Dispoziční řešení  

„Návrhem je objekt Územního pracoviště správy Krkonošského národního parku. 

Objekt se díky svému účelu dá považovat za administrativní budovu s několika 

přidruženými provozy – výstavní prostory, zázemí lesních pracovníků, opravna 

techniky, přednáškové prostory. Budova je řešena jako kompaktní hmota, ovšem 

opticky rozdělující veřejnou část objektu od neveřejné. Je toho docíleno užitím dvou 

protichůdných střešních rovin pultových střech v rozdílných výškových úrovních. 

Objekt má v neveřejné části tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Veřejné 

část výstavního prostoru je průběžná přes dvě podlaží. 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ČÁST 

Veřejně přístupná část stavby je umístěna v popředí u hlavní silnice, ze které je 

rovněž přístup k hlavnímu vchodu. Část objektu je omezena na výstavní sál 

s recepcí, který je průběžný přes dvě podlaží a veřejně přístupné sociální zařízení, 

které má WC i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Výstavní sál je rozdělen 

na část stálé výstavy v přízemí a část dočasných výstav v galerii druhého patra, která 

je přístupná po dřevěném schodišti. Výstavnímu sálu náleží ještě další místnosti, 

a to sklad posterů a zázemí recepce. 

ČÁST URČENÁ ZAMĚSTNANCŮM KRNAP 

Tato část budovy je třípodlažní a částečně podsklepená. V suterénu se nachází 

místnost TZB, kde je navrženo umístění systému tepelného čerpadla voda-voda 

a další systémy a místnost údržby pracovních strojů, zejména motorových pil 

a křovinořezů. 

V prvním patře se nachází zázemí lesních pracovníků a sklady jejich pracovních 

prostředků. Uzavřená garáž pro dva terénní automobily lesních správců a díky 

odejmutí části hmoty půdorysu i zastřešené parkovací stání pro ředitele parku 

a jeho dva zástupce. Druhé patro je určeno pro administrativní činnost správy 

krkonošského národního parku. Je zde halová kancelář a kanceláře ředitele a jeho 

zástupců. Součástí patra jsou i další přidružené provozy, jako sklady, archiv, trezor, 

kuchyňka a sociální zařízení pro zaměstnance. Poslední, třetí patro je využívané jen 

v době konání veřejných, či uzavřených přednášek. Je zde přednáškový sál 

o kapacitě čtyřiceti lidí a další, k němu přidružené provozy – WC, kuchyňka 

pro občerstvení, sklady. Součástí patra je i terasa, směřovaná na západní stranu. 

Terasa je vytvořena odebráním hmoty pultové střechy.“ [1] 
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1.3 Konstrukční řešení  

„Celý objekt, vyjma suterénní části, je navržen z jednotného stavebního systému 

masivních dřevěných desek NOVATOP. Obvodové stěny, příčky, stropní i střešní 

konstrukce jsou navrženy z katalogových prvků výrobce. Suterénní část je 

železobetonová, monolitická. V neveřejné budově je pro přístup hostů 

do přednáškového sálu umístěn výtah s nosností 320 kg. Další komunikační linkou 

je dřevěné schodiště.“ [1] 

1.4 Požárně technické údaje o stavbě  

Požární výška objektu (h) je 6,0 m. 

Druhy konstrukcí v objektu z požárního hlediska:  

• DP1 (stěny, stropy v 1.PP), DP3 (stěny, stropy, dveře) a DP2 (dveře) 

Druh konstrukčního systému v objektu z požárního hlediska: hořlavý 

Využití objektu: administrativní budova 

1.5 Úpravy projektu  

Stavební úpravy jsou ve výkresech graficky odlišeny od původně navržených 

konstrukcí (jsou zakresleny zelenou barvou). 

• V 1.NP v části pro zaměstnance byly mezi umývárnu a WC umístěny jedny dveře 

dle požadavků [5], § 10 (6) - záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové 

místnosti. Zároveň byla graficky oddělena příčka kabiny WC, která nedosahuje 

až ke stropní konstrukci. 

• Denní místnost (1.10) není dostatečně osvětlena denním světlem, přestože je 

prostorem, který je určen pro trvalý pobyt. Nabízí se řešení v podobě světlíků 

v konstrukci střechy nad přístřeškem nebo zrušení jednoho parkovacího stání 

(dle přání investora – v projektu neřešeno).  

• V 1.NP byla část skladu pro recepci stavebně oddělena a nově vzniklý prostor 

bude sloužit pro umístění ústředny elektrické požární signalizace (dále EPS).  

• Materiál opláštění instalačních šachet je v původní dokumentaci buď 

nespecifikován nebo jsou použity dřevěné stěny. Dle požadavků požárně 

bezpečnostního řešení (dále PBŘ) na druh konstrukce je navržena stavební 

úprava taková, že opláštění instalačních šachet je z příčkovek KB-BLOK.  

• Obsazení přednáškového sálu v 3.NP (místnost 3.6) je oproti původní projektové 

dokumentaci omezeno na 35 míst k sezení na připevněných sedadlech. 

Se 35 místy bude přednáškový sál posuzován jako funkčně ucelená skupina 

místností (dále FUSM) a tím bude splněn požadavek na délku nechráněné 

únikové cesty (dále NÚC). 

• Z důvodu požadované požární odolnosti je nutné určité dřevěné prvky opatřit 

dodatečnou požární ochranou, viz kapitola 3, Tabulka 3.  

• V místnosti TZB se nachází tepelné čerpadlo voda-voda, akumulační nádrž, 

rozvody vody z retenční nádrže s čerpadlem, rozvody otopné vody, 
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vodovodního a kanalizačního potrubí. Vzduchotechnická zařízení v původním 

projektu nejsou zmíněna, stejně tak rozvody elektřiny. Proto je v projektu PBŘ 

počítáno s vyššími hodnotami pn a an (viz výpočty), PBŘ je tímto na straně 

bezpečnosti.  

2 Požární úseky, požární riziko, stupeň 

požární bezpečnosti  

Objekt je rozdělen do 14 požárních úseků (dále PÚ). Výpočtové požární zatížení je 

určeno dle [6], čl. 6.2, konkrétní výpočty jsou uvedeny v příloze. Zařazení do stupně 

požární bezpečnosti (dále SPB) je provedeno dle [6], Tabulka 8. Instalační šachty 

jsou zařazeny dle [6], čl. 8.12.2. 

Tabulka 1 - Požární zatížení v požárních úsecích 

CHARAKTERISTIKY POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

PÚ POPIS pv [kg/m2] a [-] SPB  

P01.1/N03 Společné prostory 9,89  0,90  II. 

P01.2 Technická místnost TZB 51,32 0,90 II. 

P01.3 Sklad a údržba techniky 92,39 1,04  IV. 

P01.4 Strojovna výtahu 11,06  0,90  I. 

Š-N01.5/N03 Instalační šachta - - II. 

Š-N01.6/N03 Instalační šachta -   -   II. 

N01.7 Garáž 18  1,03  III. 

N01.8 Sklad pil 47,20  1,04  V. 

N01.9 Sklad maziv 39,18  1,04  IV. 

N01.10 Místnosti zaměstnanců v 1.NP 19,71  0,96  III. 

N01.11 Zázemí EPS 14,91  0,82  III. 

N02.12 Kanceláře v 2.NP 57,36  0,94  V. 

N03.13 Přednáškový sál v 3.NP 36,53  0,94  IV. 

N03.14 Sklad zastřešení terasy 31,13  1,04  IV. 

 

Mezní půdorysné rozměry PÚ jsou ověřeny dle [6], Tabulka 9 pro nehořlavý 

konstrukční systém a Tabulka 11 pro hořlavý konstrukční systém. Ověření 

podlažnosti PÚ je provedeno dle [6], čl. 7.3.2 b) 2) rovnic (1) a (2): 
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𝑧1 =
180 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2

𝑝𝑣
≥ 1,0 (1) 

𝑧3 =
100 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2

𝑝𝑣
≥ 1,0 (2) 

kde 

𝑧𝑖  [−] …  nejvyšší možný počet podlaží, kterými prochází daný požární úsek 

𝑝𝑣  [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] …  výpočtové požární výpočtové zatížení 

 

Tabulka 2 - Ověření mezních rozměrů požárních úseků 

OVĚŘENÍ MEZNÍCH ROZMĚRŮ 

 PÚ  a [-] 

půdorysné 

✓ 
 pv 

[kg/m2] 

 počet podlaží 

✓ 
mezní 

[m] 
reálné [m] 

nejvyšší 

možný 

– zi 

reálný 

P01.1/N03 0,90 50 x 30 15,6 x 14,7 ANO 9,89  18 4 ANO 

P01.2 0,90 70 x 44 10,2 x 2,6 ANO 51,32 4 1 ANO 

P01.3 1,04 55 x 36 5,3 x 5,0 ANO 92,39 2 1 ANO 

P01.4 0,90 70 x 44 3,05 x 1,35 ANO 11,06  16 1 ANO 

Š-N01.5/N03 Neposuzuje se 

Š-N01.6/N03 Neposuzuje se 

N01.7 1,03  40 x 25 5,6 x 5,05 ANO 18  6 1 ANO 

N01.8 1,04  40 x 25 5,1 x 2,85 ANO 47,20  2 1 ANO 

N01.9 1,04  40 x 25 2,45 x 1,85 ANO 39,18  3 1 ANO 

N01.10 0,96  45 x 27,5 13,65 x 5,4 ANO 19,71  5 1 ANO 

N01.11 0,82  50 x 30 1,65 x 1,5 ANO 14,91  7 1 ANO 

N02.12 0,94  45 x 27,5 15,6 x 11,4 ANO 57,36  2 1 ANO 

N03.13 0,94  45 x 27,5 15,6 x 5,6 ANO 36,53  3 1 ANO 

N03.14 1,04  40 x 25 5,0 x 2,75 ANO 31,13  3 1 ANO 
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3 Stavební konstrukce a požární odolnost 

3.1 Posouzení požární odolnosti 

Požadovaná požární odolnost (dále PO) je určena dle [6], Tabulka 12. 

Tabulka 3 - Požární odolnost konstrukcí 

POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ 

Pol. Popis konstrukce Podlaží SPB 
Požadovaná 

PO [min] 

Skutečná 

PO [min] 
Pozn 

1 – Požární stěny a požární stropy 

1a) ŽB stěna, tl. 300 mm 1PP II REI 45 DP1 REI 60 DP1 (1) 

1a) ŽB stěna, tl. 150 mm 1PP II REI 45 DP1 REI 60 DP1 (1) 

1a) ŽB stěna, tl. 300 mm 1PP IV REI 90 DP1 REI 90 DP1 (2) 

1a) Příčka KB-BLOK, tl. 100 mm 1PP III EI 60 DP1 EI 90 DP1 (3) 

1a) ŽB stěna, tl. 150 mm 1PP III REI 60 DP1 REI 60 DP1 (1) 

1a) Strop SPIROLL 1PP I REI 30 DP1 (4) 

1a) Strop SPIROLL 1PP II REI 45 DP1 (4) 

1a) Strop SPIROLL 1PP III REI 60 DP1 (4) 

1a) Strop SPIROLL 1PP IV REI 90 DP1 (4) 

1b) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 1NP III REI 45 DP3 (5) 

1b) ŽB stěna, tl. 150 mm 1NP III REI 45 DP3 REI 60 DP1 (1) 

1b) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 1NP, 2NP V REI 90 DP3 (5) 

1b) ŽB stěna, tl. 150 mm 2NP V REI 90 DP3 REI 90 DP1 (2) 

1b) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 1NP III EI 45 DP3 (6) 

1b) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 1NP IV EI 60 DP3 (6) 

1b) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 1NP, 2NP V EI 90 DP3 (6) 

1b) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP 
1NP, 2NP II REI 30 DP3 (7) 

1b) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP 
1NP III REI 45 DP3 (7) 
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1b) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP 
1NP IV REI 60 DP3 (7) 

1b) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP 
1NP, 2NP V REI 90 DP3 (7) 

1c) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 3NP IV REI 30 DP3 (5) 

1c) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 3NP IV EI 30 DP3 (6) 

2 – Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech 

2a) 
Dveře z technické místnosti 

do chodby 
1PP II EW 30 DP3 (ČSN 73 0802, 8.5.1) 

2a) 
Dveře ze strojovny výtahu do 

chodby 
1PP III EW 30 DP3 (ČSN 73 0802, 8.5.1) 

2a) Dveře ze skladu do chodby 1PP IV EW 45 DP1 

2b) 

Dveře ze společných prostor 

do místností pro 

zaměstnance 

1NP III EW 30 DP3 – C2 

2b) 
Dveře ze společných prostor 

do zázemí EPS 
1NP III EW 30 DP3 

2b) 
Dveře ze společných prostor 

do skladu pil 
1NP V EW 45 DP2 

2b) 
Dveře ze skladu pil do skladu 

maziv 
1NP V EW 45 DP2 

2b) Dveře z archivu do chodby 2NP V EW 45 DP2 – C2 

2b) Dveře z trezoru do chodby 2NP V EW 45 DP2 – C2 

2b) 
Dveře z kanceláře ředitele do 

chodby 
2NP V EW 45 DP2 – C2 

2b) 
Dveře z kanceláře zástupců 

do chodby 
2NP V EW 45 DP2 – C2 

2b) 
Dveře z halové kanceláře do 

chodby 
2NP V EW 45 DP2 – C2 

2c) Dveře z chodby do sálu 3NP IV EW 30 DP3 – C2 

2c) Dveře z terasy na chodbu 3NP II EW 15 DP3 

Všechny požární uzávěry budou dodány dle požadované požární odolnosti. 

3 – Obvodové stěny 
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3a)1) ŽB nosné stěny, tl. 300 mm 1PP II R 45 DP1 REI 60 DP1 (1) 

3a)1) ŽB nosné stěny, tl. 300 mm 1PP IV R 90 DP1 REI 90 DP1 (2) 

3a)2) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 1NP, 2NP II REW 30 DP3 (5) 

3a)2) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 1NP III REW 45 DP3 (5) 

3a)2) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 1NP IV REW 60 DP3 (5) 

3a)2) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 1NP, 2NP V REW 90 DP3 (5) 

3a)3) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 3NP II REW 15 DP3 (5) 

3a)3) Stěna NOVATOP tl. 124 mm 3NP IV REW 30 DP3 (5) 

4 - Nosné konstrukce střech 

4) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP ELEMENTS  
1NP, 2NP II R 30 DP3*  (7) 

4) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP ELEMENTS  
3NP II R 15 DP3 (7) 

4) 
Dřevěné stropní panely 

NOVATOP ELEMENTS  
3NP IV R 30 DP3 (7) 

5 – Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu 

5a) ŽB stěna, tl. 150 mm 1PP II R 45 DP1 REI 60 DP1 (1) 

5b) ŽB stěna, tl. 150 mm 1NP, 2NP II R 30 DP3 REI 60 DP1 (1) 

5b) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 1NP, 2NP II R 30 DP3 (5) 

5b) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 1NP III R 45 DP3 (5) 

5b) Stěna NOVATOP, tl. 124 mm 2NP V R 90 DP3 (5) 

5b) 
Sloupy 180 mm – z lepeného 

dřeva třídy SA 
1NP II R 30 DP3 R 30 DP3 (8) 

5b) 
Průvlaky – dřevěné lepené 

nosníky třídy SA 
1NP II R 30 DP3 R 60 DP3 (9) 

5b) 
Sloupy 180 mm – z lepeného 

dřeva třídy SA 
2NP V R 90 DP3 (8) 

5b) 
Průvlaky – dřevěné lepené 

nosníky třídy SA 
2NP V R 90 DP3 (9) 

5c) ŽB stěna, tl. 150 mm 3NP II R 15 DP3 REI 60 DP1 (1) 

6 – Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží) 
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6) 
Sloupy 150 mm – z lepeného 

dřeva třídy SA 
1NP III R 30 DP3* (8) 

7 – Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se 

8 – Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 

8) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 1NP II, III - - - 

8) Příčka NOVATOP, tl. 62 mm 2NP, 3NP 
IV, 

V 
DP3 (6) 

9 – Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součásti chráněných únikových 

cest 

9) Schodiště hlavní 1PP-3NP II R 15 DP3 – dodáno dle pož. PO 

9) Schodiště do galerie 1NP II R 15 DP3 – dodáno dle pož. PO 

10 – Výtahové a instalační šachty 

10b)1) ŽB stěna, tl. 150 mm 1NP-3NP II REW 30 DP2 REI 60 DP1 (1) 

10b)1) Příčka KB-BLOK, tl. 100 mm 2NP, 3NP II EW 30 DP2 EI 90 DP1 (3) 

10b)1) Příčka KB-BLOK, tl. 100 mm 1NP III EW 30 DP1 EI 90 DP1 (3) 

10b)1) Příčka KB-BLOK, tl. 100 mm 2NP V EW 45 DP1 EI 90 DP1 (3) 

10b)2) Požární uzávěry 1NP-3NP II EW 15 DP2 – dodáno dle pož. PO 

10b)2) Požární uzávěry 1NP III EW 15 DP1 – dodáno dle pož. PO 

10b)2) Požární uzávěry 2NP V EW 30 DP1 – dodáno dle pož. PO 

11 – Střešní pláště – tvoří nosnou konstrukci střechy – dle pol. 4 

Pozn. 

(1) dle [2], Tabulka 2.3, krytí výztuže min. 10 mm 

(2) dle [2], Tabulka 2.3, krytí výztuže min. 25 mm 

(3) dle [2], Tabulka 6.3 

(4) stropní panely SPIROLL budou dodány dle požadované PO 

(5) dle technického listu NOVATOP, případně dle technického listu dodavatele požární ochrany prvku 

(6) dle technického listu NOVATOP, případně dle technického listu dodavatele požární ochrany prvku 

(7) dle technického listu NOVATOP, případně dle technického listu dodavatele požární ochrany prvku 

(8) dle [2], Tabulka 5.2.3.b, případně dle technického listu dodavatele požární ochrany prvku 

(9) dle [2], Tabulka 5.1.3, případně dle technického listu dodavatele požární ochrany prvku 

*) dle [6], čl. 8.7.1 – u objektů s 3 a více NP se požaduje PO nejméně 30 minut, kromě posledního NP 
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3.2 Požadavky na vybrané stavební výrobky a 

konstrukce  

Požární pásy není nutné navrhovat, protože se jedná o objekt s požární výškou 

menší než 12,0 m a objekt nesdílí žádné stěny s jiným objektem.  

Obvodový plášť tvoří stěnový systém z dřevěných desek NOVATOP se zateplením 

z dřevovláknitých desek se vzduchovou mezerou a dřevěným obkladem. 

Pro zateplení suterénní stěny je použit izolant z XPS. 

Požární uzávěry ze skladů a technických místností jsou bez samozavírače, jelikož se 

v těchto místnostech nepředpokládá výskyt osob trvalého charakteru. Ostatní dveře 

v místnostech s častým pohybem osob disponují samozavíračem. V objektu se 

nachází jedny dvoukřídlé požární dveře ve 3.NP, u kterých je požadavek 

na koordinátor postupného zavírání. 

Instalační šachty tvoří samostatné PÚ, opláštění šachty tvoří PDK. Instalace 

prostupující pláštěm jsou požárně utěsněny. Pro těsnění na hranici PÚ jsou použity 

systémové požární ucpávky vykazující PO shodnou s PO konstrukce, ve které se 

úprava nachází.  
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4 Únikové cesty 

4.1 Obsazení objektu osobami 

Tabulka 4 - Obsazení objektu osobami 

OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI 

 Údaje z projektové dokumentace Údaje z ČSN 73 0818 – tab. 1 

Pol. 
Specifikace  

prostoru 

 

[m2] 

Osob 

dle 

PD 

m2/

os. 

Osob 

dle 

[m2/os.] 

Souč 

Osob 

dle 

souč. 

Celk. 

2) P01.1/N03 – Společné 

prostory 
204,2 - - - - - - 

3.5a) z toho galerie 25,5 - 2 13 - - 13 

1.3 z toho recepce 2,7 1 - 1,5 - - 2 

1) P01.2 – Technická 

místnost TZB 
26,5 - - - - - - 

12.1 P01.3 – Sklad a údržba 

techniky 
26,7 - 10 3 - - 3 

1) P01.4 – Strojovna 

výtahu 
4,1 - - - - - - 

2) N01.7 – Garáž 28,3 - - - - - - 

2) N01.8 – Sklad pil 14,5 - - - - - - 

2) N01.9 – Sklad maziv 4,5 - - - - - - 

2) N01.10 – Místnosti 

zaměstnanců v 1.NP 
42,6 - - - - - - 

1.1.1 z toho kancelář 13,5 - 5 3 - - 3 

1) N01.11 – Zázemí EPS 2,5 - - - - - - 

1.1.2 N02.12 – Kanceláře 

v 2.NP 
128,3 - 8 17 - - 17 

2) N03.13 – Přednáškový 

sál v 3.NP se skladem 
71,5 - - - - - - 

3.1.1 z toho přednáškový sál 57,8 35 - - 1,1 39 39 

2) N03.14 – Sklad 

zastřešení terasy 
13,6 - - - - - - 

 Obsazení objektu celkem 77 

 1) Osoby v těchto prostorách jsou osoby trvale se v prostoru nezdržující 

2) Osoby v těchto prostorách jsou započteny v sousedních prostorách 



 ČÁST 2) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

   

14 

 

4.2 Počet a typ únikových cest 

Ze všech PÚ v objektu se uniká jedinou NÚC buď přímo na volné prostranství 

nebo přes jeden vedlejší požární úsek na volné prostranství (dále VP). 

Dle [6], čl. 9.8.1 jsou podmínky pro použití NÚC v tomto objektu splněny.  

Podmínky pro užití jediné NÚC jsou splněny dle [6], Tabulka 17: součinitel a všech PÚ 

je menší než 1,1 a unikajících osob je méně než 100 v případě nadzemních PÚ, 

a v případě podzemních PÚ je počet osob menší než 25.  

4.3 Nechráněné únikové cesty 

4.3.1 Mezní délky 

Mezní délky se posuzují dle [6], Tabulka 18, z důvodu bezpečného úniku osob 

do bezpečí.  

Nejdelší NÚC v objektu vede od vchodu do přednáškového sálu v 3.NP, přes prostor 

schodiště do haly v 1.NP, až na volné prostranství. Tato NÚC má délku 33,1 metrů. 

Tato NÚC (se součinitelem a = 0,9) nesplňuje požadavky na mezní délku (30 m). 

Protože je v objektu navržen systém EPS, mezní délky se zvětšují dle [6], čl. 9.10.3, 

když: a) požární úsek je vybaven trvalým požárně bezpečnostním zařízením, a to 

znásobením mezní délky hodnotou 1/c, nejvýše však hodnotou 1,5. 

Dotčený PÚ (P01.1/N03 – Společné prostory) disponuje plochou 185 m2, výškovou 

polohou PÚ do 22,5 m a PÚ prochází 4 podlažími. Hodnota součinitele c1 dle 

[6], Tabulka 2 je 0,75.  

Nová mezní délka je pak: 30 · (1/c) = 30 · (1/0,75) = 40 m. Tímto mezní délka NÚC 

vyhoví. 
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4.3.2 Mezní šířky 

Mezní šířky se posuzují dle [6], čl. 9.11. Výpočet se provádí dle rovnice (3), která 

určuje nejmenší možný počet únikových pruhů na únikové cestě.  

𝑢 =  
𝐸

𝐾
∙ 𝑠 (3) 

kde 

𝑎 [−] …  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

𝐸 [−] …  počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

𝑠 [−] …  součinitel, vyjadřující podmínky evakuace 

𝐾 [−] …  počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

𝑢 [−] …  počet požadovaných únikových pruhů 

Ú𝑃 [−] …  počet únikových pruhů 

 

Tabulka 5 - Ověření mezních šířek 

OVĚŘENÍ MEZNÍCH ŠÍŘEK  

Kritické místo a E s K u ÚP 
Pož. 

[mm] 

Skut. 

[mm] 
✓ 

1 – dveře (přednáškový 

sál 3.NP) 
0,94 39 1,0 60 0,65 1 550 1800 ANO 

2 – schodiště (dolů 

z 3.NP) 
0,90 39 1,0 55 0,71 1 550 1200 ANO 

3 – schodiště (dolů 

z 2.NP) 
0,90 56 1,0 55 1,02 1,5 825 1200 ANO 

4 – dveře (kanceláře 

2.NP) 
0,94 17 1,0 60 0,29 1 550 800 ANO 

5 – dveře (místnosti 

zaměstnanců 1.NP) 
0,96 3 1,0 60 0,05 1 550 800 ANO 

6 – dveře (zádveří 1.NP) 0,90 77 1,0 70 1,1 1,5 825 1800 ANO 

7 – dveře na VP 0,90 77 1,0 70 1,1 1,5 825 1800 ANO 

8 – schodiště (nahoru 

z 1.PP) 
0,90 3 1,0 45 0,07 1 550 1200 ANO 
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4.3.3 Doba evakuace a doba zakouření 

Doba evakuace a doba zakouření se stanovují z důvodu bezpečného úniku osob 

z prostoru zasaženého požárem. 

Doba zakouření te se stanovuje dle [6], čl. 9.1.2, výpočtem dle rovnice (4) a určuje 

dobu, kdy zplodiny a kouř zaplní dotčený prostor do výšky 2,5 metru nad podlahou. 

Vzhledem k tomu, že více než 10 % evakuovaných osob v objektu má k dispozici jen 

jednu únikovou cestu, doba zakouření se snižuje o 40 % (zohledněno v rovnici 

násobením 0,6). 

Doba evakuace tu se stanovuje dle [6] čl. 9.12.2, výpočet dle rovnice (5) a definuje 

časový limit,  během kterého jsou osoby evakuovány.   

𝑡𝑒 = 0,6 ∙ 1,25 ∙
√ℎ𝑠

𝑎
 (4) 

𝑡𝑢 =  
0,75 ∙ 𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸 ∙ 𝑠

𝐾𝑢 ∙ 𝑢
 (5) 

kde 

ℎ𝑠 [𝑚] …  světlá výška požárního úseku 

𝑎 [−] …  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

𝑡𝑒 [𝑚𝑖𝑛] …  doba zakouření 

𝑙𝑢 [𝑚] …  délka únikové cesty 

𝑣𝑢 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] …  rychlost pohybu osob v m za minutu 

𝐸 [−] …  počet evakuovaných osob 

𝑠 [−] …  součinitel podmínek evakuace 

𝐾𝑢 [−] …  jednotková kapacita únikového pruhu 

𝑢 [−] …  započitatelný počet únikových pruhů 

𝑡𝑢 [𝑚𝑖𝑛] …  doba evakuace 

 

Ve společných prostorech je výpočet doby evakuace na straně bezpečnosti, jelikož 

se i na rovných úsecích únikových cest (dále ÚC) počítá s parametry pro složitější 

únik po schodech. Všechny doby evakuace vyhoví.   

 

  



 ČÁST 2) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

   

17 

 

Tabulka 6 - Doba evakuace a doba zakouření 

POSOUZENÍ DOBY EVAKUACE A DOBY ZAKOUŘENÍ Podmínka tu < te 

PÚ hs a te lu vu E s Ku u tu ✓ 

Společné 

prostory – z 3.NP 
2,7 0,90 1,36 33,1 30 39 1 40 2 1,32 ANO 

Společné 

prostory – z 2.NP 
2,7 0,90 1,36 25,2 30 56 1 40 2 1,33 ANO 

Společné 

prostory – HALA 
2,7 0,9 1,36 8,2 30 77 1 40 2 1,17 ANO 

Společné 

prostory-GALERIE 
2,7 0,9 1,36 20,1 30 13 1 40 2 0,67 ANO 

Společné 

prostory – z 1.PP 
2,65 0,9 1,35 21,5 25 3 1 30 2 0,7 ANO 

Sklad a údržba 

techniky 
2,65 1,04 1,17 6,9 35 3 1 50 2 0,2 ANO 

Místnosti 

zaměstnanců 

v 1.NP 

2,7 0,96 1,28 14,9 35 3 1 50 1 0,4 ANO 

Kanceláře v 2.NP 2,7 0,94 1,31 12,8 35 17 1 50 1 0,7 ANO 

Přednáškový sál 

v 3.NP 
3,4 0,94 1,47 11,1 35 39 1 50 2 0,7 ANO 

 

4.4 Chráněné únikové cesty 

Chráněné únikové cesty se v objektu nenachází.  

4.5 Technické vybavení ÚC 

NÚC nejsou požárně větrány. Dveře ze všech místností v objektu se otevírají proti 

směru úniku, jelikož se vždy jedná o FUSM. Vchodové dveře, které ústí na VP 

a neprochází jimi více než 200 osob, se také otevírají proti směru úniku. Vchodové 

dveře, zajištěné proti vstupu nepovolaných osob, jsou opatřeny panikovými klikami.  

NÚC je vybavena nouzovým únikovým osvětlením s vlastní baterií pro případ 

výpadku elektřiny. Doba svícení nouzového únikového osvětlení je alespoň 

60 minut. Značení ÚC je navrženo jako podsvícené tabulky (v rámci nouzového 

osvětlení).  
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5 Odstupové vzdálenosti  

5.1 Odstupy z hlediska sálání tepla od obvodových 

stěn 

Skladba obvodového pláště: 

1) SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FARMACELL, tl. 10 mm 

2) DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, tl. 50 mm 

3) MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID, tl. 124 mm 

4) DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, tl. 120 mm 

5) DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, tl. 80 mm 

6) VZDUCHOVÁ ODVĚTRÁVANÁ MEZERA, tl. 30 mm 

7) DŘEVĚNÝ OBKLAD VODOROVNÝ, tl. 18 mm 

 

Dle podkladů výrobce dřevěných stěn jsou skladby konstrukcí použitých v objektu 

druhu DP3. Dle [6], čl. 8.4.4 c) se za zcela požárně otevřenou plochu obvodové stěny 

nebo její části považuje plocha konstrukcí obvodových stěn druhu DP3, pokud se 

neprokáže, že jejich další ochranou či úpravou vzniká při hoření nižší hustota 

tepelného toku než 60 kW/m2. U konstrukcí stěn v projektu není využito žádné další 

požární ochrany ke snížení tepelného toku. Odstupové vzdálenosti se takto 

stanovují od celé plochy obvodového pláště. V tomto případě požárně nebezpečný 

prostor (dále PNP) z hlediska sálání tepla od obvodového pláště zasahuje 

na sousední soukromé i veřejné pozemky. Řešením při zachování návrhu dle 

původní projektové dokumentace je jedině písemný souhlas vlastníků sousedních 

pozemků.  

 

Technickým řešením se záměrem snížit odstupové vzdálenosti, a tím zmenšit PNP, 

je návrh dodatečné požární ochrany obvodového pláště (např. sádrovláknité desky 

z vnější strany stěny), se kterou by konstrukce byla klasifikována jako druh 

konstrukce DP2. Zároveň je potřeba zmenšit tloušťku dřevěného obkladu 

obvodových stěn z původně navržených 18 mm na max. 14 mm. Splněním 

podmínky na konstrukci DP2 s požadovanou PO a hořlavým vnějším povrchem třídy 

reakce na oheň D s celkovým množstvím uvolněného tepla (dle rovnice (6)) 

do 150 MJ/m2 se plocha obvodové stěny zatřiďuje do požárně uzavřených ploch 

a PNP pak vzniká pouze od výplní otvorů ([6], čl. 8.4.5). 
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Výpočet množství uvolněného tepla od dřevěného obkladu: 

𝑄 = ∑(𝑀𝑖 ∙ 𝐻𝑖) =  ∑(𝑑𝑖 ∙ 𝜌𝑖 ∙ 𝐻𝑖) (6) 

kde 

𝑄 [𝑀𝐽] …  množství tepla uvolněné z 𝑚2 hořlavých materiálů vnějšího povrchu stěny 

𝑀𝑖 [𝑘𝑔] …  hmotnost 1 𝑚2 hořlavého materiálu  

𝐻𝑖 [𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] …  výhřevnost hořlavého materiálu 

𝑑𝑖  [𝑚] …  tloušťka hořlavého materiálu 

𝜌𝑖 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] …  objemová hmotnost hořlavého materiálu 

 

při tloušťce obkladu 18 mm: 

𝑄 = 0,018 ∙ 600 ∙ 17 = 183 𝑀𝐽 > 150 𝑀𝐽 

při tloušťce obkladu 14 mm: 

𝑄 = 0,014 ∙ 600 ∙ 17 = 143 𝑀𝐽 < 150 𝑀𝐽 

 

V PBŘ se dále počítá s výše zmíněnou úpravou konstrukce obvodových stěn 

a odstupové vzdálenosti se počítají pouze pro otvorové výplně. 
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Tabulka 7 – Odstupové vzdálenosti 

VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

PÚ, 

orientace 

stěny 

Rozměry POP [m] Spo 

[m2] 

Rozměry stěny 

[m] 
Sp 

[m2] 

po  

[%] 

pv´ 

[kg/m2

] 

Odstup: 

d – d‘ – ds‘ 

[m] ks bPOP hPOP l hu  

P01.1/ 

N03 

J–1.2.NP 

1 2,70 4,25 
19,4 7 4,25 29,8 65 9,89 3,95-1,97 

1 2,70 2,93 

1 2,0 2,4 4,8 2,0 2,4 4,8 100 9,89 2,2-1,8-0,9 

P01.1./ 

N03 

V–1.NP 

2 1,0 0,6 1,2 3,0 0,6 1,8 67 9,89 0,8-0,8-0,4 

1 2,0 2,6 5,2 2,0 2,6 5,2 100 9,89 2,3-1,9-0,9 

N01.10, V 1 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 100 19,71 0,9-0,7-0,4 

N01.10, S 
4 1,0 0,6 2,4 7,65 0,6 4,59 52 19,71 0,75-0,38 

1 0,9 2,4 2,16 0,9 2,4 2,16 100 19,71 1,6-1,5-0,7 

N01.7, V 
1 0,9 2,4 2,16 0,9 2,4 2,16 100 18 1,6-1,4-0,7 

1 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 100 18 0,9-0,6-0,3 

N01.7, Z 1 5,0 2,5 12,5 5,0 2,5 12,5 100 18 3,9-2,7-1,3 

N01.8, Z 1 0,9 2,4 2,16 0,9 2,4 2,16 100 47,2 1,9-1,8-0,9 

N01.9, Z 1 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 100 39,18 1,0-0,8-0,4 

P01.1/ 

N03 

V–2.NP 

1 2,0 2,6 5,2 2,0 2,6 5,2 100 9,89 2,3-1,9-0,9 

1 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 100 9,89 0,8-0,6-0,3 

N02.12, V 2 2,0 1,5 6,0 4,5 1,5 6,75 89 57,36 3,25-1,62 

N02.12, Z 4 2,0 1,5 3,0 10,6 1,5 15,9 67 57,36 3,35-1,67 

P01.1/ 

N03 

V–3.NP 

1 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 100 9,89 0,8-0,6-0,3 

P01.1/ 

N03 

Z–3.NP 

1 2,2 2 4,4 2,2 2,0 4,4 100 9,89 2,1-1,6-0,8 

N03.13, V 2 2,0 1,5 6 4,5 1,5 6,75 89 36,53 2,90-1,45 

N03.14, J 1 1,9 2,5 4,75 1,9 2,5 4,75 100 31,13 2,7-2,4-1,2 

světlíky 

N03.13 6 0,8 0,8 0,64 0,8 0,8 0,64 100 36,53 0,8-0,7-0,4 

P01.1/ 

N03 
4 0,8 0,8 0,64 0,8 0,8 0,64 100 9,89 0,6-0,5-0,3 
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5.2 Odstupy z hlediska sálání tepla pro střešní plášť 

Střešní plášť s plechovou falcovanou krytinou (třída reakce na oheň A1) se považuje 

z horní strany za nešířící požár (BROOF t3). Z dolní strany se u střešního pláště 

posuzuje požární odolnost a druh konstrukce (viz kapitola 3). Protože střešní plášť 

vykazuje požadovanou požární odolnost, nevyžaduje odstupové vzdálenosti.  

V PNP od střešních světlíků se nachází pouze střešní plášť, který nešíří požár 

po svém povrchu, jak je zmíněno v předešlém odstavci.   

5.3 Odpadávání hořících částí stavebních konstrukcí 

Protože obvodový plášť objektu tvoří dřevěný obklad, hrozí nebezpečí padání 

hořlavých částí a stanovuje se torzní stín budovy. Odstupová vzdálenost je dána 

vztahem (rovnice (7)), který předpokládá odpadávání hořlavých částí pod úhlem 

20° od svislé roviny. 

𝑑 = 0,36 ∙ ℎ′ (7) 

kde 

𝑑 [𝑚] …  odstupová vzdálenost 

ℎ′ [𝑚] …  výšková poloha konstrukce 

 

Při výšce h‘ = 12,8 m z východní strany objektu 

𝑑 = 0,36 ∙ 12,8 = 4,6 𝑚 

Při výšce h‘ = 9,5 m ze západní strany objektu 

𝑑 = 0,36 ∙ 9,5 = 3,42 𝑚 

Při výšce h‘ = 9,15 m ze západní strany objektu 

𝑑 = 0,36 ∙ 9,15 = 3,3 𝑚 

Při výšce h‘ = 3,8 m z východní strany objektu 

𝑑 = 0,36 ∙ 3,8 = 1,4 𝑚 

 

Odpadávání hořících částí od střechy se neuvažuje, jelikož je sklon střechy menší 

než 45°. 

5.4 Odstupy od přístřešku 

Přístřešek se dle [7], Příloha I.3.1 nepovažuje za garáž, jelikož stěnové konstrukce 

jsou na nejvýše polovině jeho obvodu. Přístřešek je druhu DP3 a jeho konstrukce 

nemusí vykazovat požární odolnost, je však potřeba určit odstupové vzdálenosti 

a PNP. Pro výpočet platí intenzita odpovídající τe = 15+15 = 30 minut s reálnou 

délkou přístřešku a výškou požárně otevřené plochy 1,5 m. 
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Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny výpočtem dle [7], čl. 11.4.5 a 11.4.10. Hustota 

tepelného toku v tomto případě vychází 87 kWm-2. PNP od přístřešku nejsou 

rozhodující, jelikož na severní i východní straně přístřešku vychází PNP menší, než je 

PNP stanoven torzním stínem objektu.  

5.5 Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru 

PNP vyhovuje, jelikož nezasahuje na žádný cizí soukromý pozemek a jeho stavby. 

PNP zasahuje pouze na jižní straně na veřejný pozemek, konkrétně na veřejnou 

komunikaci.  

6 Zařízení pro protipožární zásah 

6.1 Přístupové komunikace, nástupní plochy 

Všechny požadavky dle [6], čl. 12 jsou splněny. Jako přístupová komunikace slouží 

veřejná komunikace z jižní strany objektu, která splňuje požadavek na minimální 

šířku 3 m. Přístupovou komunikací se požární vozidlo dostane do vzdálenosti menší 

než 20 m ke vchodu do budovy, odkud se očekává požární zásah. Nástupní plochy 

není nutné zřizovat, jelikož požární výška objektu je nižší než 12 m.  

6.2 Zásahové cesty 

Vnitřní zásahové cesty nejsou v objektu navrženy. Protipožární zásah lze vést 

z vnější strany objektu, protože budova má v obvodových stěnách otvory vhodné 

pro protipožární zásah a půdorys objektu umožňuje jednoduchý zásah ve všech PÚ. 

Objekt zároveň není vyšší než 22,5 m a nevyskytují se v něm PÚ s plochou větší 

než 200 m2, které mají součinitel a rovný 1,2 a více.  

Vnější zásahová cesta je zřízena v podobě dvou požárních žebříků, jeden 

na jihozápadní straně objektu a jeden na severovýchodní straně. 

Tímto jsou požadavky dle [6], čl. 12 splněny. 

6.3 Technická zařízení pro protipožární zásah 

6.3.1 Zásobování vodou – vnější odběrní místa 

V blízkosti objektu se nachází vodní tok, který bude sloužit jako vnější odběrní místo. 

Dle [11], Tabulka 1 řešený objekt odpovídá položce 2: nevýrobní objekt o ploše 

od 120 do 1000 m2. Požadavek na vzdálenost objektu od odběrního místa je 600 m, 

což je projektem splněno, jelikož je vodní tok od objektu vzdálen přibližně 40 metrů. 

Dle [11], čl. 5.9 a) musí být zajištěn (po dobu celého roku) nejmenší odběr vody 

12 l/s. 
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6.3.2 Zásobování vodou – vnitřní odběrní místa  

V PÚ, kde se vyskytuje požární riziko, se musí pro prvotní požární zásah zajistit 

zásobování požární vodou. Dle [11], čl. 4.4 b) je možné upustit od zřízení vnitřních 

odběrních míst u všech PÚ v objektu, jelikož součin půdorysné plochy a požárního 

zatížení v každém PÚ nepřesahuje hodnotu 9000.  

Výpočet požárního zatížení: 

𝑝 =  𝑝𝑠 + 𝑝𝑛 (8) 

kde 

𝑆 [𝑚2] …  plocha požárního úseku 

𝑝𝑠 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] … stálé požární zatížení 

𝑝𝑛 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] …  nahodilé požární zatížení 

𝑝 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] …  požární zatížení  

 

Tabulka 8 - Vnitřní odběrní místa 

OVĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH ODBĚRNÍCH MÍST 

PÚ S  ps  pn p S*p [kg] <9000 kg 

P01.1/N03 204,2 5 9,56 14,56 2974 ANO 

P01.2 26,5 5 35 10 1068 ANO 

P01.3 26,7 5 55 60 1602 ANO 

P01.4 4,1 5 15 20 82 ANO 

N01.7 28,3 5 30 35 991 ANO 

N01.8 14,5 5 55 60 870 ANO 

N01.9 4,5 5 55 60 270 ANO 

N01.10 42,6 5 16,26 21,26 906 ANO 

N01.11 2,5 5 25 30 75 ANO 

N02.12 128,3 10 49,11 59,11 7584 ANO 

N03.13 71,5 10 30,54 40,54 2899 ANO 

N03.14 13,6 5 55 60 816 ANO 
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6.3.3 Přenosné hasicí přístroje 

Část výpočtu pro návrh počtu hasicích přístrojů v PÚ je prováděn dle [6], čl. 12.8 

(rovnice (9)) a část dle [3], Příloha č. 4 (rovnice (10) a (11)).  

𝑛𝑟 = 0,15 ∙ (𝑆 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐3)0,5  ≥ 1,0 (9) 

𝑛𝐻𝐽 = 6 ∙ 𝑛𝑟 (10) 

𝑛𝑃𝐻𝑃 =
𝑛𝐻𝐽

𝐻𝐽1
 (11) 

kde 

𝑆 [𝑚2] …  plocha požárního úseku 

𝑎 [−] … součinitel rychlosti odhořívání 

𝑐3 [−] …  součinitel zahrnující vliv samočinného stabilního hasicího zařízení 

𝑛𝑟 [−] …  počet přenosných hasicích přístrojů určený dle normy ČSN 73 0802 

𝑛𝐻𝐽 [−] … počet hasicích jednotek hasicích přístrojů dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

𝐻𝐽1 [−] …  hasicí jednotka 

𝑛𝑃𝐻𝑃 [−] …  počet přenosných hasicích přístrojů  

 

Návrh počtu i rozmístění přenosných hasicích přístrojů (dále PHP) je přizpůsobeno 

dispozici každého PÚ. V PÚ P01.1/N03 – Společné prostory, který prochází 

přes všechna podlaží, jsou navrženy tři PHP tak, že v každém nadzemním podlaží je 

umístěn jeden PHP. V PÚ N02.12 – Kanceláře v 2.NP jsou kvůli větší rozloze PÚ 

navrženy dva PHP, jeden v kancelářích a jeden v archivu. V ostatních PÚ jsou PHP 

navrženy po jednom kusu. 
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Tabulka 9 - Přenosné hasicí přístroje 

NÁVRH PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 

PÚ S a c3 nr nHJ HJ1 nPHP Návrh 

P01.1/N03 204,2 0,90 1 3 18 6+6+6 3x21A 3xPHP práškový 21A  

P01.2 26,5 0,90 1 1 6 6 1x21A 1xPHP práškový 21A  

P01.3 26,7 1,04 1 1 6 6 1x113B 1xPHP práškový 113B  

P01.4 1xPHP CO2 55B, dle [3], Příloha 4 

N01.7 1xPHP práškový 183B, dle [3], Příloha 4 

N01.8 14,5 1,04  1 1 6 6 1x21A 1xPHP práškový 21A  

N01.9 4,5 1,04  1 1 6 6 1x113B 1xPHP práškový 113B  

N01.10 42,6 0,96  1 1 6 6 1x21A 1xPHP práškový 21A  

N01.11 2,5 0,82  1 1 6 6 1x21A 1xPHP práškový 21A  

N02.12 128,3 0,94  1 2 12 6+6 2x21A 2xPHP práškový 21A  

N03.13 71,5 0,94  1 2 12 12 1x43A 1xPHP práškový 43A  

N03.14 13,6 1,04  1 1 6 6 1x21A 1xPHP práškový 21A  

Přenosné hasicí přístroje budou umístěny na stěnách na viditelných místech dle výkresové 

dokumentace, s rukojetí 1,4 m nad podlahou.  

6.3.4 Autonomní detekce a signalizace požáru  

Autonomní detekce a signalizace požáru není vyžadována – nenavrhuje se.  

6.4 Kabelové rozvody a dodávka elektrické energie  

V objektu je navržena EPS (návrh viz svazek 3). EPS musí mít zajištěnou dodávku 

elektrické energie alespoň ze 2 na sobě nezávislých zdrojů. Primárním zdrojem EPS 

je rozvodná veřejná elektrická síť. Náhradní zdroj přerušení dodávky energie je 

ze záložních akumulátorů v rámci ústředny EPS. Pro napájení jsou používány 

kabelové trasy s funkční integritou. 
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7 Požární bezpečnost garáží 

Prostor garáže tvoří samostatný požární úsek. Požární bezpečnost garáží je 

posuzována dle normy ČSN 73 0804 [7], Příloha I.  

7.1 Zatřídění garáže  

Garáže se dají zatřídit dle níže zmíněných kritérií, které mají vliv na další posouzení 

požární bezpečnosti a požadavky.  

Tabulka 10 - Zatřídění garáže 

ZATŘÍDĚNÍ GARÁŽE 

dle typu vozidla: 
skupina 1 – osobní a dodávkové automobily, 

jednostopá vozidla 

dle seskupení stání: jednotlivé garáž – s nejvýše třemi stáními 

dle druhu paliva: s kapalnými palivy 

dle umístění: vestavěné garáže 

dle konstrukčního systému objektu: hořlavý 

7.2 Požární riziko  

Požární riziko garáží je možné stavit dle [6] nebo dle [7], kde v případě stanovení dle 

[7] se určuje ekvivalentní doba trvání požáru. V tomto PBŘ je požární riziko 

požárního úseku garáží stanoveno dle [6], Příloha B, Tabulka B.1 viz kapitola 2. 

 

7.3 Ekonomické riziko 

Ekonomické riziko je stanoveno dle [7], čl. 7. Určují se index pravděpodobnosti 

vzniku a rozšíření požáru (rovnice (12)) a index pravděpodobnosti rozsahu škod 

způsobených požárem (rovnice (13)) a dále se porovnávají s mezními hodnotami 

(rovnice (14) a (15)). 
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Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru: 

𝑃1 =  𝑝1 ∙ 𝑐 (12) 

kde 

𝑃1 [−] …  index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  

𝑝1 [−] …  pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru, uvažována je hodnota 1,0 dle [7], 
Tabulka E.1, položka 8.3 – Garáže – skupiny 1 

𝑐 [−] …  součinitel vlivu požárně bezpečnostních zařízení, uvažována je hodnota 1,0 dle [7], 
čl. 7.2.1, jelikož není použito požárně bezpečnostní zařízení, které hodnotu c snižuje 

𝑃1 =  1,0 ∙ 1,0 = 1,0 

 

 

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem: 

𝑃2 =  𝑝2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 ∙ 𝑘7  (13) 

kde 

𝑃2 [−] …  index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem 

𝑝2 [−] … pravděpodobnost rozsahu škod, uvažována je hodnota 0,09 dle [7], Tabulka E.1, 
položka 8.3 – Garáže – skupiny 1 

𝑆 [𝑚2] …  plocha PÚ, uvažováno je s hodnotou 28,3 m2 z výkresové dokumentace  

𝑘5 [−] … součinitel vlivu počtu podlaží objektu, uvažována je hodnota 1,73 pro 3 nadzemní 
podlaží dle [7], Tabulka 6 

𝑘6 [−] … součinitel vlivu hořlavosti konstrukčního systému, uvažována je hodnota 2,0 dle 
[7], čl. 7.3.2, jelikož se jedná o hořlavý konstrukční systém s konstrukcemi DP3 

𝑘7 [−] … součinitel vlivu následných škod, uvažována je hodnota 1,3 dle [7], čl. 7.4.2 

𝑃2 =  0,09 ∙ 28,3 ∙ 1,73 ∙ 2,0 ∙ 1,3 = 11,46 
 

 

 

Porovnání P1 s mezními hodnotami: 

0,11 ≤  𝑃1 ≤  
5 ∙ 104

𝑃2
1,5  (14) 

kde 

𝑃1 [−] …  index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru, uvažována je hodnota 1,0 
z předešlého výpočtu  

𝑃2 [−] …  index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem, uvažována je 
hodnota 11,46 z předešlého výpočtu 

0,11 ≤  1,0 ≤ 1289  
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Porovnání P2 s mezními hodnotami: 

𝑃2 ≤  (
5 ∙ 104

𝑃1 − 0,1
)

2
3

 
(15) 

kde 

𝑃1 [−] …  index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru, uvažována je hodnota 1,0 
z předešlého výpočtu  

𝑃2 [−] …  index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem, uvažována je 
hodnota 11,46 z předešlého výpočtu 

11,46 ≤  1455 
 

 

 

Mezní půdorysná plocha PÚ: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑃2,𝑚𝑒𝑧𝑛í

𝑝2 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 ∙ 𝑘7
 (16) 

kde 

𝑆𝑚𝑎𝑥 [𝑚2] …  maximální možná plocha požárního úseku 

𝑝2 [−] … pravděpodobnost rozsahu škod, uvažována je hodnota 0,09 dle [7], Tabulka E.1, 
položka 8.3 – Garáže – skupiny 1 

𝑘5 [−] … součinitel vlivu počtu podlaží objektu, uvažována je hodnota 1,73 pro 3 nadzemní 
podlaží dle [7], Tabulka 6 

𝑘6 [−] … součinitel vlivu hořlavosti konstrukčního systému, uvažována je hodnota 2,0 dle 
[7], čl. 7.3.2, jelikož se jedná o hořlavý konstrukční systém s konstrukcemi DP3 

𝑘7 [−] … součinitel vlivu následných škod, uvažována je hodnota 1,3 dle [7], čl. 7.4.2 

𝑃2,𝑚𝑒𝑧𝑛í [−] …  mezní hodnota indexu pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem, 
uvažována je hodnota 1455 z předešlého výpočtu 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
1455

0,09 ∙ 1,73 ∙ 2,0 ∙ 1,3
= 3597 𝑚2 > 28,3 𝑚2 … 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

7.4 Ostatní požadavky  

Všechny ostatní požadavky na požární bezpečnost vyplývají z předešlých kapitol 

PBŘ.  
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Zkratky používané v textu 

EPS = elektrická požární signalizace 

NÚC = nechráněná úniková cesta 

ZDP = zařízení dálkového přenosu 

OPPO = obslužné pole požární ochrany 

KTPO = klíčový trezor požární ochrany 
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1 Úvod 

Návrh systému elektrické požární signalizace (dále EPS) pro objekt územní správy 

Krkonošského národního parku je zhotoven na základě poznatků z první části 

bakalářské práce rešerše. Návrh EPS navazuje na požárně bezpečnostní řešení 

objektu (dále PBŘ), které je řešeno v druhé části bakalářské práce.  

2 Informace o objektu 

Dotčený objekt je administrativní budova s přidruženými prostory (galerie, 

přednáškový sál, sklady techniky, zázemí pro pracovníky v terénu). Jedná se 

o dřevostavbu ze stavebního systému NOVATOP a disponuje třemi nadzemními 

podlažími a jedním podzemním podlažím, které je tvořeno železobetonovými 

konstrukcemi. 

2.1 Funkční a dispoziční řešení objektu 

V prvním podzemním podlaží se nachází místnost s tepelným čerpadlem  

voda-voda a s dalšími systémy, strojovna výtahu a místnost pro sklad a údržbu 

techniky. 

V prvním nadzemním podlaží se ve veřejné části objektu nachází rozlehlá hala 

s recepcí, a dále sklad recepce, zázemí recepce, zázemí pro systém EPS, zádveří 

u hlavního vchodu a hygienické zázemí. V části pro zaměstnance se nachází 

chodba, šatny, denní místnost s hygienickým zázemím, sklad pil, sklad maziv 

a garáž.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází galerie, do které se vstupuje po schodišti 

z otevřené haly v 1.NP. V zaměstnanecké části se nachází kancelářské prostory 

a hygienické zázemí.  

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází přednáškový sál, sklad sálu, sklad 

zastřešení terasy, kuchyňka a hygienické zázemí.  

Dvě svislé komunikační linky, které prochází všemi podlažími, tvoří výtah a dřevěné 

schodiště.  

2.2 Požadavky PBŘ 

Návrh systému EPS je vyžadován v požárním úseku P01.1/N03 – Společné prostory 

z důvodu nedostatečné délky nechráněné únikové cesty. Mezní délka NÚC je 

zvětšena na vyhovující hodnotu díky návrhu systému EPS dle ČSN 73 0802, čl. 9.10.3.  

Systém EPS včasně detekuje a signalizuje požár ve střeženém objektu. Tím snižuje 

účinek a dobu působení požáru a zajišťuje bezpečnou evakuaci osob v objektu. 
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Tabulka 1: Rozdělení objektu do požárních úseků 

POŽÁRNÍ ÚSEKY 

PODLAŽÍ OZNAČENÍ POPIS PLOCHA [m2] 

1.PP – 3.NP P01.1/N03 Společné prostory 204,2 

1.PP 

P01.2 Technická místnost TZB 26,5 

P01.3 Sklad a údržba techniky 26,7 

P01.4 Strojovna výtahu 4,1 

1.NP – 3.NP  

Š-N01.5/N03 Instalační šachta - 

Š-N01.6/N03 Instalační šachta - 

1.NP 

N01.7 Garáž 28,3 

N01.8 Sklad pil 14,5 

N01.9 Sklad maziv 4,5 

N01.10 Místnosti zaměstnanců v 1.NP 42,6 

N01.11 Zázemí EPS 2,5 

2.NP N02.12 Kanceláře v 2.NP 128,3 

3.NP 

N03.13 Přednáškový sál v 3.NP 71,5 

N03.14 Sklad zastřešení terasy 13,6 

 

3 Technické řešení systému EPS 

Je navržen systém EPS s individuální adresací, kde každý prvek EPS má vlastní 

adresu. Z ústředny vedou 4 kruhové hlásicí linky, přičemž každá linka náleží 

jednomu podlaží. Rozsahem ochrany se jedná o úplnou ochranu, EPS je navržena 

v celém objektu.  

Systém EPS je tvořen produkty od české společnosti LITES Liberec s.r.o. Označení 

prvků v systému je dle vzoru XX.YY.ZZ, kde XX je číslo ústředny, YY je číslo linky a ZZ 

je číslo komponentu.  

Nastavení a kontrolu hlásičů zajišťuje adresovací přípravek MHY 535.  
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3.1 Signalizace poplachu 

V objektu není navržena trvalá obsluha. Během pracovní doby se ale na recepci 

vyskytují minimálně dva zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni k obsluze EPS 

a mohou ověřit signalizování poplachu. Proto je v objektu navržena dvoustupňová 

signalizace poplachu.  

Režim DEN funguje v době od 7:00 do 16:00, tedy během pracovní doby. 

Během tohoto režimu ústředna signalizuje nejprve úsekový poplach pro obsluhu 

ústředny na recepci. Obsluha má následně 60 vteřin (čas T1) na to, aby potvrdila 

příjem úsekového poplachu. Pokud obsluha nepotvrdí příjem, automaticky dojde 

k signalizaci všeobecného poplachu s přenosem informací pomocí ZDP. V případě 

potvrzení příjmu úsekového poplachu se automaticky spustí odpočet 6 minut (čas 

T2), během kterých má obsluha zjistit stav na místě signalizovaného požáru 

a následně provést předepsaný úkon na ústředně. Pokud obsluha neprovede 

požadovaný úkon na ústředně do 6 minut, je signalizován všeobecný poplach 

s přenosem informací pomocí ZDP. V případě provedení určeného úkonu 

na ústředně se čas T2 zastaví. 

Režim NOC funguje od 16:00 do 7:00. Tento režim funguje v mimopracovní době 

a při detekci požáru je automaticky vyhlášen všeobecný poplach a informace 

o požáru se přenáší prostřednictvím ZDP.  

4 Ústředna EPS 

V objektu je navržena jedna ústředna umístěná v místnosti pro zázemí EPS v 1.NP 

v blízkosti recepce. Jedná se o modulární analogovou adresovatelnou ústřednu 

MHU 116. Ústředna obsahuje dva sloty pro systémovou desku a pro desku zdroje, 

které jsou nezbytné. Dále disponuje šesti sloty pro volitelné desky. Dva z těchto 

slotů obsadí linkové desky, které dohromady poskytnou požadované čtyři kruhové 

linky. Každá kruhová linka může pojmout až 128 hlásičů. Další slot bude obsazen 

deskou pro připojení tabla obsluhy. Do zbylých slotů budou umístěny desky 

pro periferie (OPPO, ZDP a KTPO).  

 

Obrázek 1: Ústředna EPS MHU 116, [6] 
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5 Hlásiče EPS 

5.1 Bodové teplotní 

Hlásič teplot MHG 362 je navržen v: 

• 1.PP – strojovna výtahu, místnost pro sklad a údržbu techniky, 

• 1.NP – sklad pil, sklad maziv, 

• 2.NP – kuchyňka, 

• 3.NP – kuchyňka, 

kde se v případě požáru předpokládá rychlý rozvoj teploty. Teplotní hlásič je 

necitlivý na projevy kouře, a proto je vhodný do prostor, kde může dojít ke vzniku 

kouře i bez požáru.  

V celém 1.PP je světlá výška místnosti 2,65 metru, stropy jsou ploché a plocha každé 

místnosti je menší než 30 m2. Ve skladu pil a skladu maziv v 1.NP je světlá výška 

místností 2,7 metru, stropy jsou ploché a plocha obou místností je do 30 m2.  

Dle [1], Tabulka 1 je v tomto případě maximální plocha střežená jedním teplotním 

hlásičem 30 m2 s maximální vodorovnou vzdáleností mezi libovolným místem 

na stropě a hlásičem 4,4 metru. Na základě toho je v kuchyňkách, skladu pil, skladu 

maziv, strojovně výtahu a v místnosti pro sklad a údržbu techniky umístěn vždy 

jeden teplotní hlásič MHG 362 nad středem místnosti. Vzdálenost skladovaného 

zboží musí být ve vzdálenosti od hlásiče nejméně 0,5 metru. 

 

Tabulka 2: Místnosti s teplotními hlásiči 

Místnost 

Plocha  
Výška 

(max.)  

Sklon 

stropu 

Střežená 

plocha 1 

hlásičem  

Vodorovná 

vzdálenost od 

hlásiče 

Počet 

hlásičů 

[m2] [m] [°] [m2] [m] ks 

max. reálná 

0.4 Strojovna výtahu 4,1 2,65 0 30 4,4 1,67 1 

0.3 
Sklad a údržba 

techniky 
26,7 2,65 0 30 4,4 3,65 1 

1.14 Sklad pil 14,5 2,7 0 30 4,4 2,94 1 

1.15 Sklad maziv 4,5 2,7 0 30 4,4 1,54 1 

2.3 Kuchyňka 3,9 2,7 0 30 4,4 1,47 1 

3.5 Kuchyňka 3,6 2,7 0 30 4,4 1,39 1 
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5.2 Bodové opticko-kouřové 

Opticko-kouřový hlásič MHG 262i je navržen v: 

• 1.PP - 3.NP – schodišťový prostor a chodby, 

• 1.NP – zádveří, chodba před toaletami, denní místnost, umývárna, šatny, 

chodba, zázemí EPS, sklad recepce, zázemí recepce, prostor pod galerií 

• 2.NP – archiv, sklad, trezor, místnost pro tisk, halová kancelář, jednotlivé 

kanceláře, předsíně u toalet,  

• 3.NP – sklad pro přednáškový sál a sklad zastřešení terasy, předsíně u toalet, 

kde se v případě požáru předpokládá rozvoj kouře.  

Všechny výše zmíněné místnosti, kromě otevřeného schodišťového prostoru 

s chodbami, mají plochu menší než 80 m2. Sklony stropů a světlé výšky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách u každé místnosti.  

Dle [1], Tabulka 1 je v těchto případech maximální plocha střežená jedním opticko-

kouřovým hlásičem 80 m2 s maximální vodorovnou vzdáleností mezi libovolným 

místem na stropě a hlásičem 6,7 metru (u stropů se sklonem od 0° do 15°) nebo 

7,2 metru (u stropů se sklonem od 15° do 30°). Na základě tohoto je v 1.NP v denní 

místnosti (1.10), umývárně (1.11), šatnách (1.13), zázemí EPS (1.17), skladu recepce 

(1.16), zázemí recepce (1.7) a prostoru pod galerií (1.2), v 2.NP v předsíni 

před toaletami (2.12), archivu (2.5), skladu (2.6), místnosti pro tisk (2.4),  trezoru (2.7) 

a v jednotlivých kancelářích (2.8, 2.9) a dále ve 3.NP ve skladu pro přednáškový sál 

(3.7), skladu zastřešení terasy (3.8) a v předsíních před toaletami (3.3, 3.4) umístěn 

vždy jeden opticko-kouřový hlásič MHG 262i nad středem místnosti. 

V případě stropu se sklonem 15° a více v galerii (2.13), zádveří (1.1) a chodbě 

před toaletami v 1.NP (1.3) se hlásič umisťuje 20 až 30 centimetrů pod nejvyšším 

bodem místnosti a 0,5 metru od vrcholu do střeženého prostoru dle obrázku 1:  

 

Obrázek 2: Umístění hlásiče u šikmého stropu, [1] 

V galerii (2.13) je v kombinaci s bodovým opticko-kouřovým hlásičem navržen také 

lineární opticko-kouřový hlásič. Bodový hlásič je navržen pro detekci takového 

požáru, který by mohl vzniknout přímo pod nejvyšším bodem místnosti a lineární 

opticko-kouřový hlásič by ho nemusel zachytil kvůli danému sklonu stropu.  
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Tabulka 3: Místnosti s opticko-kouřovými hlásiči 

Místnost 

Plocha  
Výška 

(max.)  

Sklon 

stropu 

Střežená 

plocha 1 

hlásičem  

Vodorovná 

vzdálenost 

od hlásiče 

Počet 

hlásičů 

[m2] [m] [°] [m2] [m] ks 

max. reálná 

1.10 Denní místnost 13,3 2,7 0 80 6,7 3,35 1 

1.11 Umývárna 5,44 2,7 0 80 6,7 1,93 1 

1.13 Šatny 7,7 2,7 0 80 6,7 2,0 1 

1.17 Zázemí EPS 2,5 2,7 0 80 6,7 1,12 1 

1.6 Sklad recepce 2,6 2,7 0 80 6,7 1,12 1 

1.7 Zázemí recepce 2,7 2,7 0 80 6,7 1,16 1 

1.2 Pod galerií 21,9 2,7 0 80 6,7 4,6 1 

1.1 Zádveří 4,8 4,2 17 80 7,2 2,04 1 

1.3 Chodba u toalet 6,0 3,5 17 80 7,2 2,67 1 

2.2 Halová kancelář 77,5 2,7 0 80 6,7 4,5 2 

2.4 Tisk/kopie 4,5 2,7 0 80 6,7 1,89 1 

2.5 Archiv 10,1 2,7 0 80 6,7 2,3 1 

2.6 Sklad 3,6 2,7 0 80 6,7 1,35 1 

2.7 Trezor 3,5 2,7 0 80 6,7 1,32 1 

2.8 Kancelář ředitele 13,7 2,7 0 80 6,7 2,74 1 

2.9 Kancelář zástupců 11,5 2,7 0 80 6,7 2,57 1 

2.12 Předsíňka WC 2,0 2,7 0 80 6,7 1,21 1 

2.13 Galerie 25,5 4,3 17 80 7,2 6,18 1 

3.3 WC ženy 6,0 2,7 0 80 6,7 1,34 1 

3.4 WC muži 6,5 2,7 0 80 6,7 1,23 1 

3.7 Sklad sálu 13,7 3,3 12 80 6,7 2,85 1 

3.8 Sklad terasy 13,6 3,3 12 80 6,7 2,85 1 
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V halové kanceláři ve 2.NP (2.2) se hlásiče umisťují pod stropy s nosníky, které je 

třeba brát v úvahu. Stropní pole tvořené nosníky je menší než maximální střežená 

plocha hlásičem a rozmístění hlásičů se určuje dle [1], Tabulka 3. Nosníky tvoří 

na stropě 3 nepravidelná pole, která mají plochy 38,2 m2, 28,5 m2 a 8,7 m2. Umístěním 

minimálně jednoho hlásiče do dvou větších polí jsou požadavky dle [1], Tabulka 3, 

splněny.  

V případě schodiště se umisťují hlásiče tak, že jeden je na stropě nejvyššího podlaží 

a v každém dalším podlaží je vždy umístěn jeden hlásič nad nástupem 

na schodišťové rameno (viz výkresová část).  

Na chodbách jsou hlásiče umístěny vždy v křížení a vyústění. Chodby v objektu 

nejsou širší než 3 metry a maximální vzdálenosti mezi hlásiči jsou navrženy dle 

obrázku 2: 

 

Obrázek 3: Umístění hlásičů kouře v chodbách, [1] 

Tabulka 4: Chodby s opticko-kouřovými hlásiči 

Místnost 

Plocha  
Výška 

(max.)  

Sklon 

stropu 

Střežená 

plocha 1 

hlásičem  

Vodorovná 

vzdálenost od 

hlásiče 

Počet 

hlásičů 

[m2] [m] [°] [m2] [m] ks 

max. reálná 

0.1 Chodba v 1.PP 9,42 2,65 0 80 6,7 5,96 1 

1.8 Chodba v 1.NP 6,0 2,7 0 80 6,7 2,97 1 

1.9 

Chodba v 1.NP 

v části pro 

zaměstnance 

9,5 2,7 0 80 6,7 4,76 1 

2.1 Chodba v 2.NP 16,26 2,7 0 80 6,7 4,47 2 

3.1 Chodba v 3.NP 27,0 5,0 12 80 6,7 3,16 2 
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5.3 Bodové multisenzorové 

Multisenzorový hlásič teploty a kouře MHG 862i je navržen v: 

• 1.PP – místnost TZB, 

• 1. NP – garáž,  

kde se v případě požáru předpokládá vývoj kouře, ale i rychlý nárůst teploty. 

Multisenzorový hlásič navíc snímáním dvou parametrů požáru předchází planým 

poplachům. 

V místnosti TZB se nachází tepelné čerpadlo voda-voda, akumulační nádrž, rozvody 

vody z retenční nádrže s čerpadlem, rozvody otopné vody, vodovodního 

a kanalizačního potrubí. Vzduchotechnická zařízení v původním projektu nejsou 

zmíněna, stejně tak rozvody elektřiny.  

Dle [1], Tabulka 1 (uvažovány jsou hodnoty pro teplotní hlásič), je v tomto případě 

maximální plocha střežená jedním hlásičem 30 m2 s maximální vodorovnou 

vzdáleností mezi libovolným místem na stropě a hlásičem 4,4 metru. Na základě 

toho je v garáži umístěn jeden a v místnosti TZB dva multisenzorové hlásiče MHG 

862.  

Tabulka 5: Místnosti s multisenzorovými hlásiči 

Místnost 

Plocha  Výška  
Sklon 

stropu 

Střežená 

plocha 1 

hlásičem  

Vodorovná 

vzdálenost od 

hlásiče 

Počet 

hlásičů 

[m2] [m] [%] [m2] [m] ks 

max. reálná 

0.2 Místnost TZB 26,5 2,65 0 30 4,4 2,89 2 

1.16 Garáž 28,3 2,7 0 30 4,4 3,78 1 

5.4 Lineární optické kouřové 

Lineární optický kouřový hlásič MHG 664, vč. odrazového skla je navržen v: 

• 1.NP – hala, galerie, 

• 3.NP – přednáškový sál. 

V těchto prostorech se při požáru předpokládá především rozvoj kouře a svou 

dispozicí a výškou stropů (více než 2,7 metru) jsou vhodné pro umístění lineárních 

hlásičů. Všechny prostory střežené lineárním optickým kouřovým hlásičem mají 

výšku do 6 metrů a sklon stropu do 20°. 
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Dle [1], Tabulka I.2 je v tomto případě maximální plocha střežená jedním hlásičem 

100 m x 12 m, tj. 1200 m2 s maximální vodorovnou vzdáleností mezi libovolným 

místem na stropě a hlásičem 6 metrů.  

Hlásiče jsou instalovány 30 až 50 centimetrů pod stropem. V případě haly jsou 

instalovány ve výšce 4,0 metry nad podlahou, v galerii jsou instalovány ve výšce 

3,0 metry nad podlahou a v přednáškovém sálu jsou umístěny ve výšce 3,0 metry 

nad podlahou. 

Tabulka 6: Místnosti s lineárními opticko-kouřovými hlásiči 

Místnost 

Plocha  Výška  
Sklon 

stropu 

Střežená 

plocha 1 

hlásičem  

Vodorovná 

vzdálenost od 

hlásiče 

Počet 

hlásičů 

[m2] [m] [°] [m2] [m] ks 

max. reálná 

1.2 Hala 26,7 5,4 17 12x100 6 3,17 1 

2.13 Galerie 25,5 4,3 17 12x100 6 3,09 1 

3.6 Přednáškový sál 57,8 3,3 12 12x100 6 3,07 1 

5.5 Prostory bez hlásičů 

Samočinné ani tlačítkové hlásiče nejsou navrženy v prostorech nad podhledy, 

protože se zde nenachází požární riziko. Dále nejsou žádné hlásiče instalovány 

v kabinách toalet, jelikož se jedná o prostory bez požárního rizika. Samočinné 

hlásiče jsou umístěny v předsíních toalet z důvodu umístění odpadkových košů.  

5.6 Tlačítkové 

V objektu jsou navrženy tlačítkové hlásiče MHA 145. Jedná se o hlásiče typu A 

s přímou obsluhou, kde k vyhlášení poplachu stačí rozbít ochranné sklíčko. Hlásiče 

jsou na únikové cestě rozmístěny tak, že jsou od sebe vzdálené vždy méně jak 

60 metrů, jsou jasně viditelné a snadno přístupné. Každý tlačítkový hlásič je umístěn 

na stěně v zorném poli unikající osoby, ve výšce 1,4 metru. Celkem je v objetu 

navrženo 15 tlačítkových hlásičů. 

Hlásiče jsou umístěné u vstupů na schodiště na každém podlaží, dále u všech 

východů na volné prostranství a také u východů z místností, u kterých se 

předpokládá větší koncentrace osob (dle PBŘ).  

6 Ovládaná zařízení 

V případě vyhlášení všeobecného poplachu je výtah přivolán do výchozí stanice 

v 1.NP a jsou odblokovány únikové východy ke snadné evakuaci. 
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7 Doplňující zařízení 

7.1 Tablo obsluhy 

Jelikož se ústředna EPS nenachází přímo na recepci, je zde umístěno tablo obsluhy 

MHS 817. Tablo je doplňkové zařízení systému EPS, které umožňuje vzdálené 

ovládání systému a zároveň zobrazuje informace o systému, včetně optického 

a akustického hlášení poplachu.  

 

Obrázek 4: Tablo obsluhy MHS 817, [7] 

7.2 OPPO 

Pro vzdálené ovládání ústředny EPS v případě zásahu jednotek požární ochrany je 

navrženo obslužné pole požární ochrany MHY 912. Je umístěno v zádveří 

v bezprostřední vzdálenosti od vstupu a je upevněno na svislé stěně ve výšce 

1,6 metru nad podlahou. Tímto je splněn požadavek na umístění OPPO do 5 metrů 

od vstupu. OPPO svým provedením splňuje požadavky dle [1], příloha E. 

7.3 KTPO 

Aby se jednotky požární ochrany mohly do objektu dostat nenásilným způsobem, 

je u objektu umístěn klíčový trezor požární ochrany. Protože obvodový plášť objektu 

tvoří dřevo (hmoty třídy reakce na oheň horší než A2), není KTPO zakotven do fasády, 

ale je pevně usazen na stojanu v těsné blízkosti vstupu do objektu. Přímo na KTPO 

je zároveň opticky signalizován poplach prostřednictvím vysokosvítivé LED diody. 

Odemčení KTPO je ve výšce 1,5 metru nad terénem. V zimním období při poklesu 

teplot pod 5 °C je KTPO vytápěn pro bezporuchový provoz. KTPO svým provedením 

splňuje požadavky dle [1], příloha F. 
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7.4 ZDP 

V objektu se nevyskytuje trvalá obsluha systému EPS. Z tohoto důvodu je k ústředně 

připojeno zařízení dálkového přenosu, které předává informaci o signálu 

všeobecného poplachu, signálu poruchy a o adrese vysílacího místa.  

Přijímací místo je na krajském operačním a informačním středisku HZS 

Královehradeckého kraje. Spojení je dosaženo samočinně, bez závislosti na obsluze.   

8 Kabelové rozvody 

Kabelová vedení prochází ve stěnách, které mají vyfrézované rozvody uvnitř panelů 

již z výroby.  

Protože se na každé lince nachází výstupní zařízení – siréna/maják, je nutné použití 

kabelů s funkční integritou podle ČSN 73 0848. Pro připojení OPPO, KTPO a tabla 

obsluhy jsou taktéž použity kabely s funkční integritou.  

Protože je nutné vést kabeláž prostory s požárním rizikem a při jejich poruše by 

mohla selhat funkčnost ovládaného nebo doplňujícího zařízení, je nutné použít 

kabely s funkční integritou klasifikované třídou funkčnosti P, PH15(120)-R. 

Jsou navrženy kabely typu JE-H(St)H BdFE 180 PH 90 ve skladbě 2x2x0,8.  

9 Napájení 

Primárním zdrojem napájení je veřejná elektrická síť. Náhradním zdrojem v případě 

výpadku dodávky elektrické energie z veřejné sítě jsou dva olověné plynotěsné 

akumulátory (2 x 12 V), které jsou součástí ústředny.  

Po obnovení funkčnosti primárního zdroje se automaticky přepíná způsob dodávky 

elektrické energie do systému EPS z náhradního na primární zdroj. Akumulátory jsou 

v běžném provozu z veřejné elektrické sítě dobíjeny a jsou udržovány plně nabité.  

V objektu jsou navrženy vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, které jsou 

umístěny v zádveří. CENTRAL STOP slouží k vypnutí pouze těch elektrických zařízení 

v objektu, u kterých není požadována funkčnost v případě požáru. Vypnutí všech 

zařízení v objektu je umožněno vypínacím prvkem TOTAL STOP.  

10 Poplachové systémy  

Osoby v objektu jsou o případném požáru informovány prostřednictvím sirén 

s majáky s vestavěným modulem typu MHY 924 MS.  

Sirény jsou umístěny ve schodišťovém prostoru v 1.PP, 2.NP a 3.NP. Konkrétně se 

nachází na stropě nad podestami, kromě 3.NP, kde je siréna umístěna na obvodové 

stěně nad oknem. Dále jsou sirény instalovány v blízkosti všech prostorů, kde se 

očekává trvalý výskyt osob (viz výkresová část). V těchto místnostech jsou sirény 

umístěny na svislých konstrukcích vždy 20 cm pod stropem tak, aby byly mimo 

dosah osob.  

U vstupu do objektu je umístěn zábleskový venkovní maják pro zjednodušení 

orientace pro jednotky požární ochrany.  
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